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DIARI D'AVISOS 1 NOTICIES
ANUNCIE I RECLAME SIOntle TAPITES

BARCELONA

L'enderroe
de Cala Comillas

t A PEDRA
1 L'ESPERIT
De l'arbre caigut tothom en fa
llenya; ¡pobra Rambla dels barcelonins! Cremament de foc, invasió
de vehicles, fugida de la ciutat envers Llevant, tot plegar li china un
aire elegiac. Del Principal a "El
Siglo" sentiu com l'ambient es corseca. Les mateixes paredes de flors
i d'ocells, cada regada són un xic
mis desguarnicies. Només hi ha el
canari la cadernera; el virolat
plomatge dels ocells exbriics va apagar-0,i fa uns anys, i pels taulells
de (Ion regalimen d'enyor unes violes i unes roses qualsevulles, ara
sobre el groc assolellat de la brenca
de mimosa. I prou. Si tornaren els
senyors de copalta que hi feien
tertúlia se'n tornarien al Cementiri
Vell per no veure aquestes coses.
1P.obra Rambla de Barcelona!
Ahir, gairehe davant per davant de l'enderroc de "El Siglo",
veiem caure una altra illustre victima. Uns bornes aterraren la paret
del jardi del Palau Comillas. Les
columnes i els relleus de la galeria
terminal sabien que els esperara la
mateixa fi. Un tros de l'anima deis
barcelonins ja no sera sinó una
me/mirla senee un objecte real, i,
tost o tard, ni això: ni memòria.
I la gent que passava, els uns insensibles, pasearen de llarg; eren
e:s més joves, als quals el tros de
vida que els arrencaven no era gai:e; d'altres, mes fett, guaitaven
recangosament; finalment, dos grupets de persones capblanques s'havien deturat a planyer-se. Vells
ramblistes, que perdien un record
de tota la vida. Eren els mis per3udirats, i, per consegüent, els mis
sensibles.
—"Si hi hagués un gorern justicier —dela l'un—, no passarien
aquestes coses."
—"Miri— responia un senyor
ar. li cara d'industrial vell i una dolCor un xic sorneguera de menestral
ensenyorit miri, jo fa molts anys
que vise, i cada govern m'ha semblat mis dolent que l'alce."
—"Com més anern ,. menys va:em"— replicara un tercer.
I aixf successivament. L'anima de
la Rambla, tronada corn ella rnateiy a, exhalara el seu plany. I darreza d'aquest plany s'endevinava tot
Barcelona vella. La barreja de fe
en el govern que ho ha de salvar
tot i de menyspreu per la política,
que "cada dia ho fa pitjor". L'anarquisme dels bons senyors que no
rolen embolicar-se. La santa resignació, mentre un hom pugui rondinar.
I nosaltres pens3vem: "Por s'ho
pensen aquests bons senyors; però
s éin cus i no els hornea manats
que belluguen el picot, aquells que
enderroquen el ¡ardí de Can Con:Alas. El nostre noble s'ha enderiat
massa a viure d'esquena a les realitats de l'esperit; qui tira cregut
bo Ola isolat massa dins una esquerperia confortable, i els /ntelligents no s'han fet amb les masses.
I després voleen que no ens passi
res. Quan caven unes pedres ens
freguem els ulls, astorats: i no hem
vist que les pedrea les edifica l'esperit. Caigué la casa d'En Grulla:
tau el jardi Comillas. Apuntalem,
q ue hi sorn a temps, les venerables
parets; però si no volem que tot
sigui un fer i desfer mis aviat destructiu. millorem-nos per dintre.
Ca com I la, un govern justicier neix
d'un roble dreturer. Es pedra de la
pedrera. Das ant les calarnitats. al
costal de l'elegia, posem-hi la
i Ilavors àdhuc el mal ens será
saludable.

El nou rei deis belgues

La solemne coronació del
rei Leopold III
I3Hgica té un . ON rei, re ha puja
al tron i nesperadament per la most,
tan unirersalinent sentido, del sea

estat llançades al vol les campanes
de totes les esglésies de la capital
i l'artilleria ha disparat tot cano-

pare.
Leopold ¡II, corona: ahir solemne •
ateo, ha pronunciar un rhscurs que
una especial importancia pela paulo
referents a la pou sociat a les classes

nades.

treballadores.

El rei Leopold III
A Brusselles tot/ton, zaP proa bi les
relaciono entre el nos sobirà i Vanderreldr per a no estranyar-se que
LeoPold III prengui en consideraad
els consells del líder socialista, que so
mancaran Gi nos sobira COM. no ,nau
careos al seis pare, junt amb l'ajut de
la social-democracia. Ves aquí una
cosa que sembla excepcional, pera que
a Bélgica es corrent: la eollaboració
entre Cl rei i els socialistes.
Leopold III no té davant sea obslactes de carácter econòmic, pera si
ist gran problema que s'arrossega des
de fa anyr sense solució. Els j'etniagants recessionisres no augmenten en
nombre, pera sí en vintAscia.
El rei Albert evita, antb el seu pres.
tigi personal, que jog pea gaiesti6 sorlis de la legalilat s d'eiperar que
Leopold Podrá exercir l moldea in flithscia orivntiov a les belf4,,.2.414.;
qiiestiá tan espinosa, que, de Pastada,
interessa el aglairrea i França. Tant
Leopold coas la trua munes Astrid
fruciren de maltee sin/Paties en lora
els medir, refermades ara anal) molia
del coronamerd, i is d'espesar que
flur regnat sera Per al major bl del

El princep befa:

Brusselles, 23.— Aquest metí s'ha
celebrar la solemne cerimònia de la
coronaria del rei Leopold Ill.
Tata la ciutat ha aparegut avui
endomasada. Els crespons de dol
endomassada. Els crespons de dol
havien desaparegut. La Remeció enveia ele carrers i esperara el pas
del seguid des del castell de Laeken
fans el Parlament.
A les ruit en punt del metí han

Dos-cents oficialn superiors han
anat al pala y reial de Laeken a presentar el seu homesatge al rei Leopold III.
El nou rei ha sortit del rastel! de
Laeken a cavall seguit pel princep
Caries i els oficials de l'Estat Major. A la porta del palau esperaren
el sobire el burgmestre de BrIISSel.
les, l'Ajuntament i les autoritats. El
burgmestre de Brussetles ha saludat
en nom de la ciutat el nou rei i
ha donat la benvinguda. Leopold III
ha agrait la salutació de la durar
de BrussePes i ha contestat
paraules de gran simpatia per la
capital del regne.
Terminada aquesta cerimónia, que
ha tingut lloc davant el palas reial,
sha forrnat el seguici. Preredien el
rei das guies, i seguien després dos
esquadrons. Seguia el rei a cavall
ami) els seus oficials d'ordenança, el
princep Carlea, els generals ajodants de camp del sobiri,
btat de la casa militar i l'Estat
Major.

La reina Astrid

La comitiva s'ha dirigit a la ciutat. El llarg trajecte que va del ca stell de Lachen fins al Parlament de
Brkasselles estaca a.tapeit de gent.
Le multitud aclamara amb gran
entusiasme el nou rei. Leopold III
saludara visiblement emocionar. Tot
el recorregut era ple de flora. Les
cases esteren guarnides i les finestres plenes de gent.
Minuts abans de les onze el seguid reial ha arribat al Parlament.
L'edifici hacia estat magnificament
decorat
El rei ha entrat al Parlament i
travessant el saló de sessions s'ha
dirigit al tron. Els diputats a peu
dret i el públic de les tribunes han
tributat al sobirà una grandiosa
°vacié, que ha durat dos minuts.
Davant del tron hi havia una tanta amb la directiva del Parlament.
Les autoritats s'havien collocat
davant del tron.
A les onze en pum ha entrat al
Parlament la reina Astrid donant
la mi al , seus dos fills. Seguien
la reina els princeps estrangers i algunes personalitats.
El Parlament ha rebut a peu-dret
la sobirana i l'ha fet nhjecte d'una
ovan), emocirmant. fu reina vestia
de rigords dol. Demores de saludar
s'ha assegut amb els seus fills.
Darrera el tron s'han coHocat el
princep de Gallee, hereu de la corona anglesa, i el princep Humbert,
hereu de la corona d'Italia.
(Segueix a la pag. 7, al peti col. y)

Ele croata d'ara

P. S. — Escrit aquest editorial
ens assabentem que el consellerregidor d'Urbanitzacin i Eixampla,
senyor Estanislau Duran-Reynals,
ha ordenat que fossin suspeses les
obres d'enderroc del mur de Can
Comillas. Precisament ahir, també.
el senyor Duran-Reynals s'entreviste anib els propietaris del solar
de "El Siglo", als quals feu present
l'absoluta necessitat que en un termini brerissim es procedeixi a la
reedificació d'aquells terrenys.

Irlanda prohibeix els uni.
formes 5eixistes
Dubltn, 23. — El Govern ha
presentat aquest matt, per sorpresa, al Parlament un projecte de llet prohibint rúa d'uniformes feixistes.
El projecte ha eitat aprovat
en primera lectura per 83 vols
contra 46. El vot del prOjecle
en primera lectura ha Wat segu lt d'u gran escàndol pronto-

gut pela partidaria de O'DilitY,
*e
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Els resultats del viatge deis senyors Companys i Martí
Esteva a Madrid
Un decret d'Obres Públiques crea una Comissi6 per a estudiar el« enllaços
ferroviaria a Barcelona. — Un altre decret disposa el traspàs a la Generalitat deis serveis de Borsa i Centres de Contractació

El Sr. Lerroux ha presidit la C. M. de traspas-

sos i ha assegurat que el primer d'abril
quedará concedida a la Generalitat la
contribució territorial

Els senyor Companys i Martí Esteve arribaran dem it al matí a Barcelona
(De l Rasos mutas especial)

Madrid, 23. — El President de la
Generalitat ha dedicat el mati a retire visites a l'hotel, entre les quals
cal assenyalar per la ilesa importancia la del senyor Jiménez Asna, Al
migdia ha nvitar a dinar els diputats
de la minoria parlamentaria. A la tarda ha rebut la visita del senyor Gordon Ordax i s'Ira entrevistat amb el
senyor Sánchez Rostin. Després ha
estat al Parlament, on ha sustingut
nombruses converses,
tinalment
sopar anib els senyors Mauna i Manuel Aznar.
Demá al mati zebra la visita de
l'ambaixador de França ¡ junt amb el
senyor Martí Estere visitara el sénycn
Martinet Barrio. Després tare un passeig en cotxe pels atores de Madrid
amb el senyor Prieto,
Amb tot i les declaracions del senyor Companys hom considera que
la seva presencia a Madrid ha tingut
enorme importancia politica. Un vell
politic de significar relleu ens deia:
El senyor Companys está en el seu
punt essent discret. Peró hi ha coses
que no cal anunciar-les ni dir-les pes.
que es toquen. El President de la Generalitat continua essent la nota mis
interessant del dia.
Le s g es tion a realitzades aquesta elles
Pe l President i el Conseller de Finances de la Generalitat han transcendit
j a a l'esfera deis resultats concrets en
formes ben satisfactòries. Ens reteron a dos decrets interessanüssims
aprovats pel Consell de ministres d'avui 5 a les manifestacions fetes pel
senyor Letrotoc en presidir la reunid
de la Comisai6 mixta de traspäs de

serveis.
Els decreta anudits eón: el d'Obres
Públiques creant una comissió encarregada d'estudiar els mitjans finaneers Per a l'execució del projecte
d'Enllaços ferroviaris de Barcelona, i
el de la Presidencia aprovant el ti-aspas de serveis de Borsa i Centres de
contractació.
Podem afirmar per les referències
autoritzades que hem obtingut que
aquest traspäs de serveis Ola fet totalment d'acord amb les pretensions i
punts de vista sostinguts per la representació catalana. El problema no era
pas facil nj simple, Tothom recordare
la serie de lluites que horda calgut
sostenir per a conservar les caracteristiques pròpies del mercat borsari
catali, a tal extrem que àdhuc en
temps del Govern Provisional de la
República unes incide/Irles en aquesta
qüestió van estar a punt 'te Provocar
la dimissió del ministre catara senyor
Nicolau d'Olwer. Dones bit tots els
plets antics han quedar resolts per
sempre amb aquest traspàs. La Generalitat, d'ara endavant, tindre la plena
legi slació i execució en l'establiment i
ordenarl', del Centre de cantrartació
de mereaderies i valors, porqué el trasras s'ha fet sense cap limitació.
Molt interessant tamhi ha estat
l'altre resultat aconseguit el dia
d'arni. El senyor Lerroux ha presidit la Comissió Mixta de traspassos de serveis, fet molt significatiu
i que nomis alta produit una vegada
en temps de la presidencia del
senyor Azafia, i mis signiiicatiu
encara pel parlament que ha P ronunciat el cap del Govern de la
República.
Ilem parlat aquest vespre uns
moments amh el senyor Martí Estere, i ens ha dit que només l'haver
obtingut que el president del Consell
expresses el desig del Govern de
deixar traspassada la contribució
territorial a Catalunya el primer
d'abril ¡a hauria deixat plenament
acreditada la conveniencia d'aquest
viatge presidencial. Molt haurä de
fer encara el Govern de Catalunya
en aquett ordre — ha afegit pero
un dele objectius cabdals nostres es
tenir la contribució territorial el
primer d'abril.
Les manifestacions tetes pel senyor Lerroux davant la Comissió
Mixta sbn satisfactòries per a Catalunya, i aixf ho ha fet constar el
senyor Nicolau d'Olwer, president
de la representació catalana, en un
encertat parlament de resposta al

—Anent-bi Sota dos i no maese de presea, oh W h l, a Mimad

cap del Govern.
El President de la Generalitat,
atnyor Companys, ha •eguit amb

una gran intensitat les seves tasques. Les visites de politice que ha
rebut i les conferencies que ha sos-

lingut amb les mis destacades personalitats del republicanisme han estas tema preteren( dels comentans
al Congzés i en altres centres
polit ins.
La presencia del senyor Conapanys a Madrid ha produit refecte
d'un tònic en els sectors repubhcans.
El conseller de Finances ha seg-uit les gestions iniciades amb el
ministre d'Obres Públiques, gestions que continuara demá acotapanyat dels tienics senyors Turell
i Comte.
Ha parlar també amb el ministre
d'Instrucció Pública sobre problemes importants de cultura: Universitat autónoma, consells de primera i segona ensenyança i pla
general de construccions eacolara
de Catalunya.

El dia d'avui ha estat molt interessant per a l'obra de la Generalitat. El de denla, darrer de l'estada presidencial a Madrid, promet
ésser - ho igualment.
Denla, en l'exprés del vespre, els
senyars Companys i Estere sortiran cap a Barcelona, on arribaran
diumenge al metí.

El President de la Generalitat rep moltes visites
Madrid, r3. — El President de la
Generalitat de Catalunya, senyor
Companys, ha rebut aquest mati
nombrases visites, entre elles la del
diputat socialista senyor Jiménez
Asia. Al migdia el senyor Companys ha aten un (linar als diputats
de l'Esquerra i de la Unió Socialista de Catalunya.
(Seques o la pdq 6 pesa Set. 6.)

La «tournée» d'Eden

Mentre els cercles berlinesos
estan satisfetgl Londres no es
mostra gaire optimista

Eden, en arribar a Botita, 611 reb

%O palo alto funcionaria alemanys

La visita d'Eden a Berlin ha fet
desencadenar atolle rumor:, pecó no
tots ells dignes d'ésser presos en con-

El senyor Eden sortirà avui en direcció a Roma.
Es opinió general en els circols
diplomitics alemanys que l'objecte
principal de la visita del senyor Eden
ha estat plenament aconseguit, puix
que les negociacions no han pogut
estendre's a miestions de detall, sin6 que han hagut 'de limitar-se a
les Hines generals del desarmament.

sidenscid
Eden no pecha adoPlar, ell tot sol,
una decisió definitiva, essent la ¡era
missió /imitada a exposar mis detalladament els punts continguts
el ',la anales i a escoltar, per a reportar-les despees, les opinions i obPeritas., dels nitres. PI, mur, no ir
admissible que hagi elaborar, d'acord
amb els ¡romeo del gotera racista, un
notl projetre d, conveni en ef
qual
fossin r econegudes les pretensions d',4¡emanas en maPria et'armantent.
Al»
rd Ii ti,, rieSi g alemany que M(I
ro..
respon antb la realitaf dels restarais
de la visita d'Eelen a Rerlbr.
Siso de remarcar ractittri
ea pr esa per ht Comissid d'afers
trangers del Sentir francio, que
roln.
cidei.r amb la nota trainesa per Parthou a Berlín pel arte fa referbiria
al
desarniament.
1.0 Conferència ek-1 Desarme:mera

'tomes pot é.S.er salvada en dos rasos: o que .4/entanya re/mi/di als
seso phms de de s a r maran'',
mm que orriN a an contwni, encara que Alemoir , no hr Participi.
lis "o-linera
hipdtesi er Pol tenir per imPossible,
i la segona Ii a bstaealifsadn en gran
numera per pisos que Arnivirn de Perfil- ineerls, al contrari, • sorrenir-la.
Berlin, 23. — En eh t cfrcols oficials alemanys es diu que el resultat de les negociacions entre el senyor Eden i el Reich poden considerar-se absolutament aatisfactbries.

A Londres
Londres, 23. — Després de sortir
de Berlin el senyor Eden, en direcció a Roma, no regna a Londres
gran optimisme sobre les converses
celehrades a la capital alemanya.
Rendint homenatge a la cordialitat que en les dites conferencies hi
ha hagut, no es Creu q ue Puxtlin
donar per resultat la tornada del
Reich a la Conferencia del Desarmarnent, puix que, en efecte, la pretensió que s'atribueix a Alemanya,
d'una força aéria d'uns mil avions,
sembla especialment inacceptable.

Barthou, a la %m'asid
d'Afers letrangers
Paris, 23. — El senyor Barthou
ha informal avui davant de la Cornissió de Negocis Estrangers del
Senat sobre la posició del Govern
trances respecta als assumptes
d'Austria i al problema del desarnument, analitaant la correspondencia canviada entre el Quai dürsay i les diferente cancelleries d'Europ a des del dia ab de gener darrer, i les converses celebrades recentment amb el senyor Eden.
(Semeja ja jOg.7, al peu de lo A y)

I LES DRETES
I AL CELOBERT
Eis dies que em vaga llegeizo discurse% del senyor Gil Robles, d'aquesta que commouen les dames, els
bladera castellana, da catòlics de no
gaire llerat espiritual, els usurera rurala i el senyor Ventosa i Calvell.
Generalment, el senyor Gil i Robles
sol dir que ell no es feixista, i que
troba (i art ho cocerla: la raó, a un
moro) que el feixisme te un fons
paga repulsiu. Immedutament
ea consagra a facilitar l'adveniment del feixisme. A Alemanya com
a Italia ha preparat aquesta forma
de govern un sentit nacionalista car.
regad de toxines histeriques, corporativista. de conservaclorisme
com el del senyor Gil i Robles.
No cal dir que els senyors Gil i Robles duren por, i aviar són deseavalcats. Ja han jet llur servei, i l'han
ter per a l ' encimbellament dun lona
paga repulsiu. De momear, però,
sembla que la curiosa combinació de
la sociologia cristiana i de mes o
menys graus de feixisme triomfa—
no pus staue esverament — a l'A.ustria can a Portugal. Seria interessant d'imaginar un diàleg entre
Lle6 XlIf i Mussolini; pere ern
terno que no haurien pas arribat a
articular cap programa conjunt. El
feix lictori &s un ¡tia de garrota (o
"manganelli") destinats a crear, segc,ns un metode imitar de les comedita de Melles, la satisiaceió política de tothc,m; i la destral, es precisarntru per a fer estrall ea el ram
sociológic.. Després, tot s'ajusta amb
procediments de mobilització general i la supressió, en vista de la unanimitat del noble, de la critica_ L'Estatistrie, que vol apoderar-se de tot
ressort d'automatisme, esdevé una
mena de religió inferior, sobretot
aferrissada contra les urgencies espirituals, contra la llibertat i
judicadora, contra les forces de va /orad') i reinterpretaci6, convertides
tot s print en una necessitat incoercible de discrepar: atribut de savia
en els ternos de la civilització
pesó popularitzat, universalitaat precisament per un dels Ilevars
nsji essencials de la fe cristiana: el
dramatic protagonisme de la consciencia.
El feixisme, o el fdofeixisme, amb
l'aflu è ncia de Papens i de Dollfuss,
no millora pas gens, sine, que es fa
mes abjecte. La hibridació es massa grotesca. Una mesura dextermini
és encara mes revoltant si us senyeu
abans de començar-la.
El feixisme és l'Ultima degeneració del cesarisrne, i, encara, d'un
cesarisrne idolitric. Bernard Shaw,
l'home incalculable, ha flirtej at de
vegades amb els assoliments de les
camises arrenglerades; potser ara resultara testimoni de major excepció
quan posa en boca de esús, adrecant-se a Pilat, aquestes paraules
tan rigorosament ortodoxes: "Jo us
dic: bandegeu la por. No en, dignen
mis coses sanes sobre la grandesa
de Roma, La grandesa de Roma,
roen vos dieu, no is mis que por;
por del passat i por del que vindri,
por del pobre, por del ric... por dels
Sumrnes Sas:erdots, por dels Jueus
i Crees, que són assabentats, por
deis Gals i dels Gots i dels Huns,
que són barbars, por de la Cartago
que destruireu per alliberar-vos de
la por que us feia; i, ara, una por
mis greu que mai: por del Cesar
Imperial, la ¡dada que us heu creat
vosaltres mateixes, i por de ,ni, el
vagabund sense una malla, bufetejat
i rscarnit, por de tota cosa sind de
la hei de Déu; fe en no res, llevat
de la sang i el ferro i l'or. Vós,
arnatent a Roma, sou el covard universal; jo, amatent al rciahne de
Deis, tot ho he afrontat, tot ho he
perdut i he guanyat una eterna corona."
Per on els creients que posin
fe en la contarnMaci6 avui
preconitzada con/ a salvadora de la
crueltat i de la p or, a ran be de retornar el diploma, tan sovint nominal, de Ilur filiació divina. O sind
perque seis acudia aquesta idea mis.
dida: que fent de servei ho tindrien
tot pagat.
BELLAFILA:

UN DECRET SOBRE ELS
ENLLAÇOS FERROVIARIS

DE BARCELONA
Madrid, 23. — De la nota OfiCiOli
del Consell de ministres d'ahir extraiem el teguent:
Obres Públiques.—Decret organitzant la Comissió mixta encarregada
d'estudiar els mitjans financers per a
l'execuci6 dels projectes d'enllaços
ferroviaria de Barcelona. La dita Ccmissió estara integrada per representants de l'Estat, de la Generalitat de
Catalunya, de l'Ajuntament, de la
Junta d'Obres del Port de Barcelona
i de les companyies dels ferrocarrila
interessats. Será plesidida Per un de•
briat especia/ del miniateri ,d'Obres:
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Linstintli la -intelligéncia
Si el lector del diari o 'interesa
lee r les (Mations d'estètica que es

debaten en ele números dels dice 3,
9, 12 i 26 de gener, vean que el contraopinant senyor Font, en Vestidó
del dia 19, segueix dient que en
parlar de l'instint no es referia pas
ale bajaos instints fisiológica, sin6
a un instint vital imaginatiu, on ele
instinto' fioiológrics tenen forte influencia. Tot això is inútil, perqui
l'instint vital és tanmateix instint
fisiològic, encera q ue Pognia
imaginatin—que no pot ésser-ho—;
i d'instints diversos no n'hi ha: nonada n'existeix un per a tothom i
Per a sempre. No comprenc que es
pugui recolzar raqueta idea tan fortament desmentida per la vida humana amb rexemple de les obres
de tart negre i de les pintares de
les coves d'Altamira, en les quals,
segons el senyor Font, rinstint seria predominant "d'una manera definitiva". A part que la definitivitat
no es discuteix, perquè l'In5tint da
definitiu arreu de la vida, ja que ens
Es indispensable, les Pinturea
remira ni l'art negre no són pes
manifestacions directes de l'instint,
sine més aviat de la intelligincia
les pintares d'Altamira són manifestació d'una preponderant intelligeneia, relativament a restadi evolatís d'aquells artistes que pintaren
lee parets de lea coree susdites.
Creu el senyor Font que "mal la
intelligincia controla l'instint en el
camp de les expressions liriques"•
Això no ho podri. ratificar Per Poc
que hi vulgui reflexionar. Ell ea deu
referir a les emociona liriques, ço
que també is discutible, per la raó
que encara que aquestes emocions
sena manifestin arravatadament i
amb rota l'aparença d'irreflexives,
el cert lit que elles són resultant
d'incomptables operacions
gents; totes elles, no cal dir, portant llur gran o petita part de pòsit
instintiu, mis aviat menys que mis
per relació a les mil emociona du.'
riet de tot altre genere no Iíric. Es
ocias el que conclou el senyor Font,
i que reas així: "... he de respondre simplement que l'estil es la base
mendal de la intuició..." No crec
paz que mai ningú hagi discutit
això tan exceseivament essencial.
Perè la frase acaba d'aquesta manera: "lente q ue hi tingui res a
veure la intelligincia". ¿Sobre quina de les dues potencies vol significar el senyor Foro que no actua
la intelligeneic sobre l'inatint o sobre la intulció?
No comprenc que el meu contraopinant insiSteixi sobre la pseudofalsedat i esterilitat de l'ensenyament academie, si ja tinc oposat a
tan temeräria afirmació que justament la mejor grandesa de les arts
coincideix amb el mixim esplendor
de l'Academia. Caldria no perdre el
temps en tan enutjoses repeticions
i avenir-se a la me y a afirmad& negar-la o discutir-la.
El senyor Font no mla entes
quan Ii discutia la seva barbera expressi6: "exuberincia plistica interna"; no ha compres que una exuberäncia interna no pot ésser plästica, tota vegada que es un sentiment, sinó que a tot estirar sera
exuberancia de plasmació, això es,
de volici6 o potencia de plasmació.
Sobre aquesta nimietat, que jo mateix no havia d'haver assenyalat,
potser, el senyor Font s'embranca
cap a la discusaió del que segueix,
peró no sobre el que fa immediatamena al ces, i diu al "l'exuberancia
de plasmació només is la mobilitzadora dels estile, perquè la facilitat imitativa fa propis els mitjans
d'altri...". Tampoc el meu preopinant no es podrä fer fort en aquesta
estranya afirmació. ¡No i3 notori
que la exuberancia de plasmació ha
d'ésser apta a plasmar tota cosa o
determinada cosa, i no solament a
inobilitzar els estila? ¡O da que eta
Mots tenen per al senyor Font un
sentir diferent del que els atorga el
cemsentiment universal? ¡I qui ti
a veure acf la facilitat imitativa?
El que el senyor Font suposa capacitat imaginativa indispensable al
Pintor no és res d'imaginatiu, i sobre aquest particular ja m'explico
en el número de LA PUBLICITAT del dia 26, f ja desfaig leerer
que hi ha en suposar que les formes personals que crea un pintor
paguin ha* consideradee pures invencions pel sol fit d'aquesta personalitat: él evident que les formes

cread* per Picasso serien inexistente al eli no huy es eximit, par6
el mateix ea Pot dir de lee formes
creades pels pintora mis realistes,
per Metsu o Caravaggio. Cal no
confondre la pintara decorativa, o
fantasista, o la literatura, amb la
pintura pura, confusió massa frs.
qüent entre ele literats.
Que al concepto de món exterior
hnm acostuma a nana* el concept.
de mita interior, és una veritat com
un temple, la qual no calia que el
tuya Font la estregues com una
«adiada inconcusa. Pea, ja va*
tenir outeiét de denunciar en la conferiada donada a l'exposició Pldebusserra (conferencia editada) que
aquesta °notició rutialria no té
Ora . fojsetnent en la Jealitat dele
fets: no id nottible dettirminer
de la nutra conecitncia comença

per Join

Satif

el món interior i en acaba el món
exterior; ni tampoc no es pot negar
que el món interior sigui Cantinament psicològic del Món exterior:
tense el mem exterior no hi ha nión
interior. "Les formea cread., per
les imaginaciont desbordades i abr a
encara que eiguin lee-cadbrnts",
menys interessants en pintura i en
escultura, lambí tenen Ilur arrel.
ädhuc les mea fantistiques formo
litereries 1 m'ulule, en leo formes
del món exterior. El món interior.
o ço que convenim a anomenar sial,
ni l'esperit primitiu, no tenen res a
veure amb l'instint, binó el que tota
altra manifestació de la vida humana. Es Un groller error el de renfondre la primitivitat de l'instint
arnb la primitivitat de reantrit, talment CÖTTI ai l'instint fos un estadi
paradislac equiparable al de la inflochela dels primers homes, de la
qual ens parla el Genesi; perquè si
be rinitint es troba a la base de la
nostra vida, no s'hi troba pas com
un estadi d'iniciació, sin6 com a
constant substrätum animal. El conccpte d'anima es precisament el de
la intuició i de la intelligencia, això
Ea, el de l'esperit, deslliurats de
Domina de ranimalitat: reeetit
podent viure i coneixer miste necessitat del pòsit animal.
N eg a el senyor Font que ell hagi
escrit que Fan surrealista es trobes
en un carreró tense sortida. Vegi,
dones, el que publicava sei /tutela
el dia 3: 'Quan un moviment violent com ha wat aquett de leo arta
plàstiques (el Surrealisme) arriba a
una esterilització del concepte, Es
difícil momentiniament de seguir
endavant; ha d'ésser en tot cae una
reacció que enderroqui la concepció
actual, i ;turquí una línia a seguir
per campa completament oposats".
El senyor Font imagina que els
qui plasmem la "fortalesa interior"
dels surrealiStes, artistes, aquests,
escèptics del món real, de la intclligincia i de la civilització, adora.
dora de la incoherkncia dele orate
i dels paisatges onírica, som gent
imponent, gent que hostiga el Surrealisme perquè no el compren. No
veu que els papers estar, justament
invertits; que per als surrealiotee
"l'evasió" ea una fugida: fugen d'un
món que no comprasen, i no &armaguen pas de confessar llar incomprensió. En canvi els qui combatem
el Surrealisme no neguent pie la
realitat dels somnis eta elle muelan ni la realitat del% tete i dies
deis boigs, ni la realitat d'una cultura Prim i tiva , la qual encara caletein amb tale o tale videos e n moltel terres de raya de color. Perb
sabem d'aquests valore llar ¡imitarle en tant que agente artística. En
tant que model, tema o objecte valen com qualsevulga altre; però sola
la civilització i la badil/renda beis
desperta podran valorar afligido.ment asomes i ' Urea coses.
Per acabar, em cal fer miente
la importància que atoen el 'enriar
Font a la notorietat ¡conseguida
pela pintora catalana sobrerealißtet
en terral &miseree, notorietat que
imagina superior a la dele altres
pintora catalana. Atine« sentiment
és ei que mea fortament ha colpit
sempre les ánima medies en afees
semblante. Hem eaesabentar a
aquestes persones 'ensilles que de
tot temps l'excentricitat ha Ileonae.
guit a les grana urbe gloriola efímera i limitada a sector, redes de
gent "blasie". Auch foren efímerament notorie a París i a Londres
moltissims nonas de mis envergadura que els nostres Miró i Dalf,
la notorietat deis quals, tal com la
sostenes ara. no allargarä ni cinc
anys. El mes ben armat d'aguanta
fantasistes, el eelebérrim Picasso,
no ha pogut allargar sisó renovant
continuament el sea "boniment".
Per altea banda, teniu uns catalana
classicitzants, com Josep Maria
Sert j Arfstides Mallol, i una infinitat d'altres artistes realistes no
catalans, els guata ni a Paris, ni a
Londres, ni a Berlín, ni a Nova
York, ni a Roma, ni a Amsterdam,
ni a Brusselles, ni a cap altra capital no estan tenme en llar petit
clos ni s'extingeixen com predi% el
seny or Pont, sin!, que, ben al contrari, oón ea; gin gaudeixen de majo:- crédit entre ele coneixedora. I
a Barcelona pasta el mateix.

Els Vibres nous
"La Tierra

es

isA P. .Iltl

redonda"

per Luis de Oteysa
Yaitits, raer)
Quan érem petits el món era
molt gran, tant, que ele heme, encara en desconeixien algente parta.

Alai he dele el gran mapamundi
que ornava la nestra clase, de pervals; mapa fortament tenerle, en el
qual, llevat d'atrope, no hi hevia
Continent que ne tingude unes el..
pes blanqueo amb la inecripeió de
"Regiones sin expien?'. Aquestes
lapo Manque reeultaven duna
gran valor 'uniese., per • les imaginacleas infantil*: ello loma, mitarenten t - lee que inclinaren lee
nostres primeros lectures envere ele

elan IN 9111MS 41119111194inarie
deventurea d'estrenad exploradora:
natracione dinemiques, tiquet ea
exemples de voluntat 1 de perteveranCa. propizite pu a .deavetllae in
e1 jovent leo ganes de veure anees
boritzona que no ea natals, Peras
a Mesura qu ens harta fet grana,
a tI lltit alón alta anat empetitint. la
no hi ha clapes blanquee en ele niaPamundis i fina atolles de les retiene aleshores descontgudes ara
leo traveseen ele rail*. Avui tenim
abs antipodes a tres dies de Zeppelin I Mallorca a una hora d'avió.
Demi, seguint la progreasió, anirem a Nov. York cant anem a Sant
Cugat. La rapidetia de mitjans
tranolaciia, en intervenir objectivament la notara concepció amb una
paradóxica modalitat del "temptespai". ens fa imaginar el món. si
no can "un pañuelo", que han dit
eis Alvarez Quintero. com una cosa
que ha perdut rinteres de les incógnita, i el prestigi d'una eabalais
dora grandor. Per afma, llevat
quell‘ als quals gula un interka
cientific. slan acabat ets viatgera
estrenuo que, tanmateix, eren en
nombre ben inflan comparat amb
dels que actualment amh el non, de
tur.stes desempedren el finan a la
recerca de curiositats j d'impreosions que els alliberin del tedi que sol
perseguir sovint el tips de tot. Vet
ací com els 'librea de viatgers i crexploracions han perdut la clientela.
Adhut ha estar oblidat Juli Verme!
Dones ara acabem de llegir arnb
gran deleetanea un !libre de viatges.

DiMabld,
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.JOVENTUT
. CATALANISTA
.
RliPUBLICANA 1)XL °TE. IX
Aquesta Joventut lis organitzat
Mi a denla; &menas, una visita
toRectiva a la Gineralitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Barce•
lona A aquest objecte, es coniplac
a invitar tou els taus socu : slmpa,
titzants de la barriada perque es
trobin a l'entitat, XifrE, 73, a iba
q uanta tome, o bi a les onze menys
cinc minuta a la plaça de la República.

ACCIÓ CATALANA
DB LA BARCELONZTA
El C. D. d'Acció Catalana de la
Barceloneta maga a tots eta socis
de l'esmentada entitat l'aseistincia
a la reunió general ordinaria que
tindrä lloc avui, dissabte, a les dea
del vespre, per tal de procedir a la
lectura i aprovadb de l'acta de la
reunió anterior, lectura de la rnemäria. lectura ¡ aprovació dels
compres. elecció de cárrecs de Junta directiva i precs i preguntes.
AMUNT!, JOVENTUTS DE
L'ATENE U NACIONALISTA

"LLIBERTAT"
Denti, a les vuit del metí, les
joventuts de l'Ateten Nacionalista
"Llibertat" es remiran al local social (Crea deis Molers ao) per tal
de ter una visita fotográfica al moncstir de Sant Cugat del Valles.

JUNTA GENERAL D'ACCIO CATALANA
REPUBLICANA DE BARCELONA

CONVOCATORIA
Ea convoca ele
d'Aeclä Catalana Republicana
de Barcelona a la Junta Generni Ordinnria taquesta enWat, la
tindre llor al masita-. ust5l ge social astil,
dieauble, a ics den del vespre.
Per

la Junta Directiva d'A. C. ti.,
046 Hurtado
6m: re tara

ORDRE DEL DIA
Lectura i aprovnció de l'anta anterior.,
Examen, discussió
apravació del Batalle dentnninle.
Repórl de la Junta Directiva.
Proposicions (a presentar, segons l'article 8 de' Reglement d'A. (1 . R., nntb 48 hores de letnps a la Secretaria),
Eleeni6 dele arrees vacants.

una (acecines novella que no ti altre argument ,inet un m'aovo viatge
a l'entorn del man. L'obra es titula
"La Tierra es redonda" i el sea
autor de Luis de Oteyea. La ploma
de Oteysa (luda simpatía: captiva
el Meter pel la lleva grieta dt bona
Uei. Lii no podré duce un subtil
humorista d'eetil "pinte ‚ene tire"
dele francems, perit en a quest
bre. mis que en cap altre dala seas
anteriors, ea confirma com bereit del
bon humor que galenejaren alguna
clieeice emiten:mi, ti bi esterilitzat
del tiple "mal oliente". d'ús tan
contó en moles d'ella. El de Otera
un humorismo que no recorre e
la frivolitat ni n'emite de la doble
inundó dialéctica per a produir-ae:
fe una ironia franca que no arriba
mai al sanarme: que fa riere eme
la deformadit caricaturesca ni l'enprecia enhiele' ni rauracanada"
madrilanya. La comicitat que campa de cap a cap de "La Tierra es
redonda" da produida per les observaeions 1 la paradoxa de le s aitita.
dona En una paraula, Luis de
Oteyza is, senzillament. un narrador graries que té el do d'encomanar el seu bon humor al lector, el
qual, de hell antuvi, acompanya
amb un perenne sontriure rheroi de
la novella. un dependent de banal
que Osa proposat realitzar la volta
al món tense altres rnitjans que ele
que Ii proporciona la seva audacia
i les casualitats, mea o menys arbitràries, perb mai invereemblants,
que li abasta l'enginy de l'autor.
Aquest podri no haver realitzat mai
aquest viatge de cIrcumvaRació,
persa da indubtable que l'ha noveHat
anth els recorda d'haver recorregut
moho tUrnes, i no pes com les maletts, ter es abundós en observacions que no es troben en cap Rae«lecker. Pa escara mis agradable
la lectura uns prosa heil 1 planera
1 tot sovint salpicada de girs que
trasllueixen en l'autor una étnica
qua no Es la castellana, cosa, pero,
que no poden pa, criticar els QUi
segurament mi t d'una volta hem e. ert en castelle de la Rambla, "La
Tierra et redonda", per la seva
bella presentació, acredita l'alter
J. DA.` l'agües.
Ceca' °M'OLIDA

Una lectura

de Xavier Benguerel
D'Huno va tenle lloc, organitzsda
per A.D.L A.N., a la sala de conferencies ee la !olerla Roca, una lee.
tare da peones origina!, del Poeta
Xavier Bendurrel. Va Ileatir el poema
Adose, i a prees de l'auditori, telerasin% ea llegir altote eapitoli de le ae-

va noten:, inedna di re. aceres. que
va obtenir una V q .laCió brillant en el
Prem, Creixells. isset liargament
aplaadie

AVUI. A LA SYRA

Exhibició de pintureg
de Na Pilar Planea
Avui, a les 6 de la tarda. a les Caleries Syra s'inaugura una exposicie de
pintures a roli i de dibuixos d'una pitee
artista: Na Pilar Planes. D'una utull
fina sensibilitat, ägil en el trinar i subtil en el culnrit, Na Pilar Planes er
una interessant revelad :5 en el cattil,
de les arta que será proa apreciada pchs
amadora de la bona pintura i pels
neixedors. - A les mateixes Galeries
inaugura tambi la seva exposició En
Josep Rovira i Soler.

EL CORREU D'AVUI
* .1. Ir ',Poli, el pintor de
les flors, prepara una exposició de
les seres darreres obres a can Busquets. El er'tic Lluis NI. Folch i Torres ha dit sobre la personalitat eraCiten pintor: " NO voldriern cblidarTris fe dir una paraula de les "Roses"
Rafols; volem dir només, i ja
ha prou, que tantes flora com han
e star pintades, i unte; de tan ben
pintarles com se n'han fet, a q uestes no
s'e a serahl en a cap."
*
din ri : LA PUBLICTTAT:
an setmenari . Mirader: un magazine:
n'Ad i d'Alfa: una revista national
(Viperina immediata Rft431(1 de nonItor, n.Mi suhscrilien a Tapineria, tra
* Quinceno de la eari•
tatuen.— Deu mil caricatures termal, el coniunt de les obres originals
dele noetres millnrs dibuixants, eme es
posaran a Is venda en armesta ChAteenn
de le caricatura, la mi, important. tent
dubte. aire s'hattris ceithret a Barcelona. - A L'Amic del Llibre (Plata de
Mecha rol es priscedeix aetualment amb
eran cura a la instailaci6 d'aquest eónjunt d'humor, que s'inaugurara el chasabte .1 de mere*
A can Pares.— Avui s'inauguren: una callectiva d'entice einst.
siter s d'anitestes s a le% (Rmainval. Cates. Urgen. Reinen, Vereda. Tarea.
rini. Jimv. Barras. Cardona. Pinós,
Martí Alije. i mol* d'altres); una ex,noairi6 de Rarnon Cortes. artista lose
de Terrais e . summament interessant.
per fi l'anunciada exposició de Remen de Carsamanv. que auras snob ra•
ten.16 del. arnateuet
* A esa Gssea•. — Rafel
Ettrenv inauanne srl. dissabte,. una
expenicie (le Ir «muelles amb temes
de f igura, paisatge i marines.

El 'dato del "tedio!~
EL DILUVIO; 9i
Afir ma que el violo "ieayer
Cantases ti mea inundé • padieere. e
diu que Catalunya no «temario en
Dom., d e driles:

"Indiscutiblemente, jo: 61)1111 et
jefe de la región atad:lema citalana de indicarle al «flor Alcalá
Zamora cuál es la oPini6n
mete en Cataluße para el caso de
Ilse te aduenasen del Gobierno las
derechas. Si tal llegase a «Mala
la región catalana te rebelarte resueltamente contra los mandatos
del Poder central. Sépanlo así Les
rroux. los radicales que insensata'
mente le siguieran en la aventura
y las derechas.
A la calda de la primera Repú.
blica fui Cataluüa la única región
que se alzó en armas contra la ilegalidad que representaba la disolu•
ción de las Cortes republicanas.
Ahora, al menor conato de ataque
a la República, nuestra región ft
apercibirla a la defensa de las ¡t'Otituciones republicanas. con el firme e irrevocable propósito de vencer o morir en la contienda.
Es de suponer que en alguna región hispana encontrarlamos el
apoyo que en 1874 por toda Esparta
se nos nana para sostener la Re•
pública. En ello confiamos; pero,
aunque así no fuere, Cataluña sa•
brá cumplir con su deber.
Repetidamente han anunciado las
derecha, que Si bajo el regimen republicano gobernasen y creyeran
conveniente la disolución de las
Cortes, las disolverian, sin ninguna
vacilación. Pues bien; si a tanto se
atreviesen las derechas, tengan la
absoluta aeguridad de que a tan
inaudito atrevimiento respondería
Catalana proclamando la República
federal y erigiendose en primer Estado autónomo de la nación capahola.
Cataluña quiere estar indisolublemente unida a todas las regiones
hispanas. Pero bajo una República,
no balo una monarquia o un régimen que en poco o nada se diferencie del monárquico.
Colocada Cataluña en situación
de rebeldía frente a un Gobierno
faccioso, como lo sería el resultante
del aniontunamiento de falsos republicanos, avergonzarnos tendría1001 de ser españoles si en otras
parte, de la nación no fuese secundada nuestra actitud."
LA 1-1UMANITAT
sionificeció essarseeman
del presieem i toulorisse ese ii puro el hoomj assolit en les dfirrercs
(*t ' ion, per la democracia talaiena,
dtu:

" AGUr3t Es el fet categaric de Catalusiya, ¡ la rnotivacia de l'enorme
antoritat que acompanya el Presidem eo el seu viatge. I, evidentment, sansn es disposa d'aquesta aurora:a, aria entrevista de mis d'una
hola amb S. E. el President de la
República, i una serie de converses
arras cía hornea M03 destacats de les
esquerres espanyoles, han de tenir
urs pes considerable en la vida política del pais, i han d'éeser un bon
convit a la serena i detinguda me.
daació. No es un borne, solament
— 1 CII subratllem la magnifica vin
política i representativa— el-ilos
que tia anat aquesta vegada a Madrid: éo Catalunya. Molts, i iMPortanta, són els interesaos materials
de t'autonomía catalana, abs que estan ea inc en el viatge. Pera, són
encara mes —agradi o desagradi —
ais interesaos monis del régim i
les nrientacinns del regim. els que
han estat remoguts i canalitzats per
la presencia del senyor Companys
a Madrid.
Nosaltres n'esperem /mima resultata, d'aquest viatge del President de
Catalunya. Les entrevistes celebrades o a celebrar amb ele dirigente
de les lomea d'etquerra republicana
tenen per a noaaltres importancia
excencional. La mateixa reserva del
senyor Conmanys ene prive d'altargar•nos en comentara, pecó voleen
subratllar el fet &sub tot el seu
Valor."
L'OPINIO
ReCult l'oetitud de -La Veu de Cata/toar" davant del viatge del senyor
CoutPunys i Ii efercis /a següent llicd
tataianinne:

"Aquest desgraciar stnyor Cambó
no voi veure que, en ter el joc a
'El Debate'', collabora amb Gil
Robles, el qual, en aquell mitin.
memorable de poca dies abans de
les eleccions del rg de novembre.
deia al púbiic madrileny ultrarcacdonad que l'escoltava 1 l'aplaudia
amb deliri morbós que, si ele sanris hagueallin tingut rnajoria en lea
Corto conatittients, "hubieran evitado la vergüenza del Estatuto". 1
tampoc no vol veure que la Generalitat de Catalunya, amb Llige
acose, representa els interessos del
nostre palo, que és el que ell diu
que estima.

No fa medra tuya que un heme
tIc dreta. Prat de la Riba, governava
la afancomunitet aleshores tete als

diputats republicana i libarais, dea
del malaguanyat Parenya. de Llei.
da, fine a Pare Lloret, de Tarragona. que millterien 1 militen en vis
renales de lea muertes, no haurien
ni tan ste te'erit Mal que un coarnpan), d'Idees haaude atcblit davant
d'Espina& la repretantatió tenflada
al dirigent de a Lliga.
Pesque el Govern catali dóna
ro ala trebeiltdore del cama, parque 4n algune3 ruralíes han tatat
vexats ala Militante del seta partit,

mine procedente ¿'Unid Patriótica;
peralte, malgrat a COmprä de volt
el lleneiment de diners, la coalb
Ció entierra% ela ha derrota', ja
no guardes respecte • ni a •I'Autoaomis. ni a l'Estatua ni a la missió
parrietica que e Madrid porta el
President at la Generalitat.
¿S'apaivagaran aixi les passions
naturals del noble liberal contra la
dreta regionalista? No tan SOIS 110
s'apaivagaran. fina que molt Es de
times, i ho diem lamentant-ho, que
cada die sinfondeixi més l'abisme
que els separa i que vingui un mo.
tren: en qui e senyor Cambó hagi
de fe: ú. del seu barquet, no Per
platxtri. sisó per necessitat. I si no,
ai ternpa”

La gestació del nou Govern
Las el senyer Pía, a LA
VEU DE CATALUNYA, os recosenil ,, de passada, que nirsasi no fati
os de cap infarinacid de lee ag i' slcies,
rae. Yinic dipositari de le verían 45
sil:

"Aquests treballa de 'm'udó són
difícil* i el que els complica catremadament ßón les fluctuacions del
senyor Lerrou g, qui, un dia, sembla
completament opotat a les idees del
senyor Martínez Barrio 1, un altre
dia, tiembla totalment Hilar« a les
suggestions del ministre de la Governació. La flotació de l'esperit del
sensor Lerroux es visible i les com.
plicacions que s'originen d'aquest
fet van constants, Csn lea converses
polítiques u els treballa d'acoblament
de les idees politiquea sofreixen per
manca d'un punt de referencia fiaca
del aector governamental.
Si em !os permesa alguna cosa,
Posaria aval en guardia ropinió catalana respecte de totes les noticie;
que vagi rebent de Madrid, provinents de les agancies i del. diaria
Circulen una pila cle rumor', generalment fantastics, parqué la famasia periodística está literalment desbordada. Jo estic en contacte conatant amb els homes que tenen la
próxima situació a la mi. i tots els
sena esforços per a aclarir les confusiona en que es troba la gent, han
estar estèrils, fine ara. No sha de
creme, dones , cap cábala ni cap fantaaia periodística, perque jo scac un
testimoni de mejor «unció, modestament parlant, de la discreció extremada amb que es porten a cap
les converse, per a la formació del
non Ministeri.
De tota manera puc dir que hi ha
gairebé la seguretat que, el dimarts
präxim, s'obriri la crisi total. Es
produiran probablement consultes.
persa seria arriscadíssim de fer cap
profecia respecte a la composició
del nou Govern. L'única cosa Que
es pot dir és que el nou Govern sera
mis decantat cap a la dreta que
l'actual."
,l4cluells elegís superlatius que el
mnyor Pla adreçava al oroya", Lenrosa mesos cerera qii r iltan feil

Cont en eh temps de
Romanones
LUZ, eludint fle:1 de les darreres
seesions del Conpris, observa que el
senyor Gil Roble:, per tal d'evitar le
crisi, Mol de contertir-se en salvada r de la F. U. E.:
"En lo, pasillos del Congreso
olamos anoche comentar: "¡Gil Ro-

bles ha estado muy hábil! Ha fingido perfectamente una cposición
enérgica en el problema de la F.
U. E., y Ita evitado la crisis estamoteando unos cuantos votos. Aal
satisface a los Justos y evita el suceso político que tanto teme".
A lo cual respondió alguien, con
tanta sorna corno escepticismo y
triateza: "Esas cosas se hacían mejor, mucho mejor, en los brillantea
dias del conde de Romanones. Para
esas maniobras y habilidades el
cande sigue siendo un maravilloso
maestro, del que Gil Robles no ha
aprendido mis que las primeras letras. Pero ir el Pais ? ;Y la nueva
sensibilidad espabola?"
No queremos regatear un elogio
al Gobierno en cuanto a au actitud
de ayer. Por lo mismo que venimos
combatiéndole con toda decisión,
tenemos plena autoridad para alabarle urios aciertos. Acierte fui el
discurso de! Sr. Lerroux en la reunión de la minrirla radical, tanto
más descollante cuanto más graves
han sido los agravios que en los
últimos tiempos han recibido el histórico partido y su programa. Acierto fuei, igualmente, la defensa de la
F. U. E. en los mementos actuales:
acertó el Gobierno a cemprender
toda la significación politica de la
prespealciert presentada por las de.
bl ¡Chal:raya rt real); e inodnoó heanciasesnitildoos vreoptoa;
rt
entusiastas de todon loa republicanos y aocialistes de la Cántara.
V sY a , Pu e s , Metro aplauso por lo
q ue
conducta
sisan de los erres denunciados &rt
e 7: e C eo::
t uM
tdnla
tT.e çt
Esperamos que todo ello no sea
expresión de un aentimiento fugas.
y que en tardes sucesivas, el banco
azul dé la %enmielen de autoridad Y.
sobre todo, de claridad política.
¡Que III sto patri obtener el apoyo
de lee derechatt Tanto mejor, porq ue hay ayudas tan vilmendesas
recib i rl a , Cuanmejor
deleuellaPeZ captar "
une st un 0V
C
h
u ay
nsucnect: ti..er e at! o,0a
ideal dn e y toda
«'idarye
le doctrina y la tienes del adversario, acabad los Gobiernos perdiendo hasta aquel teeoro moral a que

alude le cilebre trase • d Hindes
Nata.
Que la opinión sepa cómo en una
Cámara con predominio derechista
no u posible acordar la ditioleción
de la F. U. E., ni otorgar la amnistía a los ministros de la liba:adusta,
ni ap robar los haberes del clero er.
les *mines que son comPconliao
Sagrado para las derechas, ni reformar la Constitución, ni dejar i ncumplido, los acuerdos de los :arados mixtas, ni devolver las
a los nobles... Que el país comprenda que ni ton 220 diputados de derecha se puede cumplir ese programa, porque frente a él, en servicio
de sus obligaciones elementales, hay
un Gobierno que está dispuesto a
pronunciar, como ayer lo pronunció
el presidente del Consejo, un ro.
tundo 'no pasarán".
¡A quién puede dañar que ello
suceda? ¿A la República? No. ¿Al
Gobierno? Por el contrario, le redimiría de sus pecados. ¡A las derechas? Allí ellas. Con que mi método determinado sea útil al régimen y a los Gobiernos representativoa del régimen. ya demuestra su
bondad. Dejemos que los demás intenten volver la; cosas a los brillantes tiempos del conde de Romanones.. Y perdónenos el "travieso
conde" que le tomemos como término histórico de comparacian a
que, a la postre, ha resultado un
monárquico tan serio."

Al Govern li cal sotmetre's
a les dretes?
AHORA allrideix tonibe la novcixa scssid i obscrra que Per a fe minoria que oeabdilla Gil Robles no
seria tyl a tasca gens dtlieuitosa fe
tolere el Govern.
ni.rf sublilrnent o doblegar-se o la volnntit
les
drdesi
La votación de ayer significa. ante
todo, una advertencia leal para el
Gobierno. Este se halla en libertad.
sin duda, para emprender el rumbo
que mejor se acomode a sus principios y a !as normas ideolsagieas
del partido a que pertenecen tus
miembros. Pero las fueaza5 Q ue a
SS derecha vienen vistiéndote se
creen, pur su parte, en el caso de
dar testimonio de su actitud frente
a las recientes veleidades del Gobierno. El seilor Lerroux no dejará
de tener presente este aviso, signo
de pasibles descalabros futuros que,
co interés propio y en atención a
las conveniencias generales del pata
está en el deber de evitar.
El Gobierno no puede de.eonocer
la enorme reaponsabOidad q ue sobre
él gravita en estos momentos. Alejado voluntariamente. .por sentimien.
tos cada vez más inexplicables, un
núcleo político importante. cuyo e S .
fuerzo contribuyó poderosamente al
advenimiento de la República, otros
núcleos politi.ros, ile signifiaricisia
contraria, aceptan la legalidad establecida y se incorporan resueltamente al régimen republicann, dispuestos a Servir 'con toda lealtad al
país dentro de los cauces estahleci•
dos en la Constitución. La República amplia su base en los secteres de derechas. ¡Puede, en coyuntura tal. un Gobierno m:noritarin
revolverse airadamente contra la
mayoria que le apoya y fomentar
en el animo de los grupos recién
acampados en el recinto de la República la sospecha de que se lea
hace objeto de repudio:"

No podem publicar les
iotes pregades que np
vinguin escrites en català
i amb un timbre o signatura coneguda
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El eediver trobst

corium.
(Entra el conseller de Cultura.)
Demana que la Comissió estudii
larticle i suspengui a sera discus•
si& puix que també han quedat pendenla alees anides importantiosims
de :a Hei.
El senyor SIMO I BOVARCLL
Mensa l'article que es vol incloure
en la II ei, i exposa el mateix criteri
del senyor Ruiz. Considera coro ei
tris :njust l'impost de consume, contra e: qual s'han rebellat totes les

generacions en tik erres iponues•
(Entra el conseller seroor

El senyor MIES, de 14 GorniesiO,
recorten la iM Perti ecia da quent ir.
trete addicional. Creu , perO. decpiaeada la discussió de la qüestió.
Ma n i resta q ue l'impost de consrtns repreeenta per molts municipis
una font d'ingle/30a importantlesima. i per tant creu que l'antele no
pot figurar en una llei particular.
Demana que passi resmena a la Comiseió la riel dictaminará al seu
ternpe.
El senyor RUIZ PONSETI rect:fiea. Insisteix en el sea punt de
vista favorable a protegir les cooperatives que hauran de Iluitar amb
el comerte capitalista, el (pral (melifica "dindeeitjable".
El senyor MIES , de la Comissió,
repeteix les seres paraules. Finelment passa l'esmena a la Cornieló.
El senyor COMES intervé. Maniiesta que hauria de demanar-sz,
per a la dieeuesió Maquen article,
el concurs de la Comissió Municipal, la qual eeti eatudiant, amb el
contener de Finalices, el projecte
de Ilei d'ffisendes Municipals.
El aenyor MIES ntanifeete que
le Contiesi6 d'Economia no té cap
inconvenient al que ha sellicitat
senyor Comes.
S'aprovsn sense discussió els ar
ticles 20 i 2t: L'a rtic le 22 es aprovat
despees d'unes observacions del senyor SIMO I BOFARULL. sobre
:a seva redatei6gramatical.
Une' diecussió eón aprovats els
artirles a i 34. El senyor RUIZ
PONSETI demana que el personal
teznic de les Cooperative$ pugui
formar part de !es Comissiona de
Control, en contra del que dieposa
lurtidls 25.
El senyar CASADEVL'NT, de la
Comissió, oposa per creure que
aquell personal no pot liecalitzar 14
sena préepia laica.
inEl senyor RUIZ PONSETI
.
sisteix. Creu que el personal tiene
es l'únic que citen en les qiteations
que ea presenten en les cooperanves, 1 per tant ha de formar part de
leF Comissions de Control. Alteament, aquestes Comíesions 'aran ineficaces, can deoremeigeran
des problemes que hauran de frac-

tar.

La Cemissi6 ntanté el.eeu pina de
vista i cl etnyor FRONJOSA intervi per mamar el matear criteri
que el sita compan y de mineria. Despees de rectificar aovament ele mea>
bree de 11 Cemitai4 i ele de la minone socialista, sieorda suapedre
la discutió de i del peak/tete de llei.
Es pasas a la diecussid da

LA LEV DS CONTRACTIS
DI COPfinD7
S'spf**
1.4rti.

,
ele la I
osa
Es pifie.
Col TV,

jØ,

del Cap).
r I za rei

de la llei
cionaris municipals
dieSe3n8 5e diseusSiä s'apreste l'aetiEl mayor SIMO I BOF.NRULL

demana la eupressie del mrat -ionamenrills” que figura en Earticle 38,
ja aprovat, per ovare que pet dolar
lloc a certs abusos.

El ;enyete ROMEVA ß'aetherefx
a les paraules del senyor Simó i repeteix el; punts de vina expeliste
per aqueas darrer diputat.
El senyor CFRF.Z0 shmi ornsa,
a continuarle ea aprovat l'antele 38
nevament. El 39 es aprovat amb Usa

neva reelaccid.
El aenyor CEREZO, ele le Co:Mintió, dentina la stiepereió de la
discuasira de l'entine so. S'aprova
l'article 41.
El senyor ROM EVA ¿emana la
eurreseie de l'article 41.
El CONSELLER DE JUSTtCIA esposa l'alean de l'anide que
es vol suprimir. Manifesta que les
Juntes Arbitrals sien les mes adequades per a formular els contractes de conreu que, d'acord amb rartic:e 39, eervelein de pauta en les
revisions.
El senyor ROM EVA agraria lea

manifestacions.
Despres de la intervenciO del senyor
SIMO i BOEARCLL, la ComIssió
retira l'article 42 per a procedir una
nora redacein.
EI senyor ROMEVA formula objeccicns a l'article 43.
La comissio Ii düna els aclariments i s'arro y a ¡'anhele. Sense discussió a'aprova l'article 44.
Se sumen la discussió de la Ni.

LECTURA DE DICTAMENS
Seguidament un secretari clOna lectura a: dictamen de la Comissió
Contractee de Loare!, müdificant els
anteles de la hei que compre:ten efe
capitule n", - Dret d'adquisicio", i VI,
"El contracte de rabassa murta
4s Ilegit, lambe, un dictamen concedint iinictunització ale vocals de
les Comiesions Arbitrals.
LA DESTITUCIÓ DE FUNCIONARIS MUNICIPALS NO AFECTES AL RÉGIM
Es posat a discussi6 el projecte
ial de la Comissió de liovernacio rcferent.a.,la vaiWcsa tiels scurds municipals dele Ajuntaments elegits el hl
d'abril de 1931, sobre la destitució u

suspensio dels funcionario municipals
i exerupzió de tota respoasabilitat ci-

vil als conseliers municipals i alcaldes que prengueren aquella acords.
El senyor MESTRES, de la Co-

missió, fa la presentació del dictamen,
el qual diu que está basat CO el mis
estricte sentit de justicia.
Enumera les ntudiiicacions que
alean introduit al dictamen presentat
pel ccnseller de Governació.
El senyor ROMEVA combat el
dictamen, el qual nu admet des de cap
rinnt de vista, i per aixti fabitindeà
d'intervenir en la dit)cussiU de l'articular. Defensa la inamobilitat deis
funcionaria municipal;, i aiegeix que
ara es vol tornar a 14 eituació del se-

gle passat, ea el qual els funcionaris,
intimanient Iligats a la politiza, sofrien tumbé les consegiiincies d'un
Cansí d'erientació politica i estarcir a

parem els drets dels funcionaria i la
seva inamobilitat.
:loba dient que el projecte no fa
mes que plasmar la voluntat d'un roble que repudia un reim i e:a s.tus
servidora mes addictes.
(Aplaudiments de la majoria.)
El ateas ROMEVA rectifica, i
de-clara que 41ot/tienda del senyor
Selves no l'ha conveneut.
Creu que tots els movimems rorulars
rten inmureses que el governs
tener/ el ch•mre de ioragitar, Irrt
ces emir dele desigs que sen deriven

i repudiant totes les venjances politiques.
Acaba maniiestant que crtu una bona obra opcsar-se a aquest projecte.
Es ¿Mea per acabada la discussin
la totalitat i cs pasea a la deis articles.
La COIIISSIO amena dues esmenee presentades a l'article primer.
El senyor SIMO i RUFARULL
formula objeccions a l'anide primer.
El senyor ESPANYA, de la Cu•
miesió, li contesta.
Seguidament s'agoten, amb el vol
en contra del senyor Romeva, els set
anides de qui consta la Ilei, la (mal
queda pendent d'aprovaciú definitiva.
Les esmenes acceptades passen a ¿r-

articies independents de :a hei.

A continuació el PRESIDENT Ilegeix l'ordre del dia per a la sesside
següent, i aixeca la sessió a un quart
de nou.

PELS PASSADISSOS
REUNIONS

Ahir, abatir de cornetv;ar la sessiA,
van reunir-se els diputats de la majorial sembla que entre altres coses va
tractar-se de l'article 15 de la He' de
Cooperativea can sembla que els individuo de la ComiesiO no hr.vien arribat
a un complet lCOrtl cobre el (lit article.
La comiseiä de Cultura també ea reunir se i continua restudi del projecte
relatiu al patrintoni artistic, eientific i
històric de Cataltme a, i la c,missid de
Contractes de Conreu su eallentir alguns articles del dit proiecte.

Els

que aneu a

Paris

NO 011LIDEU

que traerse«

LA PlIBLICITAT
a toas ele qulosoos dale
Grana Boulevards, de la
Placa de Is fte p ublI q ue a
la 'Nadal:rifle
A la Pi p oe de la Bastilla
A la Placa de ealm-fillehel
(coatat Illetropolltä)
Al Illoulevard laInt-PAlohei
Al Illouievard Sebastopol
I a tole ela gran; quloseos
da anula

merce dele governauts.
Qualifica la lei de purament
tka i de partit. Es dol que en rúnica
qüestió que pedem lliurement legislar,
can is radrninistrarió local, • fati
d'una 'llanera galrebé intmoral.
Acaba manifestant que per a Ea-

tadura.

A mes, en aquests moments estem
est ruct u rant l'Autonomia munici pa I i
quin reiultat do, ora aquesta al servei i en mates de lunch:atarle enemas

de la democracia?
hiato fest que els funcionaris ß'han
creat per a servir els ciutadans. i
multa

d'aquests funcionaris dedituits

slavien crespa que el poble era el
que els havia de servir.
Acaba maniiestant que per totes
aquestes rama ella votarais el dictamen.
El CONSELLER DE GO‘'1112NACIO defensa, tamice, el dictamen.
el qual considera necessari per ruin a
de juetkia. !diadema que del (caree
de Eatly pasead venia el Gavera da
Cienerelitat rnaditant la matre de
presentir-lo 4 la Cambra.
M'infesta que el M'Oute preantat
en leed ea trole dur. Fati) entroncat
amb antecedente hietbrics, da rataaeble
i fine ltatieler.
iiiAtia de tnQI's n'aittdla fuitimarla, upecialinent rt4 ¿un g e !a .1rtal , 44, i 3 igeix que 14
COnICia ritia públicas ala aeusave.
canvi
Recordra que no hi haga
de parta* tiaminas, ein6 un casal di
embree mi.
rb ffinl i 1 tc, Otitis
talgo, en le nova Ud Municipal, ein-

mort
davant el jutjat número U.
presta novament declaració la senyora Angela Garcia Torelli, dispesera de Rafael Arnau. l'individu
trotar cremat al Pont del D.artó.
Garcia es ratifica en les
seves declaracions anterior;, i les
completa atol , aigunes dades que
no les alteren. Afegi que els individua itue estigueren al seu pis enentre ella era al jntjat i obl i garen la
seva filia a 11i/trae-los robes i objec-

tes del mort, s'emportaren una bomtot
ba que hi havia a thabilaciO,
dient: "Ven, això as podria como
prometre i ine. 5 val que ens ho
que
empollen" . També explica
guan decidi de donar compte de
es
la desaparició del seu rellogat.
presenta a la delegaciii de pulirla
de les Drassanes. on, deseares de
fcr-la esperar 'larga tetona. lt digueren que e-a un afer que no els
pertocava i. per tant, que anea al
jutjat dc guärdia si tenia alguna
cosa a dir. Essent ja tard. la dona
no hi va anar fins l'endema. El jutge vol esbrinar el que hl leagi d'alzó
perquè sigui aplicat, si cal, roportü
con redro.
Aixi mateix ha estat al jutjat el
senyor Melcior Solases, amo d'un
taller d'eleenisteria estahlert al careen de Riego, número 22.
Ha maniiestat que, aesabentat per
la prentsa que el rnort que Ion tro hat carbonitzat a la carretera del
Manicomi de Sant Andreu es deia
Rafael Arnau, venia a posar a coneixement del iutiat que el dit jove
trehallava al seu taller. Fou rnostrat
al declarant el vest:t del mort, i el
reconegui. Portat davant del cadaver, a Eliomital Clinic, confirma
que es tractava de Rafael Arnau.
Solanes dona molt bones reierenriee d'Anean. de la conducta del
qual al taller esteva tan satisfet, que
el readmeté tot i 'talar que havia
estar detinput quan la duren vaga
d'elienia:es. Maniíetb que ignorara
Irr idees que professava Arman, ja
que no en liarlas. * rnai al taller.
També ha estat al iutiat la senyora Angela Afilan Martiiiez, residen a Esphigues. tia del mort.
Ha d: t que assabentatla de ta mort
del seu nehüt, es presentat a a donar alcuns detalla. Aman vingui
ritt anys tle Biar (Alacantl, on
v : sten els seas pares. i e, quedä a
viure a casa la ama tia. Al por
temps. trolia feina en una eleeni•tenia de Sans. Anys mes tu d. allegara
(me tenia la feina Ilusas Iluny, deixa
de viure a casa la seva tia. perl la
visitava Favila: el cl:mecres de ia
setmana pae , acla iou el darrer dia
que es veiercn.
A seguit d'aquestee declaracions,
el jutge la ordtmat linea guantes
diligènric s . de len quals espera hon
resnlutt. Semb l a que la pulida té
urna pinta sobre el Iloc un fou dut
Armin i 'ron eorti rendemä per a
t' s5e7 abandonat a Eindret un rel
troba retiran. Tamhe es dio que
en la mateina casa cm fou arnagat
Arnau, hi !cavia un company seu.
ferit. que ara ja ha estat traelladat
a un altre lloc.
El jume cridará a declarar altres
testimonie, entre elle eta comPanys
d- taller d.4rnati.
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Una nota del President

Abic.-a qu'ata de ,quatre de la tarda, quan cl xofer Jaume Aparici i
Mtmtaner maya per l'Avhroda del

senyor Casanova*.
Ahle el President del Pia*

cmeduint el neu taxi (un
" rd ' Matricula 54 204), el ¿clara
ren dos individus que anaven ben
ahillats. es leen portar al correr
de Paris. Arribats alli, pujaren al
cotxe altres des individus que setparasen en aquell indret, i donaren
una nova adreça al xofer, aquesta
d'un carrer de Sans. Abans d'arribar-1n, i quan el cotxe passava per
Un 110e solfeen, els guatee individui,
amenaçant amb pieteles el xofer, l'o.
bligaren a baixar. Un deis pistolera
es posa al volant del cotxe i desaparegueren a gran velocitat.
• ••
Cap als volts de les cinc de la
tarda la camioneta 47.788, de la
Companyia d'Aigüea de Barcelona,
aquesta Comsortí de les oficines d'aquesta
panyia,. situades al Passeig de Joan,
cantonada al cartee de la Diputació.
amb el xofer Gregori Salvador i els
dos pagadors Antoni Alcon i Joaquim Birbo, en direcció al magatzem que la Companyia te al carrer
de Lepant, 233, entre els de Mahorca j Valencia, i portava una calxa amb 23.000 pessetes que havien
de servir per efectuar el pagament
dels jornals. El taxi marca Ford,
número sestea, que ihavia parat a
l'altra banda del passeig, arrenca,
també, i segui el cami de la camioneta de la Cornpanyia d'Aigiies.
Quan aquesta camioneta ja havia
arribat al magatzem del cartee de
Lepant i anava a girar per entrarhi, ea trolià que, sobtadament, el
taxi s'interposava al seu davant. Es
produi una petita topada, i luan el
xoier i els pagadora de la Cedillanyia baixaven de la camioneta per
assabentar-se de les consegiiincies
de la topada, es trobaren amb eis
individus (ara ja eren p is) que bai:caven del taxi amb pistrales a les
mans. El: empleats sie la Companyta
s'apartaren, i mentrestant dos pistolere obriren la porta de la castoneta i tragueren la ruixa de fusta
que contenia els sacs amb el diner
i la traelladaren al taxi.
Al mateix temes. altres dos dels
atracadors encararen len pistole$ als
velas que, arab l'esverament del cas,
contemplaven l'escena, i els quals,
clavarle les pistolee. cuitaven a amagar-se a les respectives cases, tancant darrera neu les portes.
El* pistolers pujaren al taxi, perb
no el pogueren engegar perqui el
motor . n0 responia. Baixaren altea
regada, tense pudre temps, i tornaren a posar la caixa a la camioneta.
Els dependents de la Companyia
d'Aigües, davant la maniobra feta
amb la rapidesa que CS de sopesar.
començaren a to.-ar xiulets d'alarma. ale quals contesta un dels pi:tolere disparant un tret que, per
sort. no fiu blanc.
Una parella d'aspirants a Policies
de la Generalitat, que anaven en un
tramvia d'Herta, en sentir el tret
baixaren immediatament corregueren en direcció al Foc on eren els
pistolers, disparant Ilurs pistoles.
tAregiu,e. sts repeliken l'agresai6, i es
«entren,. en con junt, un centenar de
14

Catalä, Sr. Casanoves, va fer als perirali s iee que fan informació a la
Carnbra les declaracions «tenerte:
—Veig que alguns diaris comenten
amb un cert pessimieme el cura dels
debata parlamentaris. A part l'absència
de la minoria de 1.1iga Catalana (que
segueixo lamentan( sincerament, però
que no es par imputable a la Cambra),
carne remarcar que els debata segueixen el cros normal, que les Comissions
funcionen ande reeularitat i que rassislinda de Diputats a les eessions
trapalea la mitjana corrent a guateerol Parlament del món. En lea darreres
votacions, malgrat l'absència de la
Lliga , len actes dobles i les defuncions, In havia presenta quaranta-vuit
Diputats.
D'altra banda. la tasco nue es prepara a s segura al nostre Parlament una
etapa intereasantissima, a la gual no
dubtem que cap Diputat conscient de
la seva resp o nsabilitat no deixarà de
prestar la cooperació de la seva anuencia o de la sera critica.
Vindran aviat a la Cambra , cotas
m'Ira anunciat el President de la Generalitat i Cap del Govern. els Projectes
de Llei electoral. de Llei regulant el
rr.ferWtou, de EIer d'incapacitats i incompatibilitats. Llei d'Administració i
Comptabilitat i algunes anees d'Assistencia Social, funcionaris, etc.
Ele qui enyoren discussions mis extenses i més apassionades, la gola cosa
que haurien sie fer es procurar que.
tota la paseió i toe rafany polemic es
canalitzin dins el aeu conducte genui,
que no és altre que el Parlament, i que,
abandonant qüestions prèvies que noe, po.den resoldre en el dialeg públic i parlamentari entre les oponicions i el Goteen, el 5 Diputas, de
Lliga Catalana es reintegrin a llana
escr.ns."

UNA CAMPANYA CONTRA LA PROSTITUCIO
Sinn te l cursar proluaament
el p epenen! inanifesf:•

"Dones de Gataltinya : La
Goostiluccli vigent, en invorpo_
rae In dona a lis vida soeial
ha oben l un rumí ale rehabilitacid i enseins l'ha revestida
d'una toa jor resnonsabilital.
Uit aria l'Ingenie do la )suinanilal es aclualment la desinoy'
rn I il sn t'ir% sexual cada (tia mes
necenlundst per tuiljft de la
r' rus pornografia i altres
(lepras:tiernita mastitis.
El prheint traspae de servein
la Gonornlilitt ens
frat neitece resporança (pie Os un montes)l propici per a la realilzació d'un vital phi de almejaCulnlroiya.
inent moral
Dones de Cmtalultya: Vulgunti
prestar la vottlim coopernoiö
triomf d'uquesta gran obra social.
Es reoullen signalures a les
enlilats culturals reme/anee i
nuclis fernentuA de l(els ele parlila palillos. Si alguna entitat
no baguts rebul els idees ptr
a i.ilirnar pot pnesdr re c ollirlos al correr de Joanutm Costa,
número 59, 'm'arrolla.

Doe altres alumnes de l'Estola de
Potiza de la Generalitat, passatgers
d'un tramvia de la linia 6o, que a

ralçada del carrer de Lepant palea
pel de Valencia, es proposaren
xar del cobre, la qual cota no fereo fins a una parada més
carece de Sardenya—on el tranavia
es deturi.;
Comeneiven-tot itItt a Manar cié
al lloc del tiroteig quan es creyeren
amb la camioneta. A la fMesteella
hi anava un individu jove, veatit sesely
gorra a quadrets i bruna bleve, anmat d'una pistola rnetralladora, el
qual, en vetare els pendes ala(
teix armats. disparé den o dotee
treta que lampee feren grades a !a veloeitat que portava el veEls polieles dispararen, tanetf,
contra el camió que s'allonyave
ti velocitat pele carrera de Valescia, Marina i Corta Cetalenee, cap
a Sant Andreu, amb ele atracador,
i el diner rfbat.
En el tiroteig que els pistolers ves.
tingueren amb els primer, peliciel,
aconseguiren ferie dele pena un dele
duren. A l'altre, una (le les bales dele
at r acadora li traves* rabee. en Eindret de la butxaca ora portava le Pe.'
taca, que abti mateix loa referida.
El ferie fou traslladat innemdietament a l'Hospital de Son Palt, ore
Ii fou practicada la cura d'urgencia.
Despris. ingressi a ta cHnice de
"L'Aliança. Parlarem amb el metre
de l'hospital de Sant Pau q havia
intervingut en la primera cura i quaniki de pronòstic reservat les <Mes
ferides, una a cada Pela , de 1.41Prinl
a pulida de la Generalitat. Momento
deepres foren precisadm les ferides:
erre, 'nse
te
una al taló del peu esqu
a rif i ci de sortida, i una altra ami, entrada i sortida a l'espai interés' Ola
superior deis últinis es del peu dret,
No cal parlar de l'alarma i la indignació que presta) entre el velnat
Eescandalie atracament. Fino ben
tard del veepre encara hi havia nonabreaos grups de ciutadans davant ti
magatzem del carrer LePant, que
cementaren l'escandalós fet. qualiticant-lo d'acte de "ganeterisene".
Els t'etilos no es limitaren Pas a
comentar l'audàcia dele bendita tambi le sentien paraules de censura centra
ra els cent-cinguanta obrera trae ht
hacia als magatzems de La Cemparoia,
esperant cobrar, sense que cap d'ella
tinguis el gest de surtir a delegue
els seus companys atraed,. ni 019 tes
agaiant aus paren d'atines niegues
que hi baria a! Mili:diem a pare per
a caeos com el daba i les quals pudien esser usades des d'una finaste&
per on palie ener atecete els nac.
dres amlu una relativ. comoditat.
La guardia civil, ter la ecos part,
es lamentava que. cuni halda fin aneas
altres dies de negenent , la ComPaM , a aliir isu liaciasa demanat una patena de co g ulla Pe: a la cartnormea
que ctindula els diterfá, la qual paren*.
ami, rota secundar, hauria evita( el
deplorable fet.
Quan Cia r.tIlcs de comentanites
tren mes urnitirsim" al Ilut de Eatracatiteut, es presenta el aofer Jetstute Al,r 1 1.1, ell tÅii estat de visa esotacita In:
se gel eadleava
tothont el primer dele atracsanenta
inaterm,s
t
el%
comes altir
del qudl C(1 fl . 0 s rinitis
El ;mate guirdta procedt a prendre deslaiacia a les viztimes del fe,
entre eles al Lasst allaat a 'L'Afiance", el qtret2 fou nimbe visitad pel co-
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ERVETINALI

tia votació nominal.
El senyor FRONJOSA, de la minoria socialista, consumeix oir loen a

ele funcionarle destituits ho /oren per
la voluntat del roble, cansat de sofein vexaciens dels homo de la di c -

det Piiiamett

Pa tiu de l'estAnne i dele intestino?

provacii, definitiva de la Ilei ¿emana-

favor de la Ilei. Diu que ell tambe és
partidari de la inainobilitat del; foncionaris. Retarda la data de la implanteen') de la República, i diu que
malt; Ajuntantents en aquella ipora
eren infestate de funcionario que havien servit la D:ctadura. Alegeix que

rdtaH

sobre destituei6 de fue.

aer dos

4. a esc ert

r.le

sobre la per.
sonalltatl del

de Cooperatives i de Contractes de Ctonreu
Foren aprovats també tots els articles

al

imiS
teder

divsito-s articies ciAes hit

A dos quarts de eie el PRESIDENT, senyor CASANOVES, obre
La ungió.
Al b yte venteen hi ha el coneeIler d'Econonna i Agricultura.
A la Carnbra h iba escassissimi
Mputats i les trtbunes essen poc animades.
Un acuitan 'limeta recta de la
aessiP exterior, 14 quid s'apreva
Seguidsment entrem a l'ordre del
dio amb la diecusein de
LA LLEI DE COOPERATIVES
Continua la discussiO de l'articulat.
El senyor SOLER I BRU, de la
Comissió, manifesta que aqueeta
manté la redacció de l'anide 13, la
cual seri aclarida amb un nou artic.e, la redacció del qual no esta ulLauda.
Queda pendent d'aprovació rartide 13. S'aprova l'article 14 després
d : haver suprimit el mot "popular"
que ligurava en la redacció del dictamen.
El senyor ROMEVA demana uns
aclariments a la redacció de l'artic,e 15 en el sentit de si slea de permetre la venda en les cooperatives
al públic en general.
El senyor SOLER I BRU crea
que, en aquest repon ras, sels aplicare, ultra aquesta llei, la Dei de
Contribució Industrial.
Reata aprovat l'article 15 i nimbé
el segtients, fina al 19.
(Entra el conseller de Justicia i
Dret.)
Ea presentas un artkle addicioral. en forma d'esmena. el qual no
és acceptat per la Comissió.
El senyor RUIZ RONSETI defensa l'antele addicional, en el qual
e; nurca sentir de irr desipareixer ele tributs ¡obre cli articles de
consum o sobre les cooperatives de

e
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La justa fama de quI., gaudeix actualment el SERVETINAL és consolidada, no solament per les carteo i ele certificats
que rebem diàriament, sinó també per les facilitats que donem al públic per a Hur comprovaeitS.
El

senyor ALEJANDRO RODRIGUEZ, de 50 anys d'edat, resideht a VIGO, carrer de RU1MAN (LAVADORES),
número 107, eras ha tramis el seu certificat de guariment, ea el qual ens manifesta que ha patit de restóinae per
espai de 20 ANYS, arnb forts dolor * i restrenyiment pertinaç.
C NS ACOMPANPA UNA ATENTA
Seno/ don A.

OMITA AMI

1111. SEGUENT TEXTr

7 de dictembre de 1933.

-- BARCELONA.

.11u) bellur
se de (l i le lamiera expreaarle ml agradecimiento hacia au persotta.
VeitIrt padeciendo del eralrailiagra hure mete de VEINTE AROS. Mi padecimiento erit Imitable: se caracterizaba con un harte
si dril 3 lira dos lloras de Laubes vutultio, buguitiú de vómitos y ardorei
que deseaba. opté por en producto IIIIRVITINAL,
Cuneado a alta seguir lotIOA loe tialantiestItte intagsnablee Sala conmeguir
el runt ole ha dado resultados exceltnIme, ya que en la actualidad me encuentro completamente restablecido de mi Minad.

dolencia.
Repiliadole rni sincero agradecimiento per los beneficios obtenido, con su producto, me ea grato aaludarle atentamente
y utrecerene de usted muy attu. affmo. e. s . , th ‘e.
ALMANDRO RODRIGUEZ
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LA MUSICA
ASSOCIACIO OBRERA DE CONCERTS

QUARTET CATALA
L'Associació Obrera de Concerts
confià, arub molt bon enea*, el vuite concert del seu curs al Quartet
Catalä. Aquesta agrupada, que formen els cace/lente artistes senycrs
Eduard Bocquet ¡ Rafael Ferrer (violías), Josep Julibert (viola) i Ensic
Bullich (violoncel), oferí als socis de
la simpàtica entitat una magnifica
sessió de música "de cambra". L'Associació Obrera palesa, arnb rorganització d'aquests concerts, un molt fi
sentit d'orientació i una consciencia
Perfecta de la seva missió, que cal ter
remarcar bé a tots els qui estimen la
música ¡ s'interessen seriosament per
la cultura musical del nostre noble.
Els concerts 'da camera" san, evidentment, els que menys atractius
ofereixen al diletant distret i incoasMena pera l'amateur fervorós, el qui
verament vol arribar a la pelnitud de
l'enlodó musical, no pot prescindir de
consaixer i assimilar bé aquest tepe:tori d'alta jerarquia, que hauria d é ser com l'aliment quoticlii dels mis-s
ales professionals j de Sota els filharmanics en general.
Hem de confessar que la música
anomenada "de cambra", la forma
d'expressió mis pura i noble de I art
dels sons, no ha tingut fine ara entre
nosaltres la difusió que calia; perca
avui, grades principalment a activitats que la discreció ens priva de comentar, aquesta falla comença a asser reparada. Fa alguns temps que és
possible d'escoltar setmanalment masica de cambra a Barcelona, amb regularitat i amb garanties de bona esecució; si ultra alza, les Associacions
segueixen aportant llur collaboració
en aquest sentit, fine al límit possible,
és clar, dins l'obligada varietat dels
programes que han d'oferir als associats, podem felicitar-nos, i només cal
desitjar que les posicions guanyades
no hagin d'ésser abandonades i hom
pugui prosseguir sense defallimen t s la
bona tasca. Cal dir sambe, per altra
banda, que és ben encoratjador l'exemple que noguera/ veure donar al
públic de l'Obrera en ocasió del concert a que ens referim: un amlitori
nombrosissim que seguí amb visible
complaença i amb una gran comprensus tot el programa executat pel
Quartet Catalä, programa que si be
començava amb un Quartet de Haydn
relativament fácil d'assirralar, astenia dues obres mis, una de afilhaud
i una de Turina que exigien ja un
esforç d'atenció conside:able fins.
per poder esser ben assaboriia, una
certa preparació. Scns clubse. peda
cortliauí molt a .aquest gral esa que
sianii:ca el fer romprendre a un pablic obres gens facas, la perfecta in-

Un esdeveniment del
cinema català ha estat
l'estrena de
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Apresseu-vos a adquirir les vostres localitats
per a aquest admirable
film

Demà, a les I 1: Sessió

matinal, al preu únic de
dues pessetes

te-pretació, perfecta en tot, sentits,
que obtingueren aquestes obres per
part dels admirable, artistes que formen el Quartet Catala. Hem te sentir-nos verament orgullosos de (captar a Catalunya amb una agrutolia
com aquesta. El Quartet Catara cns
tara quedar bi onsevulla que es presenta Els seus componente eón atestes joves—massa joves, sembla, per
haver arribas ja a Perfeecionar tan refinadament llur sacra'; potser, per no
sorprendre tant, s'haurien de &ijar
la barba—. L'agruparla, amb tot, fou
fundada l'any 1928, i els seus elements han treballat molt, han treballat
bé, i avui posseeixen totes les qualitats desitjables en conjunte d'aquest
caràcter : el so és exceHent—i hom
sap com és difícil d'arribar a obtemi- el so del Quartet, que no sigui
una amalgama de sons i de matisos
inaisacluals--; la tècnica, impecable,- i
per damunt de tot, una meravellosa
unitat de sentiment i un domini absolut d'aquells imponderables que fan
trobar el to just de l'expressió i que
donen precisi6 i eficacia al mis petit
ateas.
Cada interpretada del Quartet ratalì rebuda pel públic de l'Obrera
amb ovacione entusiàstiques, 1 IMin
guardara segurarnent el mis bell record d'aquesta sessió, que tan bona
ocasió ens (*TÍ d'admirar uns artistes que desitjaríem veure força mes
sovint a les nostres sales de concerts.
Baltasar SAMPER

Id S

EL CINEM
LES ESTRENES
"La Consentida"
Fémina

"La Canción del Sol"
Fèmlna

NOTICIARI
Heus ad el programa que executara l'Orfeó Gracienc dedicat als
seus socis protectors avui, dissalate: Primer part: "Voltant la Senyera", Balcells; "Veniu, Jesús;
La carn febleja", J. S. Bach; "La
dansa de les hores", Mendelssohn;
"El romaní", Brahms; "Trota, galopa, cavallet", Brahms; "Kalinka",
Kurt Schindler; "Cant a la muntanya", Gilson; "Brindis", Mozart.
Segona part: "La creada," (fragmente), Haydn. Solistes: Carme
Bas, soprano; Josep Draper, tenor;
Joan Pujo!, baix; Maria Terrta Bal.
rollt, pianista, i Joan Sunyer Sintes, organista. El concert començara a les deu en punt de la vetlla
i sera retransmès per Radio Barcelona.
Concert a Lyceum Club, — Demi, diumenge, a les sis de la tarda,
tindrä lloc a Lyceum Club (Fon sandia, 18, tercer, primera) un concert a cartee de la notable violi
-nistaJoefDéguz,cmpnyad
al piano per la concertista Isabel
Martí i Colín. El programa que interpretaran és el seguent: "Sonata
en sol", Lekeu; "Piece'', Chausson;
"Dansa espanyola", Granados; "Bercense", Albeniz; "La canción del
lunar", Turina: "Variacions sobre
un tema de Corelli", Tartini-Kreisler.
Rosa Balcells, Esteve Gratacòs,
Joan Ribes. — Concert per a dilluns,
a les deu de la nit, al Palau de la
Música Catalana per a l'Associació
de Cultura Musical.
PROGRAMA
Primera part. — Sonate ä trois
(primera audició), Debussy; Pastoral, intermedi i final. Flauta, viola
i arpa.
Segona part. — Allegro en si menor, Scarlatti; la commere, Cou persa; regiptienne, Rarneau; Inipromptu-Caprice, Pierne; Dues cançons populars franceses, Grandjany:
a) Le bon petit rol d'Yvetot; b) Et
ron, ron, ron petit patapon; Theme
et Variations (primera audició),
Tournier; Arpa.
Tercera part —Minne,, d'Orpheus.
Gluck; Sonata núm. 4, Haendel;
Larghetto, A l legro-Larghetto. Allegro-Tempo di Gavotta. Flauta i
Arpa.
Lyceurn Club de Barcelona. — El
tinque tontea del cure 1933-34 tifldni el diumenge vinent, a les
sis de la tarda, i ha estas confiat
a la violinista Pepeta Diéguez i a
Isabelle Martí Collin, pianista, les
quals interpretaran un selecte programa integras per obres de Leken.
Chausson, Granados, Albania, Turma
i Tartini-Kreisler.
•
Asaociació de Masita Antigg —
Decididament el concert inaugural
d'aquesta novella associació tindrä
lloc el dimecres vinent, a les deis
de la vetlla a la Casa de l'Ardiaca.
Joan Gibert-Carnias, el netable
clavecinista, deixeble de Wanda
Landowska, farä un breu comentari
sobre el clavecí i la seva història,
executarä després obre, de BYrtle.
Daquin, Couperin el gran, Hect,.
Loeillet, Anglés i Casanoves.
El claveef, un rnagnific claveri
Pleyel, ha estat ofert per a aquesta
feota pel ami propietari, •enyor Lluft
Guarro.

Columbia

L'aventura de la noia rica i mal
criada que s'enamora d'un xicot pobre
pera enèrgic i que sap el que vol, és
un conflicte de tots els temps. En "La
Consentida" ("No more °raids") Es
modernitzat i hi entren els avions i tota
la primera part pasea en un transatlinee. Perú ens trobem aviat que la
idea central del film i fins els dos protagonistes desapareixen per deixar lloc
a o una altra idea ¡ a uns altres personatges idiuions. Perquè la noia té un
pare al qual estima molt i r e! qual
vol sacrificar-se renunciant al seit amor
per casar-se amb un princep imbécil
per imposició de l'avi, que, si no, deixara arruinar el pare de la noia, i el
pare estima tant la noia eme, per tal
que pugui casar-se a gust, es mata volant ama, un avió.
El conflicte deis herois es desplaça
aleshores, el pare agafa el lloc del promes i l'enser entre pare i filla omple
iota rucias D'aquest fet re sulta que els
protagonistes eón la noia (Carole Lorabond, molt bella, una actriu que fa osciliar el record entre Joana Crawford
i Greta Garbo) i l'usar que fa de
pare, el nom del qual no tenis% per
no constar en el programa. merare que
el prorries (M'alter Cnnnnlly), que al
principi agafa un gran relleu, a poc a
poc es va esfumant. Cál remarcar, encara, l'actuada de ImUise Clnsser Hale,
una actriu de cal-actea plena d'humor,
malauradament ja difunta. Un film !negus i plecrinteres i, en molts moments,
d'emoció.

Iberia Filma

"La canción del Sol" és un film alemany deis que podriem classificar tant
entre eis de documentals d'artistes com
entre els de propaganda turística, ja que
en ell sentim cantar repetidament el
tenor Lauri Volpi, barrejat ara una
aventura amorosa que es produeix al
seu voltant i per la sena causa sense
que ell, pera, hi intervingui, perquè es
el seu apoderas el qui, per treballar
d'actor i d'enamoras, es fa pasear pel
tenor, i un viatge per Italia (Venècia,
Roma. Capri, Verona). Agradable, pera en alguno indrets lent.

"La Mujer Desnuda"
Capltol

Filma Pad
L'obra teatral de Bataille més popular en el teatre, ha tingut samba una
gran popularitat en el cinema. En temps
del mut ja fou portada al llena A ra hi
ha tornat. Amb tos, no creiem pas que
el conflicte de "La femme rare" sigui
essencialment cinematogràfic. El P ro
-pasdelritzo,méqunpas
traslladar al cinema l'acció, era portar-hi l'èxit de l'obra quan es va estrellar.
El que passa a "La Jeme nue" no
es pot pas dir en un estil trepidant.
El ritme del diàleg dominara sempre
el de l'acció, a menys que es procindis en absolut d'Henri Bataille i es
tiré, al dret amb l'argument. Pera
alma seria una heretgia i Jean Paulin
no l'ha comesa. En gran part, el diäleg és el mateix de robra i, excepte
el principi, en el qual, amb la vida
bohemia dels pintors. ens situa amb un
moviment molt viu, fosa que el drama
ha de fer amb el diàleg. el film va
seguint l'obra teatral, amb certes modificacions mis o menys necessäries,
és clar, ton, per exemple l'intent de
suicidi, al pare, en comptes de la
cambra davant del mirall. i l'escena final, l'arribada de Pierre Berner a
la clínica suprimida totalment perque
la suggereix ja la frase de Rouchard en
endur-se'n Loulou, encara que ens per-
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"L'home invisible"

cotoneres absorbiren la seva atenció,
malgrat les objeccions dels seu,
pares, s'aparta dele estudie per a dedicar-se al caso ara. Ana a Europa
de nou, i aconsegui conrear la des-2
veu fins a un grau mixim de pertecció.
Quan torna a Nova York cotnença
la sena laica de professor de cant
francés, i establí adhue una academia de "girls" per al cant a la Long
Island. Desunes es dedica a l'escena
amb ésa, i aconseguí grans aplauda
mente en la comedia musical "Little
Jessie James".
Malles foren les comedies d'aquest
genere que el portaren a la celebra
tat des d'aquell dia, en el qual, guiat
pel celebre professor de cant Jean de
Reszke i Oscar Seagle, conuueri la
celebritat. Gloria Swanson el requerí
per a filmar amb ella. i com a astre
definitiu el veierem Ilavors en "El
amor de Sunya". Hollywood fou des
d'aquest moment la seva ambició única. Desitjava cantar i vencer en l'escena, i ho aconsegui. La llista de pea
licules en les quals admira pel seu
gest gallina i la seva veu potent seria interminable. John Bales queda
consagras, i les aperes de diferents
metrópolis el reclamaren amb excellente contractes de la nit al mata
Boles fou immens en "Rio Ritta";
fou mestre d'escena; arriba a agradar; fou cridat i requerit de tot arreu..., mentre apareixien "El capa
tan de la guardia" i "El Rey del
Jazz", sota el pavelló de Laemmle.
Amb la Universal ha conqucrit
John Boles els seus rnaxims llorers;
"Parece que fue ayer" és la creació
que li devem darrerament amb Margaret Sullavan.

La famosa novella de H. G. Wells
ha estat transportada al llene per la
Universal. radaptacia l'ha feta
R. C. Saeniff. el conegut autor de
"Jouney's End a La direcció ha anat
a carrec de James Whale, director
el'" EI beso ante el espejo". Cal esmentar en aquesta pellicula el fotògraf encarregat del truc de fer
invisible rinterpret, John Fulton,
"cameranian" de =Os bons films.
En la interpretad ó hi veurem
Claude Rains, el qual imites vegades no el veurem perque fa d'invisible Glòria Stuart, William Harrigan, Henry Travers i Una O'Connor.
Heu -sot ad la histaria:
La misteriosa desaparició de Jack
Griffin, jove guinea associat al doctor Cranley, preocupa Flora, la ses-a
filia i el seu rival en amors, doctor
Kemp. Griffin no ha deixat mes
senyal que uns papers després dels
seus extravagante experimente de
feia alean temps. En aquests papers
parla de la importancia del descobert
"monocane", els guate efectes aplicase als animals els ha tornas pillids
arribant fins a la bogeria.
Al mateix temps, a la vila d'Iping
anglesa, un home estrany ha pres
hostatge en un hostal. El seu aspecte és de fantasma i inmediata* Baby Leroy, l'infant de "El
mas intimida tothom a no delatar
soltero inocente'', será el "partenaila sera presencia allí. L'hostaler,
re" de Dorothea Wieck, la famosa
molt preocupas, tanca ei client al seu
actriu alemanya que actualment fildepartament i crida la policia. Quan
ma "Canción de cuna'', de Gregori
el noble, avisas, i la própia policia,
Martínez Sierra, en la pellícula
arriben a la posada, restrany per'' Han reina el nen de la senyoreta
sonatge, que porta la cara coberta
Fane".
amb rars embenats, es posa furias,
* Novament tornen a arribar
!tenga els seu svestits i amenaça a
noticies de restabliment de nous
tots tenint-los a ratlla mentre la
cinernatogräfics, que aqueoestudie
cera figura perd les linies, es torna
ta vegada corresponen a la Gauopaca i desapareja. Les peces del
mont Brittish, productora de "Vida
nema 'a. cauen sense saber d'on:
privada d'Enric VIII", "Jo he es"L'horne invisible!"
tat una espia" i "Caterina de RúsEn la seva fugida tercia diversos
sia"; aquesta decisió sembla obeir
veins de gravetat menina fa estora racolliment favorable que ací obeos per tarnar a la visibilitat al
tenen les seres produccions. Ido
mateix departament. El doctor
trobem molt bi, encara que. franKemp es troba assegut al seu descament, aquesta raó no ens tonnata i escolta per radio que un (esan e: mis aviat creiem que tot es
ncunen ha caigut sobre el pais. No
reduirà en uns saliere de "doblases ven i se sap de cert que és Griffin
el qual ha descobert la fórmula de ge". de moment amb la promefer-se invisible. Griffin arriba fins
tença d'ampliar-los mis endavant
a ell i Ii proposa unir-se-li, puix
per uns estudie cinematografíes de
que no pot recuperar la visibilitat,
deba.
per actuar junts assassinant i ven* "Avez vous NU dans Barcejant-se de la humanitat; de no aclone..." de el tisca d'una pellícula
reptar, l'amenaça amb destruir-lo. El
els exteriors de la qual hauran d'esdoctor Kemp ha d'acceptar. La perser rodats en aquesta ciutat , que és
secució arriba a ésser acarnissada. on es descabdella rucia del film;
Masses de policia es proposen deleamb aquest motiu tindrern ocasió
nir-lo sense descobrir on és, malgrat
veure Charles Boyero un dele misentir els seus criminals actes. Quan
noro actora de l'actual cinema tranGriffin dorna Kemp s'aprofita per a
ces, del qual hern vist no fa molt
delatar-lo i en veure's aquest voltat
"Yo y la emperatriz", una opereta
per la policía es fa escapol invisibleamb Lilian Harvev, i el film d'En.
nient dient a Kemp que al dia seric Pommer "I. F. 1 no respon".
güent rassassinara per haver-lo delatas. Kemp no val de por i de neta iosiente. El terror augmenta a la regia.
Prop de l'hora declarada per Griffin.
Kemp pren el seu autombbil i fuia
cap a les muntanyes creient-se aixi
salvat de Griffin; pera, de sobte, un
cap donas a l'esquena i una veis de
Griffin li glaça la sang: Griffin li ordena parar, Iliga Kentp al seu automòbil i el deixa estimbar-se a tota
velocitat entre les roques.
Quan Griffin ha comes el nou assassinat, se sent un dispar; en la
neu va deixant les seves senyals Finvisible, les senyals d'us esas pesas
s'observa igualment. Des'pres i a poc
a poc, t"5 forma una obra opaca que
va adquirint lentament formes de ros
i les seres linies. Griffin agonitza i
en morir, destete els efecte% de la
seva invisibilitat, se'l %TU estes damunt la neu amh la 9eva cara Plena
ile forts embenats com en fugir
casa del seu associat doctor Cranley.
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Retalls biogràfics

EXTRAONIXIARI EXIT DE

JOHN BOLES

SALO CATALUNYA
Mune vInent, dla 26

ESTRE N A
J0111 NOJI CA

John Boles nasqué a Greenaille, a
l'Estat de Texas, on aprengué lee
primeres Iletres. Els seus pares gaudien de bona posicia i es comptaven
entre els dirigente de la indústria cetbnera. A Texas, Boles (fu el seu
batxillerat, i entri a la Universitat
per a estudiar medicina, per bi que
els seus pares volracren dedicar-lo a

D OUGLAS alkISMIC Jr.
ELISpirn bERGNZRe
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Llegiu

sidra el penediment de Bernier, que en
certa manera no era mis que complicar mes les coses. Florelle, que ens
agrada mota mis quan Es feliç que
quan es desgraciada, Rasenond Rouleau i Alce Field hi tenen els papan de
Loulou, Ilernier i Princesa de ehabran.
L'aniran a veure tots els que recordin l'eait de l'obra al teatre i d'altres
suggestionats pel tito!. Aquests, pera,
podrien quedar-se a casa, perquè no te
res a acure anib el que pensen.
A. FERRAN

EI —TEATRE

NOTA:- Ea deepallen

tata per ala tres primera dies.

L'any 19 1 7 John Boles es presentä
de voltmtari, encara ¡ove, i ton traslladat a Franca, on presti oerveie d'intärpret frenas i ingle& al costas de
l'Estat MaIne nord-ansariei.
Després de l'armistici, Boles torni
a Texas, i es dedicà ale negocie, ja
Stie fa guerra . deissit te ell oertimeem
d'abandonar eh uttedie; les qiiestions
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LES ESTRENES

el barco, yo e l
navegante», de Serrano Anguila
Poliorama. — «Tu
En el primer acte ens aemb/a que
l'autor es troba en un bon carni per
a fer una comedia satírica, sobre
la dona moderna; sobre la dona que
es creu poder prescindir, en la Iluita
per la vida, de l'auxili de l'home, i
adhuc competir amb ell en l'exercici de les seves funciona. Ens presenta, a tal finalitat, una noia que ha
fes la carrera de Farmacia i que
s'ha establert; pena a la qua l fallen
els calculo. No inspira confiança. A
la seva farmacia no hi entra ningia
com no sigui per equivocació. El
matear aspecte de restabliment, d'un
decoras moderníssim, contribueix a
qué la gent s'equivoqui. Horn el
pren per una guanteria, per una
senda de flore, per un bar... L'autor,
pera, insisteix masas en aquestes
equivocacions. Cert que tenen gracia,
pera fan derivar la sitira vers el
sainet, que és una altra cosa. El
públic pot tenir la sensació que
aquella noia fracassa, no perquè
sigui dona, no perque ii manqui
l'auxili d'un }monte. segons Fautor
vol afirmar, sinó perquè la farmacia Que ha obert és d'un trust massa
modern. Sense adonar-se'n, mis que
la sätira de la noia moderna que vol
obrir-se pas en la vida, l'autor fa,
diriem, la sàtira de les darreres novetats arquitectòniques i decoratives.
I això és una caneó que no té res
a veure amb el tenia debate.
Hom espera, no obstant, que, en
els actes segiients l'autor aprofundir el tema; que insista-1 a mostrarnos les causes del iracas de la protagonista: causes inherente a la sena
premia condició de dona. Que així,
fet i fet, do com són fetes sempre
les comedies 9atiriques. Pera no hi
ha res d'això. Hom es convenç a
traves de l'obra, que si hi ha algun

Escenaris
dissabte, al vespre:
A la Sala Capsir, estrena de la traducció catalana, deguda a Caries Capdevila, de l'obra de Bernard Shaw
L'home i les armes, per la Secció teatral de l'Ateneu Polytechnicum.
A Novetats, debut del famós iHusionista Horace Goldin.
Al Viciarla, presentació de la companvia lírica castellana que dirigeixen
els primen actors Angel de León i Fer.
osudo Vallejo; cantará La Dolorosa el
tenor Vicenç Simón i sera estrenada
després La tela, del senyor Mulos Sera,
ronvertida en comedia lírica pel mestre
Aulf.
Al C.A.D.C.I., sessió gratuita de teatre catalä, primera de la serie organazada per la Secció de Propaganda de
l'esmentat Centre, d'acord amb
alerce Nicolau; es posara en escena, en
aquesta primera sessió. La dona enamorada, de Puig i Ferreter.
* La temporada de circ al Non
ANI/i,

.11án començarà el vinent dijous,
dia ser de mare. Ni actuara, presen-

tant diferente números, la familia Frediani.
* Vam dir ahir que rartuta mexicana Lupe Rivas Cacho es presentaria el Dissabte de Glaria al Poliorama
encapealant una compan3 •ia de com2dia.
Avuf pedem afegir que, ultra la interpretaciii de les comeclies que posi en escena, tara "finals de festa" a base de
les cançons típiques del sets palo que
tanta anomenada li han donat.
* Donem, rom a mot final, el resuni fes per l'autor anales M. Somerset
afaugham — que resulta ésser un humorista — de la mateixa intriga que,
segons ell, es timba sempre en totes
les obres d'Ibsen. "Un cert nombre de
persones — diu — viuen dintre d'una
cambra, on hrim s'asfixia. Aleshores,
entra algú i obre bruscament la finessra. Tothom agafa un encostipat de
cap, i cau el teló."

inconvenient, alguna raó a què

dona practiqui una carrera C9I0 la
de Farmacia, l'autor no les sap.
Horn es convenç que l'autor no fa
sitió exposar una repugnancia instara
tiva per a la qual no troba
cació.
Així, la sätira, que de primer deriva, corn hem dit, vera el sainet,
deriva després amb la història d'un
vell protector de la familia que s' aarofita de la farmacia per a que sé jo
quines històries de träfee d'esmpefaents, vers el melodrama, i acaba
encara en història sentimental. La
noia sala enamoras. Es rendeix a
rhorne. En canta les excellencies.
Pera hom no sap ben bé per que, ja
que ella es mis intelligent, mis capaç realment de Usar per la vida,
que el sea promés, un tabalot sense
voluntat. El tetó cata davant d'aquest idilli, pera hom no pot deixar
d'imaginar-se que amb un tal reforç,
la farmacia rutilara encara molt
pitjor.
F allada robra en la seva primera
intenció satirica, cal, no obstant,
constatar-hi molla encerts parcia:
sobretot alguns personatges setundaris ben traçats, tal, per exemple,
la noieta que estudia la carrera de
Medicina, que recorden que Serrano
Anguila és autor d'algunes bones
en/lidies de carácter. Un dialeg
vita gens enfarfegat ni rebuscas, fa
que robra s'escolti constantment
amb gust.
La presentada, is adequada. I la
interpretació, que no ofereix dificu:tats de cap mena, es tracta sense
sotracs per la nova companyia
Herrero-Soto, que actua al lanarama.
Domènec GUANSE
de les que hi apianen no reunia meras suficiente.
Barcelona, 18 de lebrel- de 1934.
Firmen: Luis Masriera, P. Bertrana, A. Anis, Tomas Roig i Liosa,
O. Saltor.
Nota.— Obertes les pliques a r.a.
teneu Igualadi de la Classe Obrera
per la Comissió organizadora, resuIten esser autors: de l'obra "Samuel",
J. Navarro i Costabella, i de robra
"El collares de Berta", Antoni Rosich i Català.
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El Concurs d'obres teatrals
de l'Ateneu Iguala& de la
Classe Obrera
VEREDICTE DEL JURAT
Reunits, els sort-signants, membres del Jurat qualificador designase
per a fallar el primer Concurs d'Obres Teatral, organistas per l'Ateneu Igualadi de la Classe Obrera,
després de deliberar extensament
sobre cada una de les 44 obres trameses, i eliminades dues d'elles per
no reunir les condicione fixades en
les bases, s'acorda per unanirnitat:
Primer: Adjudicar el pretil de .500
peasetes, ofert per l'Ajuntament d'Igualada, a robra núm. 29, drama en
tres artes que duu per tito! "Samuel".
Segon: Concedir un premi de 250
passetes a l'obra núm. 14, comèdia
en tres actes, titulada "El collaret
de Berta".
Tercer: No ad ju dicar el premi espedal de 100 pessetes ofert per ¡ 'Atengo Igualadf a la anillke obra d'autor local,. per creure el Juras que cap

Un film d'art de bellesa
incomparable
Primer premi de direcció de 1933 a
FRANK BORZAGE
Adquiriu les vostres localitats amb anticipació
tezuummumunacy
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S'ha ocupat gairebé exclusivament dels pressup0St01 i ha aprovat uns decrete per a sortir al
pas de l'actitud deis funcionaria de Comunicacions
Madrid, 23. — A dos quarts donze
(el n'ad ha quedas reunit el Coneell
Se ministres a la Presidencia.
El senyor Lara ha abandonas la
Presidencia a dos quarta de dues de
la tarda, i quan ha sortit ha dit als
periodistes:
vaig al meta departament
pesque estic redactant amb tota urgencia el projecte general de prestopestos, tenint a la vista els parcials
ce tots els ministeris, que ja mi han estas Iliutats. 1 el projecte vull presentar-lo a les Corte a finals del present tres.
Poc després acabava el Consell.
Lti dels primera que han abandonar
la Presidencia ha estat el ministre de
Lumunicacions.
Com sigui que di periodistes han
advertit que el senyor Cid tractua
de defugir loe presencia, aquests
hin sortit al pu, i li han preguntit:
—Què hi ha de l'assumpte dels
funcionaria de Correus?
—Ah, res — ha contestas el ministres. — Sisan aprovat dos decreta en
relació amb actuases questions i es
s.gnaran tots els que calguin per resoldre-les.
—Però hi haurä vaga?
—No ho sé. Abob no m'importa.
Després ha sortit el ministre de
2. 1arina, el qual ha dit que el Comed
havia dedicas gairebé exclusivament
a discutir els pressupostos, i ha confirmar que, a proposta del senyor
Cid. s'havia e studiar la manera de
surtir al pas de l'actitud dels fundonaris de Comunicacions.
Un periodista ii ha preguntat:
El senyor Guerra del Rio ha pee'
gar els periodistes que. si per casualitat el ministre de Treball donava
en la nota oficiosa la ressenya d'una
disposició relacionada amb els enIlaeos ferroviaria de Barcelona, no
deixessin de consignar-la, puix que
issia interés en qua aparegués la
:cia en la Premsa de la nit per
a -stisfacció del President de la Geseraiitat. senyor Companys.
111 :s resident del Consell, en sor'a parlar als periodistes, dient:
—Ya us hauran dit els altres mir' . tres que el Consell ha estar molt
!..1portant i que la principal preocur.ació l'han constituida els prestopostos. En relacid amb aquest assumpte, el tensor Lara ha hagut
d'anee al sen departament per evacuar una determinada consulta, i
vosaltres estem deeidits a fer tots
els esforeos que calguin per a dei.
rar realitzats tots els treballs a tal fi.
—Hi haurà, per fi, pròrroga?
—Intentarem que no n'hi hagi.
—En aquest cae, sea !tesis-a la
setmana entrant al Parlament?
—Aquest és el propòsit.
—I de politica, no hi ha hagut res?
E i ministre de Marina, que es tro.
baya present, ha preguntar a l'informador que acabava de fer l'anterior pregunta:
—Però es que no em creieu a mi?
Ja us he dit abans que no s'havia
:ractat de política, entre altres raons
erquè no hacia quedat temps per
a aireé,.
El senyor Lerresix ha corroborat
les panales del senyor Rocha, i ha
afegit que el ministre de Comunica.
dosis hacia donas compte al Govern de la situació en que es troba
el seu departament per efecte de la
inquietud que té el personal de Correus, subrattlant que la dita inquietud afecta exclusivament a l'esmentat personal tècnic.
Ha afegit que, a proposta del s enyor Cid, s'havien aprovat dos decrets, la lectura dele gneis, mitjancant la firma del President de la
República, seria autoritzada immediatament.
—zLlavors ut entrevistaren amb
el President alune d'anar aquesta
tarda a la Cambra—li han preguntar els periodistes.
—Aquesta tarda, a les cinc, tinc
una cita a Governaci& ami, la Junta
de trupäs de serveis a la Generalitat
de Catalunya. 1 despras aniri a sos suelte a S. E. la signatura d'aquests
do decreta i d'alguns mes, i. per nit im : si em queda tempe, acudiré al
Parlament.
—Coneixeu les declara/ions que
ha fet el Sr. Candi Casanueva?
---sPer Es que el ~U compare es
dedica a fer declaracions? Dones no.
Ne, les he Ilegides.
—S'hi diu — ha observas el periodista — que la crin i en la germana
entrant Es inevitable.
he diu, que Es
—Doncs gran
netaris•
je us dIc que no slia traety gens
de política, l'el que passark la utmana que ve ningó ne pot seber-ho.
A ni hi ha hasta pressupemos. 1 els
alees amarretes Que es detallen en
la neta.
—Ais, vel die — ha °hiede el
Periodista — que per minuta sitiada
el Sr. earanueva no elAna fe.
afeé no ho si; silla ell! —
ha resanes u Sr..J,erroux. EstaEl inhiben oh . Trelaill,
nene, ha affeweef;140 4 que en el
Come no elseliftlectat Per a1,1

e.

de politice. i que el que s'havia fet
hacia estat qiiestisí de pressupostos i
l'estudi d'uns decreta dato pel Ministre de Comunicacions en relaci6
amb el sucCeit en aquest departament
ahir. Això ja ha quedat resolt, cae
era un deis aeenmptes que calia tallar — ha acabat dient el Sr. Estadella,
El ministre de Is Guerra, contestan) preguntes d'un periodista, ha dit
que no sibacia de donar importäncia
a la visita que el noto-secretari de
Guerra Ii hacia fet durant la celebraci6 del Consell, car baria cridet el
general Castelló per consultar-li algunes dades 1 xifres relacionades
amb el ministeri de la Guerra.

Un afer de disciplina
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Madrid, 2.3. — El ministre de Comunicacions ha rebut avui els periodistes, i referint-se a les maniiestacions que efectuaren els empleats davant el despatx del senyor
Cid, ha dit que aqueas mati ha rebut els caps de negocias i els ha
comunicat que no estä disposat a
tolerar acres d'indisciplina, eont els
ocorreguts en el dia d'ahir, realitzats per gran part de funcionris
d'aquest

Despees ha afegit que està decia impedir la profusió de cartells
que apareixen a totes les dependencies de Comunicacions, en els guata
les diferents organitzacions de fancionaris es dediquen a fer certes
classes de manifestacions.
A la nit, al Ministeri han facilitas la següent nota:
En prendre pessessió del seu cärre: fa cid& mesos les ' autoritats de
caràcter politic del Ministeri, es n.o..
liaren ansia un dmul de queixes de
la prenisa, de les cambres de Comer ç i de particular; respecte a
l'estat deis serveis. i P e r un altre
costar amb un Sindicat de vida legal, com a tal associaciú, però en
ilagrant indas:cid de l'article 41 del
text constitucional que pretenia ab.
sorbir per enter la sobirania de rEstat.
Des de la Comissid de Destins que
crea la hei de bases de l'any ism els
elements del Sindicar repartiren els
ll oc s de cornandament j inspecció, amb
les gratificacions i retribucions anexes al arree, entre els seus alins, que
pi: es-lumias es compro:llenen a obeir
les ordres del Comise Executiu.
Aconseguiren que els cinc alts cirrecs de la Corporació Postal, que la
Comissió "no proposa, mi, que ha
d i(sser oida", recaiguessin si no en
afiliats, en simpatitzants o, almem
en persones poc hostils.
a fons la qbestiO, sin') que fou pruija
Justicia no determinada en la hei de
ba,es i un Comitè d'Ambulants que
mamé en constant viatge un equip
amb mima d'un negocias, organitzat
en ple regim republicä, amb l'apogeu
d'aquesta Comissió sindical, i fins els
tribunals d'examen han estar designats
per l'Estat, que funciona davant l'Estat espanyol.
Tot atad obligara el ministeri a un
rapid reendegament de SerVelS i servidors, migras la qual cosa no s'ataeä
a lona la qüestiO, sitió que fou prurit
del ministre i del stits-secretani no ice
ni un sol notuenament d'alt personal.
l'er dimissió voluntaria del director
de Telecomunicació fou nomenat
nial lora de Iärbita deis grups politics i sindicals, i segueixen el mateix
director de Correus, amb l'oficial mejor, els gerents de Gir de la eaixa i
dels antics serveis pustals.
proveit un càrrec, per renUncia
del seu titiular l'inspector general, noniel:un-se el scnyor Rojas, primer de
l'escalofó, amb més de quaranta anys
de serveis.
El ministre ha reeelt non rerurs davant leo resolucions de la Direcció General basades en les propostes de la
Comissió de Cuneta ais d'acord i
tresf en roma.
Diu la anta que el que pass* et que
ela que ara proteeten no citan aros.
turrare a qui sistudiesain i reaols
giseaslis eis recursos de repulen', la
qual coas no pot prevddre, i quant a
les queixes en relacii, amb l'estat del
msterial, ha estat «entran proseuriscid del ministeri.
No hi pot haver tampoc cap oue¡aa,
atitin la nota, contra la República.
Er recome el ministeri no ‚'ha precipitat a uordar aquest tensa amb els
lamentables actea Torrente. S'U respost
amb das decreto signats en el dio ¿'atuf, i en el suecessiu erudita a
ti:intuir el prindpi d'autoritat i
sobirania te l'En•d. Jeme importar-li
cl mot da reaccionad qua puen41 e5dit
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pendent per a votació de quòrum
Una interpellació sobre la inversió de fons d'Obres Públiques dóna lloc
a un discurs del senyor Prieto que desvetlla una gran expectació a fofa
la Cambra
Madrid. 23. — Contenca la sesahi
a dos quarts de cinc, sota la presidencia del senyor Alba. Al banc
blass el ministre de Justicia. S'aprova l'acta de la sessió anterior.
ORDRE DEL DIA
S'aprova el dictamen de la Cos
inissió de Pressupostos concedint un
credit extraordinari per a satisfer les
dieres acreditades pels vocals de la
Comissió Mixta Arbitral Agricola
en els 1.i/esos de novembre i dezetnbre de 1932. S'aproven després definitivament tres Poisfectes de hei,
aprovats en la sessió anterior.
CONTINUA LA DISCUSSIO
DEL DICTAMEN SOBRE TRASPAS DE SERVEIS DE SANITAT I BENEFICENCIA AL MINISTERI DE TREBALL
El senyor BILBAO, socialista,
defensa una esmena mes de la Ferie que té presentada la minoria.
(Entra el ministre de Treball.)
Es rebutja aquesta esmena, que
era la darrera que aca .oava de dejensar, i el President Mina compte de
la modificaciú establerta en el dictamen arnb l'aceeptació de l'esmena
del senyor Palanca.
El senyor AYATS fa algunes observacioru.
El senyor MONTERO, popular
agrari, formula també algunes obieecions.
(Entren els ministres d*Instrucció ¡ Obres Públiques.)
SaP roua a continuació
únic del projecte, i el President adverteix que per a linrovació definitiva alta sollicitat reglamentariament el qubrum, per la qual cosa
sera requisit indispensable sotmetre'l a la dita aprovació.
LES BASES DE LA REFORMA
AGRARIA
.EI senyor ALVAREZ ROBLES,
popular agrari, defensa una proposicid de Ilei sobre revisió de les
bases de la Reforma Agraria,
Explica que la seca intenció és corregir eis tres grans obstacles que ells
Neliell en la reforma agraria, per a
la qual cosa proposen: Primer , restringir el vol= de la reforma aplicant-la a ruenys terres de les a qué
es refereix. Segon, corregir la tendencia de lee expropiacions perquè serveixin mes els fins de l'econom,a nacional que Os de la revolució, i tercer,
correa ir l'estructura i funcionament
de la reforma agräria. Adverteix que
aquest és un pensament, per dir-ho alxf, minimalista, ateses les eirculustäncíes, ja que ells pensen que la revisió
ha ifesser Mes profunda.
(Aplaudirnents dels agrario i populars agraris.)
LA INVERSIÓ DE FONS
D'OBRES PUBLIQUES
El senyor VIDAL i GUARDIOLA
planteja una interpellació sobre la inversió de frs en 01::es Públiques.
(Ocupa la presidincia el senyor Casalines-al
Diu que el pressupost d'Obres Pi:hin:un compren uno milions de pesseres, de la qual xifra quantio,a caldria saber la inversiG i la distribuei,.
Quant a la distribució, hi ha molt a
dir. Per exemple: en les obres Indráuliques les inversions es fan a cal ucid per pressió del Govern mol( noble, però que no obeeix a necsssitats
d'aquestes. Cita el cas de la Con;eileració Hidrogräfica de l'Ebre, u:1 diu
que In ha hagut despeses arnb enorme
caces. Creu que hauria de portar-se
un estmii minuciós, no solament de les
necessitats dels diversos capitols, sin.)
tatnbe de cada capitel.
senyor Rahcla ocupa la presidencia.)
Pregunta que passa ami) les obres
que es realitzen al muda de Cijara,
que marsen amb una lentitud dese.Perant. Si piteases obres tenen una astualitat inmediata ha de consignar-se
una major quantitat per a elles i si no
s'Un d'interrompre i aplicar els diitero a altres K-Jbres.
Assenyala que hi ha nombrosna rasos d'obres interrnmpudes que proporcionarien una gran utilitat per molt
poca despeg a. El mateix que surceein
en !i mpute bidrografic suceeeix en
(«rounds. Explica que l'arturiú
l'Eatat alta dirigit snlament a uns
quanta auto, i, en eanvi, hi ha &lemas
ferreearrils per ela qaala s'han <festiva) quantitats tan inaignifleants que
sier per cornplet diners perduro, perque
no a, fot fer rae seda elles, i afegeix
qtle l'arcavota d isgustes denses es Fa
l'ante forgOs. Tot ala no mita, no
nbstant, el tema de les itiversiona d'Obres Públiques, de la qual cesa no
creu que en tingstin la culpe Cl els
governs ni els ministres, sind el sietema, que es el que cal modificar.
Cteu que cal basar afile en un sistema
elalltletealent diodot. deenigant.lp per

enter de les lluites politiques, i discutir-1in a la Cimbra, sense mis mira
que la conveniencia nacional.
Acaba pregant al ministre que dipi en quina forma pot el Parlament estudiar aguases qinstions,
puix que creu que ha arribat l'hora
sie deixar d'administrar al poble espanyol metzines i sedants i de donar-fi veritables reineis. (Ap laudimenta a les dretes.)
El seoyor PRIETO intervé per
contestar les aliusions que el enyor
Vidal i Guardiola ha fet a alguno
de les ubres públiques realitzades
durara la sera estada al ministeri
d'Obres Públiques. Es congratula
que slagi plantejat aquest tema a
la Cambra, i declara que ha sofert
una gran decepció en escoltar el
senyor Vidal i Guardiola, puix yue
ell esperara una major envergadura
en tractar dels problemes i apuntar
la seca solució, perqui, en suma,
aquest senyor s'ha limitat a assenyalar que els pressupostos per a
carreteres i ferrocarrils, eren
Podria haver afegit una altra deficiencia, que és la quantitat assenyalada per als ports, qae no respon ni de molt a la gran extensió
de les costes espanyoles. Però, per
a suplir tot això, calen diners, i el
que el senyor Vidal i Guardiola haviu d'haver dit es don es podia
trenne aquest diner, puix que quan
ell va éster ministre d'Obres hitbliques no va tenir Inés remei que
sotmetre's a la xara gl oba l que dos
nava el ministre de Finances, que és
al que cal sotmetre's setnpre. Ei que
passa, és que Espanya, que is una
nació sense construir, no pot és ser
reconstruida al ritme que totes les
rrgions legitimarnent
Per exeMple, el pantä de Ciar.
al qua? ha alludit el senyor Vidal
i Guardiola., si hi ha alguna obra
que justifiqui la inversió de fons és
aquesta, que es fecunda i renieia al
mateix temps part de Fangunisis
problema de la provincia de Badajee, i el senyor Vidal i Guardiola
din poc menys que sht estan Haneant els diners.
El senyor VIDAL I GUARDIOLA: Jo no he dit això, senyor
Prieto. Agrairia a la V. S. que conir-ti al que jo he dit, però no al que
la V. S. voldria que llagues dt.
El senyor PRIETO continua dient
que ell no s'altera perquè s'adrertr:xin contradiccions i vaciHacions en
la sera gestió ministerial, puix que
aquestes vacillacions i aquestes contradiccions han estat sempre dirigides pel seu fervor en pro de la
reconstrucció cspartyola i ami ell,
que ve d'una regid industrial, va
rectificar des del Coreen un antic
concepte pensant que l'important a
ESpanya era aixecar l'agricultura de
la qual la indAstria tan sols ha d'ésser una seqüela i això es va persegMr amb el ola d'obres hidràuliques
que constitueix avui una de les
ittdt gràvides esperances tspanyoles.
(Murmuris d'aprovació.)
El senyor FUENTES PILA, de
Renovación Espahola: Aixi parlava
Guadalhorce i el cornbatia la V. S.
El senyor PRIETO afegeix que
el pla d'obres a realitzar do impossible tractar-lo al Parlatnent, puix
que això no es pot fer sha', des del
chi:, si es vol solitari, dcl Poder.
Al Parlament no es faria altra cosa
que discutir quina seria la regid o
la comarca que hauria de tenir la
preferencia en cada cas. Alltuleix a
la missiö de reconstrureió hidränliea que ell encornana al senyor
Lloren,: Pardo, i din que ho fea
perque advertí en aquest semor una
capacitat extraordinaria, que s'aplica a ii,inès a una obra regional, la
de la Confederad() iiidrogràtica de
l'Ebre, en perjudici de toles le s altres rcgions. Recoda la sessió ea
/ole ell diacuti sobre el !tanta d'AlarcOtt, oposant . se a qu e fo , acaparat
per una empresa particular, i sub1-atila ami, aquest motiu el gran esl'ore que li costa portar l'expedient
a la seva tenla de desnate, perque
el. organismo hurocratics es resistiren a portar-rhi a pesar d'haver-lo
sollii itat diverses resides. En aquesta reconstruccid del camp és on
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S'han de posar tots els esiorcos, ce.
mencant ~be decididament a atacar el problema de halar, per(' en
abob sla de tenir en constate que
l'atur obeeix a dos factors: un la
debilitar de l'economia. i un altre, a
l'estat mateix del cocaren, nerqui
per als camperols n'In ha hagut sempre, i el que passa és que abano
els camperols ocultaren la seca fans
meticulosament i ara la erbten, perqué sisas-len fet la illueió que la
República solucionaria la sera
i s'ha de reconeixer q ue la
Repúl.lica ha estas torea deficient
en aquest aspecte.
Quant al problema dels ¡enrocarrils, per a solucionar-lo, si es que
la Cambra no es cansa d'escoltar-lo
(els diputats, que escolten amb extraordinäria atendí, l'orador, subratllant de tant en tant amb rumors
d'aprovació el discurs del senyor
Prieto, pronuncien un "no:" clamorós invitant l'orador a qué Zontinui), en ferrocvarrils, cll no digml
mai, , com veten el senyor Vidal i
Guardiola, que per a ells ni una
pesarla mis; el que va dir ion que
ni un quildmetre més per a construir,
perquè els ferrocarrils començats
per la Dictadura, sense entrar ara
en la discussió de la noblesa d'aspiracions d'aquella en aquest aspecte, foren notòriament superiors
a redore que podia realitzar la Hisenda espanyola, i partint d'aixel reSuiten inntils totes les despeses. Ell
va veure que bi baria un problema
ferroviari en les xarxes existents,
que eren les que primerament sisavien d'atendre, perd no s'escamparen els diners en la construcció de
nous ferrocarrils; el que va fer ton
piantejar la possibilitat que existia
en els pressupostos i advocar perque s'acabessin abans q ue al tres els
que estaven Inés avançats en Mur
construcei6, influint ruolt en aquesta
solució el remeiar la greu crisi que
travessava la indústria sideru-metallürgica.
Nega que el problema ferrociari consisteixi a dotar la cu nnpa•
ny/es de millor material, i que- aprisa n:illora pugui tenir influercia en
la riossibilitat ele catàstrofes ferrot. :irles. (En acabar el set:
Sr. Prieto tota la Cambra aplaude»:
llareament el diputat sortalisn.)
El Sr. VIDA!. I GUAT.:T)131.A
rectifica. Diu que el Sr. Priero no ha
Set sind repetir una serit. dels seas
matoixos perssaments. Rrste.sta. cine
rl Sr, Prieto Phagi anomenat
El Sr. PRIETO: lío he dit SOlament referint-une al caräcter massa raerle i utilitari de V. S. També
jo etSe celta.
El Sr. VIDAL 1 GUARDIOLA:
Dones je crec que V. S. és un dets
fenicis mes illustres que hi ba en
aquesta Cambra.
El Sr. PRIETQ: Jo prego
que no vegi en les rneves paraules la
mes petita intcnció d'ofensa personal.
El Sr. VIDAL I GUARDIOLA:
Ho recome, i mi he aveneat ja a
aquest desig. (Grana Halles.)
Continua dient que el Sr. Prieto
amb habilitar parlamentaria, ha desviat la discussió atribuint-li coses que
no ha dit. El Sr. Prieto ha tractat,
encara, d'una pila de temes que ell
no hacia tocat, Del qual motiu no s'estranyara que ell al seu tern els alludeixi. Per alees tx, rt, creu que el
Sr. Prieto slia limitet a fer alguns
jocs malabars amis els concertes. cosa que, gens dultre, is culpa de l'orador en no hacer entès bè.
Cotn que l'orador anomena insistentment ei scnyor Pr i eto "yostra
senyoria" seanint el tostinn del Parlan/cut catalä, el scuSor Prieto diu,
IA culpa es de la "mera senyoria".
(Wafles.)
El senyor VIDA!. 1 GUARDIOLA
afeseie que el seu propYit A simule/1'mM el de discMir la inversió
fons d'obres públiques seise °blister
mai que ell, encara que ealaVe e, un
diputar espanyol, i s'adona que Madrid és la cepital d'Espanya, perí
cono a espanyol ha de Preocupar-se
que el que s'inverteix a Mad r id s'inverteixi be i proporcionalment.
El senyor PRIETO, —Em permet la V. 5.? ji m'he ajustar al tema
que Ola plantejat, peró no fine i n
temhé lot ¡non-conveitadsur
que vol V. S.
El senyor VIDAL I GUARDIOLA
ataba dient que opera desP ras de le,
peratdes del aupar Prieto que 'quid
Preeti el seu consuno a l'obra que cal
fer.
;Se suenan aquest delut.
El M11413TleF.. D'AGIIIICULTURiA dona lectura a un prniecte
Ilei que passa a la comissid corresponept.
Es formulen diversos pries dieseis
interis, 1 s'aloteca la selSiö 1. 4 2'50
del vespre.
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pla parlamentari del Sr. Alba
Han lliurat notes referente als respectius punta
de vista, els populars agraria, la Lliga, la minoría
republicana d'esquerra, l'Esquerra Republicana
do Catalunya, ele agraria, ele tradicionalistas
i Renovación Española
Madrid, 23.— Continua usent objecte de molts comentario el pls
parlamentad del &enviar Alba. El senyor Gil Robles ha Nauru aquesta
tarda als periodistes la segiient nota:
"La minoria popular agräria
estudias amb la mis benèvola venció el pla parlamentad elaboras pel
president de la Cambra i sotmes a
examen dels caps dels diversos grupo.
A darrera hora han conferencias
separadament amb el president del
Congrée al seu desnate oficial els
senyors Meiquiades Alvarez i Antoni Goicoechea.
Ambdues entrevistes han versar
sobre el pla parlamentad proposat
pel senyor Alba.
En sortir el senyor Melquiades
Alvarez de l'entrevista ha rnaaifestat
que hacia dit al senyor Alba que la

A la tarda ha rebut la visita deis
senyors Sandez Rumio i Goreien
Ordae. Aquesta nit ha sopat arnh
el senyor Malura. Denla conferenciara amb el ministre de la Gover.
nació i amb els ex-ministre' Instando Prieto i Franchy Roca, i després rebra la visita del; diputa t s del
Partit autonomista valenciä. Al migdia dinari amb el cap del Covern
els ministres de Finance s . Obres
Públiques i Trchall, i a la nit sornarb a Barcelona.

leva minoria Ii donaria, naturalmsert,
rota mena de facilitare per port
a la practica el pla parlamentad proposar, pere que al set judici havia
d'alternar el pla proposat pel president de la Cambra unta el Programa de les dretes, que d'uu manera inexcusable se unten obligadee
pels seus electors a complir e( pros
grama que els va servir de base per
al seu rrisent en la lluita electoral.
hi ba dubte—ha afegit el senyor Alvarez—que aquest programa
de les dretes constitueix un mandat
dels seus elector, per als. diputats
que foren elegits en les darrres eleceions, compromís que aquestes
norias de dretes no poden Aludir de
cap manera.
No cal ohlidar — he acabar dient
—que la vida del Govern Upen de
Faite que en el Parlament li presten
anth els set!, vots les o/Monjes de
dreta.
En una rieles secciona del Constes, tumbé per estudiar el pla del
senyor Alba, s'ha reunir la minoria
agräria, sota la presidencia del senyor Martínez de Velases, et qual
ha donas la segiient referencia:
La minada, en la seca reunió ¿'a5-ni, s'ha ocupar de la proposta que
fa pon dies formula el president de
la Cambra referent a les tasques
parlarnentäries. i per fer er 0.5 que
sigui possible eficaç la labor de les
Corto. que precisament abir tinqué
la bondat de lliurar-li el senyer preaident.
Examinada aquesta suggerencia
en tets els seuS aspectes, i despees
de canviar amplies iMpreSSiOns sebre el neu Contingut. s'acordis autoplen3Ment perece formuli
la contestac:A que sera lliurada per
PI: al senyor Alba.

GESTIONS DEL SENYOR
MART! ESTEVE

DELS POPULARS AGRARIS

El senyor Companys
i Mart( fsteve a
Madrid
(Ve de la primero pagfna)

El conseller de Finances de la Generalitat de Catalunya. senyor Madi
E s tere, juntament amb l'ex-mini o
., a-tresnyoNiclaud'Ovr,n
president de la representac i ‘; catatraslana a la cornissió mixta de
Paise s de serveis a la Generaltat
de Catalunya, ha celebrar una canferéncia amb el diputo sncialina
scnyor Jiménez de Asna per tramar
ute qiiestions relatives al Trdiunal
Tutelar de Menors.
Al Congrés ha conferenciar el senyor Martí Este y e amb el mim s
qui lt toS-tred'Ohsnibo.
donas compte del decret aprovat en
el Consell de Ministres relatiit als
estilaos ferroviaris de naree'rens.
p eina el senyor Estere, en un ; is dels
tecnics de la Grneralitar sen' Ort
Turell i Comte, visitara el senYn,'
Guerra del Rin per tramas de miestions referents al traspän de serve,.
d'aprofitaments hidräulics a la (leneralitat, als eullaeos ferrociaris i
al tala d'obres de la restablerta Confederacin Hidrogrisfica de l'Ebre.
També ha conferenciat el senyor
Esteve amb el ministre dInstruccin
Pública, senyor Pareja Vevenez, amh
el qual ha tractat de diverses miestions que afecten la Universitat autónoma de Barcelona i els Consells
regionals de primera i segona cosemanea i el pla de construcciens
escolars de Catalunya.
REUNIO DE LA COMISSIO
MIXTA PRESIDIDA PEL CAP
DEL GOVERN
A les cinc de la tarda Osa reunit
al ministeri de la Governació la Co.
missió Mixta de Trispzia de Simi
de la Generalitat de Cataluoya. Ha
presidir la reunió el cap del Ges ein,
al qual han anat a cercar-lo emiressament al Congrés per tal d'aeoznpanyar-lo a la retinto, et president
de la Comissin, senyur Puig d'Aspret., i el de la representarte catalana a la dita ComissiO, senyor 5 1colau d'Olvver. Començat Vade. el
cap del Govern ha da que era desig
vehement de l'actual Gabinet. i especialment del seu president, donar
la máxima celeritat a l'obra de traspis de :aireeis a la Generalitat
Catalunya i de la seca valorad&
Ha resalta el senyor Lerrnus el

Sin afecte a l'autonomia sie Catalunya, i ha dit que guiat pel propósit
la Comissid es mosteei en la dioposicid mis favorable cap al premie la representarle del Govern •
hlema, designi per a presidir-la el
stnyer Puig d'Aerrer, ne sedament
per Im 'Vil eondield de català sine
per luver-ae si g
nifi ca s d'una manare singular al costal de lea aspiraclo us catalanes durant la discutió
parlamentaria de l'Eatittut de Catalunya.
--Aiste—hi dit— cree que s'eta
Ilt garantia a la Generalitat. Ha 'calma dient el senyor Lerroux que
coneretament podia ea p teoaa r el (te
-sidelGovrnquepalrime
d'abril la contribuci6 territorial quedés cedida definitivament a la Generalas, i en condicione de precie.
dir ß M'ices t'ensució.

UNA NOTA
Madrid, 23. — El Sr. Gil Robles
ha lliurat aquesta tarda als periodistes
la següent nota:
"La minarla popular agräria ha estudiat amb la mes benevela atencisi
el pul parlamentad elaborar pe! seMo r President de la Cambra i sotmes a l'examen deis Caps ¿lela di3tint5 grups i recorda la minoria popular agrària que des del primer moment ha prestar al Govern i al president de les Corts una patritica
collaboracié, inspirades Inés que en
les comuniencies del gran. silo deSies que s'escemeti ame, decisió i
autoritat la magna obra de reconstrucci6 naci,mal i rectificarle, d'errors p 505 155 que e:sial imperiosament
pública.
Per tal de facilitar aquesta tasca
ädliue arribé la minori popular
agriria, en el sen esperit de sacri
a consentir l'ojornament dt determinar; problemes con:disten:, de
COInpremises electoral, <olerle/en:ene
contrets davant el palo. En obrar aivi l'animeva l'esnsvsne. ..o. e «I dc.sen s'afanyaria a cornplir el cotaprom's de presentació de prejectes
urgents d .aftissdmi interta general. No
ha estat aixi. El Govern. director i
impulsor de rolera legiSlatn.a en tot
regim parlamentad ha abandonat els
uno i els altres problemes, en forsant
la vida pelitica espanyela en cm mas
rastne perillosissirn, del qual cal futir a tota costa Per aixd, davant el
requeriment del Sr. President de la
Cambra, la mlneria popular agraria
ij constar
Primera, — Que donara torea les
facilitats que calguin parqué pugui
realitsar-se el pla parlamentan de
treliall urgent. i espera que es collosaran en aquesta mateixa actitud
altres grups parlarnentaris que avui
practiquen clarament d'obstruccid
parlamentaria,
Suena. — ene Com del pla proposat pel president de les Corta
apareixen exclosos extreme sobre
els quals es manifest d'una manera
inequivoca l'epinió pública en les
Ultimes Acetona. el dit isla halare
deseer 31th:donas amis ela puntees
que a continuació
Aninistfa. derogad(' de la lid de
termes municipals, revisió de la reforma agraria. crèdit a geic ola• lu
legislació muni--strealci
cipal i provincial, sense les guata
hauria de considerar-se que la labor
parlamentaria projeetufa no respondria a les esigencies del sentir
naoirmal.
LA NOTA DE LA LLIGA
El senyor Ventosa ha facilitat ala
informadora la nota reletiva a la
consulta evacuada smb al senyor
Alba pels distinta grupa pulamens
titila la qual diu:
"La rninoria regionalist4 crea absolutament necessari que les Corte
'acuna emb eficacia atenten de manera preferent els problemita gas
afecten la vida del paia amb presea
inajornable. Aquesta preferencia no
ha de significar que ieliminin
aquello altres problemas en ele
quals pugui haver discrepando*, ja
es el Partem:a és lloc de diento.

Dissabte, 24 de fibr.

▪

i lpçva amagad so, gerceoreix
3 1jntre ela rEatiete lectora
de
signifiä: solamente
de subordinar aquests
en 130
proldamiesaarátmal a algunsl-Aiitudona de ' les quals, si se suprimeix
poldria arrinr-se fiçilmeas a
unja'äützspila satisfactibria, i en In
quals ea tot cas ha de prevaler ' el .vot
de la majoria. Però aquesta eficacia
d'a/cenaba requereix dues condkions

esseneals Primera. Que cap grup utilitzaat
els mitjans reglamentaris pertorbj la
vida normal de les Corte per iMposar
el seu propi pensament.
Segonm Que ei Govern compleixi
completament la seva comesa preseatant al Congres en forma adequada
els Projectes de hei encaminats a resoidre aquella problemes sobre la urgencia deis quals es neceisari el convenciment, i entre ells duna manera
inexcusable el pressupost en el qual
han de traduir-se de manera concreta
els. pensaments del Govern i les Corta

rateserer podtepperdixer.•=
me atea.' de . la '
Pdistinci&de ts, Liftertiles.
stió , dierla Ilei • die Mito municipal%
la que regula el compliment dels
prenotes conatitunnaley Unan*
del pressupost del cuit i cierecia,
el dictamen de la Comisahls de responsinbilitats. per 'acabes, 'ebit listobkmes que Per designi de 'la Cainbie
han de tenir un fi normal i just.
L'amrsietia, comprimía de Govern
en la declaració minitterlat seise
que fine ara s'hagi fet efectiva, la
necessitat de normalitzar la situació
econòmica amb la presenta«) i di s cussió del pressupost dintre del termini assenyalat en la llei fonamental
aixt corn la necessitat de la reforma
de la Ilei agrariajent-la eficaç i suprimint -hi aquella preceptes que s'oposen en principi a altres continguts
en la Ilei fonamental, serien tasques
que sense desatendre aquelles que
constitueixen la cotidiana labor del
Govern, podrien donar la sensació al
pais no sola que la labor de les Corts
que es van elegir no es estèril. airó
que, de mis a mes, i responent al seu
mandat, es considera integrament
l'expressió de la voluntat popular que
va marcar el cansí de la polltica en
directrius que no es poden deseo
neixer i qu eavui semblen vbliclades.
Té aquesta propeeta un doble especie politie i económic que no seria just prescindr de cap d'ells timitant la labor de les Corta a problemes que abasten un sol dels aspectes, i cal simultaneijar per respondre a les mis aprerniants exigencies del pals.
LA NOTA
DELS TRADICIONALISTES
La nota facilitada per la minoria
tradicionalista. contestació a la proposada del senyor Alba. diu aixi:
La minoría tradicionalista en contestació a la consulta que s'ha servit dirigir el President sobre el pla
parlamentari a desenrotllar. manis
festa que si ha de respondre-la al
clar mandat popular que significaren les eleccions, considera ineludible en primer pla d'urgencia la discussió del dictamen de la hei de
Termes Municipals, responsabilitat.
amnistia parcial i havers de la ele'
recia, que són iniciatives governa
-mentalsqufigrFodel
dia.
Goel
que
Igualment considera
vern adoptes altres mesures parlamentáries, com amnistia total, revisió de les Ileia laiques, modificació de la Reforma Agraria, etc., coses totes que responen al sentir nacional. expressat pel cos electoral.
Mal mateix, considerem indispensable la redacció del pressupost
abans del 31 de mara per al normal desenvolupament de la vida administrativa nacional i la sera ga-

adfdt~eMsa 91111Pulla imPRISsid
mehi,da feispeaareqt aptbniata talen
otts4.49114111 niknolthi, Albur aquenielim «tan dligetits del règim,
serien bona voluntat per si resoldre
te
problmate, que seis ufgents i necessaris per a la vida del
n
país.
Hi ha una cosa que únicatisent' al
Govern correspon, i es el ritme
han de . dur els projectes, i les incluoickto d'aldea que sollicitin determinad« minories. Jo en abría no tinc
per qué ermar.: re,,.an a la hiciativa
del Govern i m'ajustaré al que el toven digui. Tan prompte con) conferendi arnb el Sr. Lerroux aprolfistra aquesta vacança fías al dimarts, donant per acabaría la meva
tasca, i m'ajustaré a l'acorri del Go-

,

o
D. A,
La noca ~Ida &vil • Bordota
L'atur heléis da Id raga de la conotrued6 111 ena guo:IR de Cultura.
Ofici de vaga ti Nov.. enveran

atallides
GIRONA

TARRAG.ONA,,,

El secreta« de la Comhsaria de la

II ~eme por al semi d'Auto-

Otttoralltat gremial, mahlt
non Ajuntamont d'Amar :: S'irá de

Colmena urbana :: Agromi6 a Valls
Novea
:: Lea festes de juny

la policial :: Naves diverges

diversa

Girona, 23 (Per telefona —
Tarragona, 23 (Per telifon). —
agreujat en la malaltia que sofreix
L'Alcaldia, intensificant la carnpanya
des de fa algun temps el secretari ile
sanitaria, ha disposat que desaparela Comissaria de la Generalitat, seguin tots els safareig installats als
nyor Jaume Brunet. Celebrarem que
baixos de les cases, d'acord amb el
experimenti ben aviat una notable mi- que disposen les Ileis vigents.
nora.
a l'Ajuntament, es van
—
— Degut a una passa de xaramobrir els plecs presentats per a la
pió, han estat clausurades les escotes
concessió de les linies d'autcnimninacionals de TortelLi.
bus. Slan presentat els següents
A
Santa
Colotna
de
Farners,
anit
—
concursants: senyor Pau Miró, Anuns desconeguts es dedicaren a trentoni Lázaro, Antoni Salvador, Francar els bancs del passeig. La malifeta
cesc Dols, Josop Mancoai i Coopeha estat condemnada per una l a po- rativa' Obrera de Xofers. Tosa ells
en ordre a la vida econòmica, políblació.
Els
autors,
però,
no
han
pogut
presenten
millones en el servei i gatica i social d'EspanYa.
ésser descoberts.
ranties. Els dos primera concursants
D'aquestes diles condicions la mis
— L'Orfeó "Canta de Patria" cedemanen subvenció a l'Ajuntament i
essencial i insubstituible 85 la segona.
lebrara el diumenge vinent, a les deu
eta altres quatre, sense desmereixer
La minoria regionalista opina que Si
de la vetlla, a l'Ateneu Social Demoen les condiciona del servei, no les
existis agite-eta acció de Govern
cratic, una audició de tardanes a carreclamen. El concurs está pendent
pulsant la funció legislativa no hauria
rec de la robla Girona.
de fall, que es fará públic despris de
de topar-se, atesa la composició
— S'ha constituís el nou Ajuntala reunió del Consell municipal de
la Cambra, amb obstacles que no poment d'Alter de la forma següent: alGovern.
guessin superar-se. En tot 825, la micalde,
senyor
Salvador
Domenech;
ti— A Valla, ha .estat ferida d'una
noria regionalista está disposada a donent
primer,
senyor
Pere
Domenech;
punyalada Carme Jiménez Gómez,
nar tosa mena de facilitats i fer sot
tinent
segon,
senyor
Narcis
Jonquera,
de 25 anys, natural de Sevilla. L'aalió que •d'ella depengui perquè el
i tinent tercer, senyor Lluís Sánchez.
gressor, tatubi mulatas, ha estar deParlament no cleixi d'ésser l'òrgan
Aquests
senyors,
junt
amb
els
senyors
tingut per la guardia civil i sita
adequat per a la solució dels probleRamon Pellisser, Jaume Anales, 1;inegat a donar el sea nona. La fenda
mes vitals d'Espanya.
¿re Domenech i Francesc Bernades
ha ingressat a l'Hospital.
LA NOTA DELS REPUBLIformen la majoria d'esquerres.—C.
— La guardia civil de servei a
CAN S D'ESQUERRA
— La polida venia practicant serla carretera de Pobla de Cabra, ha
seis cFinvestigació per descubrir l'or- detingut un subjecte anomenat MaLa nota que la minoría d'Esquerganització i el lloc ent es planejaven
des republicanes ha dirigit al prenuel González. de 28 anys, per soseta robatoris que dula temps enea es
sident de les Corta. en contestarle,
pitós i indocumentat.
aquesta
cintas.
El
portaven
a
cap
en
a la seca consulta, esta concebuda
— Ha estas nomenat comissari
resultas de les cines gestions ha estat
en els següents termes:
del Port, el funcionan de la ID:recdescobrir
la
casa,
que
és
una
de
mala
d'Esquerres
"Reunida la minoría
eló Facultatilva de les Obres del
nota dele banda l'ajaos anomenada
republicanes per tractar de la proPort, sényor JoamUnt Mezquida
"La Madriles", en la qual sliostatjaposta del pla de treballs parlamenEstiles.
ven els 'ladres per vendre els generes
taris fets públics pel president de
— Avui han visitat aquesta ciutat
robats.
les Corts, acorda formular les se35 alumnes de l' Institut de Segona
El comisaari d'Ordre públic ha disgüents observacions:
Ensenyança de Vilafranca del Peposas la clausura de la casa esmenta Primera: La irregularitat que, al
nedes, acompanyats d'alguns cate(la anib carácter definitiu, ¡ ensems
neu judici porta el fet d'abordar el
detingut la mestressa i dues pupiles dratics de l'esmentat centre docent.
president del Congres iniciatives
S'han dedicat a visitar eta monui alguna subjectes complicats en tots
que sempre (oren exclusives del Goment s arqueológico i 1ns/6m:a daels fets delictiva comesos. Els detinVern.
Tuesta ciutat.
guts chsposaven d'un clan falsa per
Sgona: La reserva que aquests
— L'Oficina Municipal de Turisdipositar el que robasen en una casa
minoria ha de guardar, segons l'ame, ha obten una llista per tal que
veina que serveix de magatzem i del
bast de la solucidi legislativa proles
persones que vulguin Hogar haqUai tarnbe havien sostret alguna obposada a cada un dele problemes.
bitacions o tenir hostes durant les
jedes.
Tercera: La minoria troba normal
testes de juny, ho facin coneixer
que el Parlament dediqui les seres
— En un cobert del terme de Bea Fesmentada oficina a fi i efecte
tasques a temes tan essencials per
guda propietat ile Jaume _Itivinya es
de poder esser d'utilitat als nombrodeclara ami incendi, que no pogui ésser
a l'interés públic. i dintre dc la seca
sos forastera que s'esperen aquests
orientad() i criteri polític esta chisufocat degut al gran increment que
dies.
posada a collaborar-hi."
des dels prmers moments prengué,
i queda destruir Les perdues saz/
Badalona, 23. — Aviar, organitLA NOTA DE L'ESQUERRA
SABADELL'
No hi ha fórmula concilia- zat pel Centre Esportiu Badaloní, considerables.
rantia.
REPUBLICANA
ExcursioRENOVACION ESPAÑOLA
de condal
Telegrames
tindra lloc el primer campionat de
tòria
pels
havers
de
la
DE CATALUNYA
ping-pong local. Tots els elements
La nota de Renovación Española
MATARO
nisme Atracament
clerecia
La minoría d'Esquerra Repuhlica_
que hi vulguin prendre part eón
din ami:
Sabadell, 23. — El proper diumenna de Catalunya ha lliurat al presipregats de passar per l'estatge soDe l'Ajuntaznent Concert Futbol
Responent a la consulta presidenge, dia 25, el Centre Excursionista
dent de les Corts la segiient: "La
Mmtdiul 23. — Aquesta tarda
cial, Renovación Espafio:a consicial de l'esmentat Centre, carer de
Matará,
23.
—
(Per
teleionl.
—
s'lla rrunit la Comissió de JusSabadell, amb la cooperació de les
minoria dEsquerra Republi(ana de
Francesc Lairet, 97, on els seran
dera:
En la darrera sessió de la Comissió
Ifi • ia per tal de cercar una ftirCatalunya ve prestant la major atenseres seccions d'Infants, Femenina,
Primer. Que procedeix la inmefacilitats els detalla que els intede
Govern
es
faculta'
el
Conseller
ció als projectes del Govern i a la
Ciencies i Arte, i Fotogràfica, prosmula concilia läria al projecle
diata discussió dels dictámens que
ressin.
Regidor de Gosernació per fer gesforma en que es desenrotllen els deseguira la interessant ruta del terne
de Ilei d'havers de la clerecia.
de Derogació de la LIci de
cont
els
— Per a demá passat, diumentiona pro del; iniciadora de la lira
Segona les nnst res referanbats parlamentad; i l'escassa labor Termes Municipals, amnistia parcial,
municipal de Sabadell, ansb explicacomercial de l'any passat. Es prenlegislativa que es produeix.
des no ha pogelt aconseguir-se ge, dia 25, la secció d'excursionisme
cions geograiiques pel president de
responsabilitat i havers de la elede l'Orte6 Badaloní ha organitzat
gue en consideració una proposta
l'esalentada fórmula i s'ha pres
La iniciativa del Presiden de la
l'entitat, senyor Josep Rossell i Carecia figuren a l'ordre del dia, con'
Cambra foil comentada favorablement a conseqüencia d'iniciatives del Go- l'acord le tornar a retinir-ae una excursió a Caldea de Montbui. que en cas que es porti a terme en- sablanca. L'excursió de diutnenge seguany,
no
solament
la
patrocini
l'Ael dimecres
La sortida tindrà lloc 'a les set del
en termes generals al seu degut temps
guirà els limita i les fites dels tervern.
juntament. sinó que en unió de les
Ell usSer pregunta! el MilliSmati.
i estudiada amb eleteniment en la remes de Barbera, Cerdanyola i Sant
Segon. — Que és ineludible, tant
Ire
tomes
ecinómiques
de
la
localitat
do Justicia sobre aquesta
unió cfahir. La minucia considera que
Quirze. A mes es visitará la im— Després de Fóltima reunió
per al compliment est:icte de la
es
trarti
th.
transformar-la
en
perqüestki.
el
senyor
Alvarez
Val
teas els extrerns del programa cupoportant Granja del Pas i els tergenéral la Junta Directiva de FAConstitució, cont per a la resolució
diem
ha
di!:
a/atleta,
per
posar
de
manifest
la
sat contenen carácter urgent i que porenys del futur Aeròdrom. Es sortigrupació Esportiva Obrera ha quedels mes importants problernes que
—Na
potencialitat
de
la
ciutat
en
tot
el
lis
pur
dir
res.
Iota
ceden oferir, mítjanc,ant el seu discurs,
rá de la placa del doctor Robert, a
dat constituida aixi: President, Larpreocupen el país, la votació d'un
que produeix.
gada que ne, hi hagut fórmula.
amplia i generosa solució dels probleles set en punt del mati.
mcl vice-president, Vicenç
pressupost abano del 31 de triare,
— Ahir es traslladä a L'Hostalric
Jis confin que en la propera remes mes aclaparadors de la vida na—Les entitats saoadellenques Feper a la qual cosa espera del GoLlorenç; secretad, Francesc Verunió de dintecres n'Isi hatirO
el Conseller de Cultura, Sr. Puig, per
cional en aquests moments, presentantderació Textil, Auxiliara de la Incuezo; vice-secretari. Manuel Pervern la presentació de roporta proter tan'. fins a aquest dia no
comprovar restar del, 1-nobles i obnos un aoven) essencialment republidústria Textil, Associació de Filajecte de llei a les Corta.
nies; tresorer, Rogeli Garcia; comp¡celes de les colánies escolars del
raídra posar-se a discussió el
ca que sigui intransigent en el respecdors i Associació de Fabricants de
Tercer. — Que el rnateix rang
pro jecle.
tador, Sebastià Moreno, i vocals:
nostre municipi, i altres assumptes
te a la lletra i a lesperit de la CoasTeixits de Llana, han dirigit teled'urgencia atribueixen al projecte
Maria Mas, Joan Cabos i Amant
relacionats amb les colónies.
Mudó i a les conquestes de la demograrnes de rondol amb rnotiu del crid'amnistia. del Govern, els quatre
—
matí no ha pegut celeLópez.
cracia.
minal atemptat comès darrerament
caps de la minoría tradicionalista,
brar reunió la comissió arbitral de
— Per a dema. diumenge, dia 23,
En aquestes condicions la minoria.
L'actitud de la Lliga
a la reina ciutat de Terrassa contra
popular, agräria i Renovació Espaconi'lictes del corneo, per hat er dil'Esport Ciclista Betulo ha organitzelosa del prestigi de la República i
mitit dos vocals Patrona.
el gerent de la Societat Anónima de
nyola.
Madrid, 23.—En retad() amb
zat una interessant excursió al
de l'eficacia de les seres institucions
Pentinatge i Filatura, senyor Mas— Diumenge, Flturo d'a q uesta civQuart. — Reconeguda aquesta
l'anòmala siluació política ha
Papiol i tornada. — C.
fonamentals, prestara el sea suport preferencia, no tenen cap inconvesana.
tat es trasIladara a Barcelona per
estat n'Ion comenta', el viatge
per al descabdellament del nou regim,
nient a expesar a la discussió per
—El Centre Excursionista del Va.
jugar el primer partir de la segona
ratificant el seu reiteras aiany d'arri- la Cambra de tots els altres punts que aquesta nif lun realitat a
TORTOSA
volta, correspanent a l'actual tseIles efectuará diumenge l'excursi6
Barcelona el senyor Ventosa
bar al mis aviat millar a una ordenaneig de Classificaci ó. ami, el primer
esmentats en la nota-programa del
conectiva del mes atril, el semient
per a celebrar una conferèucia
ció legal que respongui a les necesLe" minories municipales :-:
equis de /a U. E. de Sana.
president.
itinerari: Vallvidrera, Turó de can
ami) el senyor Cambió i donarsitats presenta i sigui cada vegada
expulsaba
per
anticatatans
listel
El
di;
3
de
mate
tindrà
loa
a
Ii compte de les entres-lates que
Pasitual, Santa Creu i Puig dOlor•
MANIFESTACIONS DEL
mes garantia per al lliure exercici dels
la
Sola
Cid,nnyes
Noves
a
beneficencia
:-:
de, Sant Bartomett de la Quadra, la
ha celebra( agaeS8' dies.
un selecie concert
Una deixa
SENYOR ALBA
drets individuals, politics i socials de
a
carrec
del
tenor
mararoni
Jaume
Rierada i Valldoreix.
S'assegura
que el senyor
diverses
El president de la Cambra ha
tots els ciutadans.
B ardera i de Manuel Gas, tue acLa preparatòria d'aquesta atractiCambó tornarà atril) el senyor
rebut,
com
de
costura.
els
periodistualmen t troha a la nostra ciutat.
LA MINORIA AGRARIA
Tortosa, 23 (per teliicn). —
va excursió, organitzada per la SeeVentosa dilluns per tal d • entretes en terminar la reunió, i els ha
Madrid, 23. — La minoria agraAquest mati s'han reunit a l'Ajunacompanyats del jove pianista. també
vistär-se arnb el Senyor Gil
ció de Cultura, se celebran ä denla,
preguntat si tenien al seu poder
mataroni, Antoni Dar, del Conserria ha facilitas avui una nota signada
tament lea minories municipals per
divendres, a llora de costum.
Robles,
vatori
del
pel mayor Martínez de Velasco que totes les notes redactades pels capa
1
i.-en.
—
tal de tractar amb l'alcalde, cenit a
C.
—Abans d'ahir, a tres quarts de
de les distintes minories, al seu rerè• aixi:
representant de la rnajoria, el
noti del vespre, als Tres Ponte, de
queriment, en contestació a la con"La. minoria agraria ha examinas la
gim a seguir en la propera sessió
O LOT
la carretera de Terrassa. un deseoproposta que personalment fea allir al sulta que els ha fet respecte al pia Gil Robles preveu esdeve- de ple del pròxim dilluns a la tarda.
negus, pistola en mä. roba el portaseu cap, el senyor Martínez de Ve- parlamentan
Aquesta nit ha tingut lloc la reunió
monedis que duia Maria Albeya i
Diverges
niments per a la setmana de la Comissió de Govern.
Els periodistes han contestas afirlazco, el President de la Cambra, en
Pujol, en el qual hi havia quinze
mativament, i com sigui que eta falL'Oficina d'Intervenció de l'Ajunentrant
ordre a determinar el que pogeés espessetes.
— Ha quedas perllongat fins al
tava la nota de la minoria basca, el
tament d'Olot ha publicas una extensa
ser base coinciden d'una actuació parLa victima venia de Barcelona i
dia lo el lernmini voluntari per a
senyor Alba els l'ha llegida.
nota explicativa del seu estat econòlamentaria a fi de fer-la eficaç. Reden:landa el fet a la policia. — C.
Madrid, 23. — El senyor Gil Rade
contribucions
ter
efectiu
Fimport
mic,
la
qual
revela,
contrariament
a
'
Em
plau
de
ratificar
per
la
preconeixent el bon desig en qui això és
bies sha retirat molt tard de la Camles suposicions que es feien durant
inspirat, la minoria ha de començar sent el que he tingut el gust de ma- bra, después duna l'arta cenversa ama corresponent al primer trimestre.
SANT CELONI
la carriP an Ya de les eleccions Pasea nifestar-vos
de
paraula
quan
as
haen aquesta nota fent una declaració
— Aquesta nit passada ala reel
ministre
d'Agricultura,
Noticiad
des, que la seva situació 83 cumplevc.• servil cridarvn. u frie la
expresa que per deures que li imunit la Junta Directiva de Palestra.
Els periodistes li han preguntas sotament
normal.
minoria, reunida aquest mas', crea bre • la
Sembla que. decididament, hom penposa la seva pròpia representació i
Ha acordat ajornar fina al mes de
seva impressió de la setmana
— El Come': de Govern Municimolt encertat el vostre pla de tresa reorgannzar el quadre eseinic
els compromisos electorals contrets,
desembre l'aplec comarcal que haentrara, i ha contestat:
pal ha aprovat el nadaó municipal
l'Arenen Republica L'empresa que
dels guata no pot ni tan solament de- ball i desitja que es realitai. via de tenir lloc el dia 19 de març.
—Jo no petiso sortir de Madrid en
•
d'habitams que dóna per resultas, pot,:etem conve cnt, i f;
actua al saló d'espectacles d'aquesta
sertar.
tot e) dia de demà. Diumenge el Pas
El
Comité
Executiu
de
la
—
blació
de
dret,
11.82o
habitante
afegir, donant-li preferencia, tam
entitat, gestiona la formació de la
15.457
Data <Esposada a mantenir en tot
-asteSlmnc,pdaiuser
U. S. de C. ha cursas un escrit a
h
",5
bé,
el
projecte
d'havers
de
la
6
-397
dones);
i
població
de
clerenova companyia, de la qual podría
moment la seva premia significació cia, i
altra regada a Madrid, en espira deis
fet. [2.037 habitants (5.457 hules i n'Ore beis Esser que s'encarregues la
la prem s a local assabentant-la
no cal dir que també desitgera
tense que això sigui obstacie per a
esdeveniments.
6.58o dones).
l'acosad mes d'expulsar del partit
la
preferencia
del
projecte
de
l'Esdirecció
al conegut actor local senyor
coincidir en l'apreciació de la neces—N'espereu alivias?
l'Agrupació Socialista d'aquesta ciusatut basa la räpida tramitació del
El celebras artista oloti Ramon
Lluis Ares.
•ita* qüe la vida del Parlament addiu
tothom;
perñ
—Jo
no
ho
sé.
Ho
qual procuren en la ~lana cortat per haver rectificat l'acord de
Remedes ha inaugurat una aova ex— S'ultimen els treballa de fundaquireixi et normal dematadellenent.
el que s' heu de ter is ernsarar-se
responent.
posició de pintures a Ja Sala Veció de l'Associació de Periodistes d'aEn el momea( aetual, i en l'ordre
p¡r a qualsevulla sorpresa, i no serfa fusió dels socialistes catalans.
Ha
'cene
reda.
la
dient
:el
senyor
qual
ha
estat
objecte
de
caAlba
questa
població.
— A Barcelona ha estat trobat
del dia, existeiren materies suficiente
la Inés petita que el Govern Maniatan.
que també havia sostingut una conlorosos elogis. Romandrà aseda 'fina
— Ha estas detingtrt un subjecte que
per e regular et funcionament de la
el menor loan Alnada i Garcia, que
al dia 4 de març ,proper.
s'havia introduit furtivament en un
laber de les Coreo, derivades d'ini- versa amb el cap de la minoria ratagst del seu domicili de
Hom recorda glic el termini vo- estanc de la barriada de La BatIl6ciativos del Govern i traduint-les en dical, si bi no li havia lliurat cap
Tortoia ara fa un mes.
parnota,
perqui el senyor /alesiaa
Vas altas la mimarla .
luntari per al cobrament de Males
ria apoderant-se de diferents objecet metete de Ilti. dictamine per
— Avui han acceptat «ser marlari personalment amb e/ senyor
personels correspenents a l'any 1933
tes d'escàs valor.
fea couneions corresponents, i menI
agräria
la
mayor'
enessors
testamentaria
de
Lerrouit,
i
dentar)
dente'peent
vieiacabarà
el 28 del corrent.
—Ha infantas un robust Miela l'estre J'encuiten d'idee" no real MiesAntela
Bartomeu
i
Roseele.
la
qual
taré
el
senyor
Lerroux
per
lliur*rS'estan
realitzant,
posa del Sr. Emili Figueres director
en un edifia del
ta mastitis cap rail yergue es pres.
Ii
densa
3o.00n
petaetes
per
a
beneaquestes
notes,
que
stin
el
resultat
Madrid,
23.
-He
inireetet
a
la
Passeig
d'En
ßlai,
les
obres
del
conjunt musical "Lab Lira".
per a la
ciodeixi de In que ja existentes, esde les ne«es rival. 5 ,ex a •97-li
ficibmia d'aquesta ciutat. l'alcalde, el
Mirsoria "m'iris el diputas canari Rinstalad() de les oficines de la Caiga
Diumenge inaugure la temporada
timulan( el Govern peana( lee
nateisc tempa la • /diva imprimid imo, Rapen GosuMee, que Corrí amb Mire municipal 1 - el rector de la dEatalvja de la Generalitm de CaM7 da cinema sonor i espectacles la nora
fieekhdOlit 1141114 de e fx 4tee. egent personal.
I filiació republicana independent.
Sed. — C.
•
lanya; de primera inuguracid.
» •
empresa Isern 1 Pinyol.
releciee delb
•• ligo; oOgo tol
Lleida, 23 (Per telifon). — Demä,
a les tres de la tarda, complint l'acord prea per la Comissió de Govern de l'Ajuntament, es desliadaran a La Bordeta per tal d'efectuar
la recepció provisional de la nova
vera i a la bo :a ir.arxa dris
,etcola, ele consellers regidora de
parlamentara
'Cultura i Fonient.
Ha afegit que per a /a .1 .155'4 de
— El Sindicat del ratas de la
dimarts tenia projectat qte es disConstrucció convoca els seas assotad* el dictamen sobre el cris d' Ala ciare que es trobin .sense treball a
1 el projecte de Ilei l'Obres Pñbliques. sabre reducció dels trimits una reunió del diumenge vinent al
mati, a l'objecte de donar-los compper tal d'atenua- l'atur rneer i conte de les gestions que han fet per
CmiaciS de la in s espePació del seremeiar la seva situació.
nver Vidal i GuardMa. iei fas pes— Dissabte vinent es reunirà %a
sible. el disto/len sr,bc es liaaen.
junta general del Centre Excursiode la clerecia.
nista per tal de procedir a l'aprovació dels comptes de l'any i elecció de aova Junta directiva.
— Ha estas concedida per l'Adel senyor La Cierva juntament
una pensió de 5oo pesMadrivl. 23. — A l'Escota Sa- :retes al jove pintor Joan Garzavall.
periur de Guerra ha do»at. una
El mateix Ajuntament ha acordat
conferencia l'enginyer senyor
contribuir amb 5o pessetes a la tumbaLa Cierva sobre les aplicacions
tripció pro - monument Francesc
militars de l'autogir:
Layret.
Hi ha cuncorregut el proles — Demä a la tarda es reunirá
Sortit en pie i tole els altlinneSi
la Comissió de Cultura de l'Ajunaixi com nornbroaos caps i of t - tament, a l'objecte de preparar la
dais de ja guarnició i eSpecialconfecció dels pressupostos muninient daviacida
cipals en tot alió que fa referencia
El senyor La Cierva ha exa cultura.
pressat ett grans I reis elS aran— A la Comissaria d'Ordre Palatees que te sobre lots els alblic sita presentas pel Sindicat de
tres aparells d'aviació l'autoLlum i Forma el corresponent ofici
gir en el qtie es refereix a vede vaga, anunciada per al dilluns
locilat i co mandament, ha
vinent.
a firma/ que pul CO 1IN'ertir-se, a
— A la n'atinada darrera entraviduntat del pilot, en paracairen Iladres a Feclifici del grup esgudes.
colar Pleyan de Porta, i s'enduHa exposat després les cagueren munes objectes deseas varacleríStiqueS de l'apare'' , afirlor. La policia ha detingut Angel
man( que té menys visibilital
Izquierdo Hernández (a) -Navarque els avions i gran eslabiliro", natural de Eustifiana (Navartat essent inolf poc vulnerable,
ra), al qual se suposa complicat en
no significan( ni ädlnic la perel robatori i atracament en despodua de la cua una gran avaria
blat al cobrador d'una gasolinera
per al descens, puix en la calMiguel Escoda, fet ocorregut a la
guda no bessita cita per a evonit del passat dia 20 al Camp de
lucionar. Elogià ha missió
Mart, d'aquesta cintas. — C.
Caulogir fan t per al combat
coto per als serveis auxiliars, i
B ADALONA
el considera insubstituible per
als reconeixernenls.
Campionat de ping-pong :-: Excumions :-: Nova junta Directiva

Conferäncia

,

e .rIAIOSPITALET
.

La

Cansissid de: Gavera municipa:
Fedtival bona&

L'Hospitalet, 23. — En la reudó
general ordinaria celebrada per !a
Unió de Funcionaría i Obrera Me8cipals d'aquest Ajuntament el dia del corrent foren elegits els senss:
eegüents: President, senyor Lluis (asta i Balletb6; vice-president, Ricard
folia; tresorer, Antoni Piguillem i
Camps; secretad, Joan Costa i Cota.
— En la darrera sessió de la Cemissió de Govern celebrada, s'aprovaren els següents informes:
Governació: informe del consellerregidor proposant Fadquieició de material per a les Atines municipals de
policia i guardia civil.- Cultura: Informe del conseller-regidot, proposant
en principi, sense perjudici de la seva
ratificació per l'Ajuntament en Pie,
la designació, amb el nom de Francese Madi i el de Salvador Gil i
Gil, dels grups escotara dels carrera
de Corta Catalanes i Campoamor, reepectivament. Ilisenda: Informe del
conseller-regidor, referent a restas
cooperatiu del recaptat durant els tres
darrers anys ¡ l'aprovació dels compres del quart de l'exercici finit. Sanitat Informe del conseller-regidor
nomenant, amb carácter inserí i sense
altie Imolument que el que perceben.
cap del Servei Sanitari i Assistència
Social d FAjuntarnent al doctor 'laten
Ombratella, i cap dels Serveis del
Dispensad del Centre al doctor Balbás, t com a arquitecte adscrit al Servei Sanitari al senyor Pan Montguió.
— Ahir, a la barriada de Santa
Euláha, al Cinema ViCtária. tingué
un festival a profit dels joves
reina d'aquella barriada que pertatiyen a l'actual lleva. Un dels números de mes relleu fou la representaciä
de "La dona verge" per diversos aficionan de la Penya Ben Vistos. No
val dir que feren una acurada i justa
mterpretació d'aquesta obra. i foren
aplaudidissims a cada final darte pei
nombres públic que omplia el local.
C.

TORNABOUS
Novel diverges
Per ordre del Comise Central 8.1..
Segen pro-Infancia. ha quedas legaltnent constituir el Comité local
dad. Els mernbres que els constitueixen eón
Presidint, Marian
secretari, Ramon Freixes:
tresorer, Enric Ferrer: vocals. Josep Ferrer, Ramon . Jobal.
Visa, Jaurne Garriga i Isidor Riv‘
Duratit la campanya de- venda. s'ors
ganitzá un acte de propaganda e's
el qual dirigiren la paraula al pim
blic el metge daquesta localitat, se.
nyor Alexandre Avena, el rimada
Anturn Torres, el nen Ramón Hingot i el mestre particular senyor
Ramon Freixes. El nostre poble ha
contribuit amb una venda de prop
de 3.uou scgells, esforç digne delogi
si es te en compte el petit que 85.
— Despres de la intensa nevada,
els camperots ja poden treballar, puix
que ia uns dies primaverals.
— Ha quedas constituís el nou
Ajuntament de la següent manera:
per la majada, Ramon Llanes, Antoni Teixidor, Antoni Torres, R. Ardivo' i Pece Salvador, d'Esquerra
Republicana, i per la minoria, Josep
Jobal i Florenci Ferrer, de Ll.ga
Catalana.
— La senyora del propietari senyor Ramon Notó, ha donat a Iluni
un formes infante>. La nostra enhorahna.

MALLORCA
Comissió cap a Madrid Lloc per
Robatori a
a urbanitzar
Formentor Noves diverges
Palma, 23.— El senyor Jaume
Puig. que fina ara lluvia estat notari
d'Andrairx. es tara cartee de la Notaria de Felamtx.
— Ahn- e, sa embarcar, en el sea
viatge cap a Madrid, per tal de gestionar solusions per a la minva de
latur formas, una comissió formada
pel goversador civil, els representanta de l'Ajuntament i Diputació, i
el diputar a Crts senyor Font.
— L'Ajuntainent hia acordat portar a cap la urbanització de la plaça
de Berenguer de Palau. Shi installara un parc per a infants, projecte
de Farquitecte senyor Guillem Forteza
— Tenim noticies que a Motel
Formentar, de la badia de Pollensa,
lloc escollit per a residencia de notables i adinerades persones, han estat comesos dos importants robatoris consistents en valuoses joies i
diners. Les víctimes han es t ar els
senyors Josep Lluís Echevarria, i
el diplennitic senyor Ivan Higne.
I,a noticia eembla que te Coneixement de qui poden haver estas els
autors de la sastracciim
— Els directius de l'Associació de
Cultura de Mallorca i nornbrosos
elements de la intenectualitat mallorquina, han obsequiat amb un dinar el senyor Bertrand, director de
l'Institut Francès, de Barcelona.
— Es troba a Mallorca l'artista
valencia senyor Francesc Galvan, el
qual es proposa celebrar una caposind de les seves obres d'escultura
humorística en una important galeria
de Palma.
— S'ha constituit "Falange EsPahola" a Palma. La nava emitat ha
llagas un piset reduidinim al carrer
dels

t./Austria i Iss piano poetisa

N
de -sitparegufiota 4ocu- Austria reforça
mentado:5 personal del:- 414gis- la vigilància de
trat Prince sobre l'afer
les fronferes
Stavisky
del nord
Ha

Les

recerques de la policia no donen, per ara,
cap resultat

Paris, 23.— "L'Intrasigeonat" pu•
bl,ca una extensa informació sobre
I aassinat del magistrat Prince,
que continua apassionant extraorditariament l'opinió.
Publica un interviu amb el fill de
Prince, el qual ha fet les següents
r.anif estaciona:
-La cartera trobada buida al costar del cadàver del meu pare materna tot el "dossier" que ell tenia
sobre l'afee Stavisky. El meu pare
tenia nombroses notes personals sobre aquest alee, i cercar que mar-

y uca per una estada que amenaçava
d'isser llarga decidí emportar-s'ho
amb ell a ii de poder treballar tot
e: ternas al cancel del llit de la
sera mace, en e': taport que hacia
ee trametre incessantment al P rocurador general.
El grapat de papera que va peenbe 1 fina dins la cartera era bastant gruixut En aquests papera no
hacia cap document ainó solament
notes personals presea pel meu pare.
Sr que el mea pare havia donat
recentment a Penancier, ministre
de Justicia, un raport en el qual
era qüestió de Pressard. El que puc
és que el mera pare ens parlava
sovint de rafer Stavisky i no creia
duna culpabiEtat mal honesta del
reocurador de la República. L'havia
sentit soviet acusar Presaard dincompetencia. No concia una parau:a de dret —deia—, i per això ha
pecat per Ignorancia, pecó en cap
momear no ha comes la mis perita
mala aceió. 1 com que en un moment donar hom parlava de la re.
renació de Preesard, això revolta
el mera pare, que no podre admetre
que es prengués una mesura semblant de rigor contra un magistrat
eue no tema res de greu a reprotsa,se.
El meu pare sabia que diverso
chputats i ministres eren compromeses en aquest afer. Deia que en

coneix.a els noms, però mai

no el%

cavia dit Per temor d'indiscrecions.
EI magistrat. Prince coneixia IX" misterlós
De les declaracions fetes pel xoMord sembla que en el momea:
eue Prince sorti de restació esperara trobar algú.
Abre> sembla indicar que ahans de
rnarxar de París, Prince sabia que
Írr

Les circumstàncies
de la mort de
Sandino
Londres, 23. — Altres noticies de
Managua donen una vertió diferent
sobre les circumstincies que han
concorregut en La mort del guerrillee

;,andino.
Segons les dines noticies. Sandino,
acompanyat d'Estrada. tornava per
la carretera de l'aeròdrom de dinar
amh el President Estrada, quan fou
detingut per una patrulla de aliarces nacionals, i immediatarnent soi,iXen una descarrega de metrallador,s. La mateixa sort va córrer pot
despees Sócrates Sandino, gema del
cepitost El Sr. Salvatierra no fou
mort pels guara:bes, els quals solarennt el detingueren t'eres Icores,i en
'-cobrar la llibertat es refugia a la
Legació dels Estats Unas.
Es declara que el presiden! Sacaza
m. es troha complicat en aquest crim.
Precisament durant Yapar hacia demostrar gran cordialitat envers Sandno, i es mostea desitjós de techar
una solució al conflicte sergit entre
partidaris de Sandino i els gua,
Mes nacionals.
A l'Agència Reuter li cnmuniquen
que a Managua ha estat declarat Frs.
ht de setge.
Managua, 23. — El Govern del
general Sacaza ha dcretat l'esta t
de guerra en tot el país, a causa de

l'assaesinat dels germans Sandino
i els seus amics.
Fins ara tetes les dudes que es
teten cobre Fastae ginat eón molt
co nfutes: perh es diu que esti relacionar arnb certa ordre que e s dora a Su ndino i a les altres victimes
perque es presentessin davant lit
raps de la guardia tracional, a fi de
t .-u-ter del desarmament d'alguns
grups que encare romanen a les
elentanyes. •
•
Fa alguns die, que Sandino i els
seus seldats havien declarat que
Iliurarien les armes 'entere que el
Ga vera actual el, garantís la reorgeniteació de la guirdia nacional,
!a qua!, «estor), *do s, eslava' integrada per envaino emolials
Sandin0 havia fimo« a mis un
dortiment deixant a milis del ererident Sacafa, le %Midió de la re-

orianitsidb

,leja4ita

algun "X" misterids l'espera v a a la
seva arribada a Dijon.
Els que menen l'enquesta • saben
que un autordObil negre s'estaciona
a la carretera, prop del . 1Ioe un
fou trobat el cadiver de Prince. A
la "Grande l'a y une. - es remarca
ahir un client que Ilcgia sin periòdic
i escoltava amb atenció les converses que parlaven del crim.
En parla, aquest diari? —se li

demana.
—Si, una mica — respongui. una
mica torbat; i des de llames.
va agafar el seu vas amb ¡tia tre-

molosa.
Aquest client va desapareixer de
sobte, d'una manera suspecta. Alguns clients el seguiren, pero rhome es posa les mans a la butxaca
d'una manera misteriosa, i aeonsegui desaparèixer de la vista dels
perseguidors.
Enterrament de Prinoe
Dijon, 23. — .Avui ha tingut !loe
l'enterrament del con seller senyor
Prir.ce. Hi ha assistit una gran genrada.
La informació que la policia practica en aquesta poblacijr avui no ha
progressat gens.
¿Una altres documente

desapareguts?
París, 23. — El diari "La Liberté"
publica un article en el qual formula
la segarla pregunta;
" Es cert que un expedient incoar
al ministeri de Treball sobre i'assumpte Stavisky, que es refercia al paper
desempenyorat pel control dasseguranees privades, ha desaparegut ma uus
dies?"

Afegeix l'esmentat periielic que es
tracta de documents que estableixen
les condicions en qui fuu redactarla la
carta del senyor Datimier reeqmananr
a les Companyies d'Assegurancee els
bona del Credit Mupicinal dc Bairtna.
La Comisslir d'enquesta
Paris, 23. — La Comissi,í dtnquesta sobre l'assumte Stavisky, que es
constituirá oficialment denn,, ha celebrar avur una. reunió preparatória.
Els representaras de la tninoria
han declarat que acceptaran a designació que facin nitre cullegues desqueera sobre la persona que ha dccsar
president.
Scraa reclamats al President del
Consell diversos expedients relatius a
enquestes adminietratives e:ectuzdes a
diversos departaments ministerials.
La Comissió es reunirá chariament.
llevar dels dissabtes i diumenges. i les
copies taquigráfiques de les declaracions es faran públiques indnediatament.
Sembla que una de les primeres tuses de que s'ocupara. la Comissió sera
de conèixer el nom de les persones
que es beneficiaren dels xecs erneatse
per Stavisky.

La reforma constitucional
va endavant
Londres. 23. — Segona noticies que
s'inin retan en aquesta capital, sha
reforçat la vigilancia a la frontera
rizad d'Austria, per tal de preverle
un possible cop de mii de la Legió
au.ste arma d'Alemania, despees d'acabar Eultimatum al Govern austriac
l'anear recentment pel Sr. Habitch.
.4auest telegrama destilen, la noticia publicada fa por de la destituri6
de Ilahicht, que hauria esta, ProraCada per l'ullimatum no aProtut per

La reforma constnuolonal
Viena, 23. — El diari "Telegraph",
parlant de la reforma constitucional,
din entre altres coses que es projectarta el restabliment dele titols de la
noblesa i la derogarla del decret dexpulsió dele membres de la familia

Ilabsburg.
Als cercles politics es diu que la
discussió d'aquesta qiiestió no pierenta caricters d'actualifar, i que si
fas plantejaria, solament ho necia (luan
l'elabora ció de la ConstituriO estigrre mes avançada.
La sltuació . Interior
El nomenament de vice-gavcrnador
de la Baixa Austria de l 'actuzl s o isca p l'organització heinmeheer, comandant Raer, ha interpre'a el g.-vernarlar Reirher ron/ la prora de:
reconeixernent als serveis prestats al
P nder Executiu per la "1-h i lar:eh-

ren", en la repressiú del MOriMe111
nunrxistn.

governldnr

cr:5111 SOei./f

Salzburg Sr. Rehrl, ha pres le
dimissin del cierre, dese-zs d'haeer
ro nferenciat amb el cancelle: Pnrfrise El governador de Ceriet.i, a
peser de les demandes I .e fi hm
tet, no ha presentar la dinvesió tisis
al moment present.
En un escorcoll verificat en un resble moper a armeeta capital, la po , ieia ha trobat sis metralladores, eso
/asedie i 3 0 . 0 nn cartutxos.
Encara es traben detingudes, amb
carácter preventin, a disposició dels
Tribunals. 1. 490 persones acusarles
d'haver pres part en els reccnts desmitres.

Els estudiants cubans
protesten
Santiago de Ceba, 23 — Els
estudianta han celebrar una manifeatacin per a reclamar que siguitt
anullats els es:j aleas efectuats en
r930, sota el règini de Machado.
En vista del carácter ' que anava
prenent la manifestació, hi han intervingut les !copes. les quals, despees de realitzar esforços perque els
estudiaras es dissoiguessin, han hagin de ice ús de les armes.
Han resultar tres estudiants i dos

soldats ferits.

Empresonament del hanquer Sacazan

Aprovació —del tractat
iugoslau-alemany
Belgrad, 23. — Al Parlament ha
estar aprovat per una:dimita t el pro'
tonel addicional al Tractat de curtiere
establert amb Alemanya.

Punta. 23. — El tranquee Sacazan, acusa t d'estafa, ha arriba t en aquesla capital, proeeMita de Marsella, i immediatament ha estat empresonal.

La lidió Soviittici a favor de Masaje

la Societat de Naden'

Beck anirà a Bucarest a visitar Titulesco
La unió sorlätIca
Ginebra, 23. — Al Congrea
internacional de la Lliga per a
Ja defensa de la pau . Busenberg, conseller d'Ambaixada a
París, hin pronunciat un discura en el qual ha subratllat la
tendencia que es manitesla a
Unió 151. , V11. lica a favor d'una
cooperad() amb la Sucielat
Nacions.
La Uttiú SOViMica — ha declaral—ha mantingut sempre el
p IN de la collaboraei0 internacional i la seca actitud
ha estat determinada per la
mesura en que aquesta ha estar.
respecte la Socielat de Nacions
rapan de defensar la causa de
la pau. No es perqué la 1...ni('
Socialice és oposada a la idea
d'arbitralge que no coldria sOlinetre's a la jurisdicciö de la
Socielat de Nacions, sinó en
rit0 de la incompetencia d'un
Tribunal camposi d'Estala que,
en la seta majoria, no han entrat envara en relacions normals amb la Unid Socieliea.
L'actitud de la Unió Sovii,tira no A5 p m'amen doctrinal.
Dos fels no han eseapal a
l'atenció del poble rus. En primer 110e, ven el milloratnenl de
les relacions entre els Soviets
i nombre d'Estats intlitenle que
stin merares (le la Societat
les Nacions. En segon flor, veu
que el Pacte de 1;1 Soeietal
molestan de tal manera diles
le:tiendes que sún 101. 1 a input
impregnades (Vesperal de cnnquesta—esperit particularment
dirigit contra la Unja Sovieliea—que elles han preferit anarse'n de la sorietat de Nacions.
El poble rus lia constalit1 lambe amb satisfaecid que — en
una cerla a despil de
corles imperfeceions — la Sol-retan Nations era capee de
fer cara a tenelimeies apressives .i adhue. en eches cornil-

Les proposicions tinas
de la S. de N. en la
qüesiió del Chaco
Buenos Aires, 2.3. — La Comissió
nomenada per la Societat de Naciults per entenche en la qüestió del
Chaco hä sonnès unes proposicions
tinals als ministres plenipotencaris
de Bolivia i Paraguai. les qua% es
rucia ixen als moldeares dz segaretat miar Ud, cessació d'hostilitat i
sulie-ió per una Comissió jurídica
arbitral det conflicte que existeix CO.
Ire e i s .10s esenentats pcdsaš, mitjaneant el procedinient mi.; apropian entre els diferents que han estar presentats.
La Comissi3 ha dernanat als representants dels dos paises que diguin categòricament si accepten o
rebutgen aquestes proposicions. La
Comissió espera que seran acceptades, pern si no fos al:el s'indica que
els comissionats abandonarien tot
intcnt d'arranjament i sortirien cap
a Europa CD el primer vaixen.
Asunción, 23. — En els circols
oficials s'admet haver-se reina noves proposicions de la Comissió de
la Societat de Nacions. pena:, inter-

rogar sobre el particular el ministre de Negocis Estrangers s'Ira negat a fer declaraciuns de cap mena.
La Paz. — S'anuncia que, a pesar
de les graos Muges que callen des
de fa alguns dies, Oran produit ¡orles topades amb les tropes paraguaianes que tractaven d'avançar en
els sectors de Magowa i Cabezón, i
que foren rebutjades, despees d'haver sofert baixes d'import à ncia i
abandonat una gran quantitat de ma_
!erial de guerra.

LI 11E1OLIA IIE NTINI

NO fi

U NO!!! IRONT,Ell

AVISO: Para salvar dientes
preciosos • combata la película
A caries ea el perjuicio mis

1-• importante causado por

le

película. La pelicula ea un conjanto de gérmenes que producen
fuerte acido. El acido destruye el
esmalte de los diente.. Penetra
lentamente. Llega finalmente al
nervio... el camal de la rala as
infecta...
Para tener dleates limpios y sin
película use Pepsodent. Contiene

una substancia especial para eliminar la película. Su facilidad en
eliminar la película ea extraordinaria! Es dos veces mis blanda
que los demás materiales pulidores utilizados en general..

Pepsodent
La Paste Dentífrica Especial

que elimina le PelIcale

gas

Buenos Aires, 23.— Els esdevenimenta de San Juan no han tingut
la importancia que certes informacicuta ti han donar. El conflicte es
va originar entre grups polítics de
La localitat i les divergències dels
<mala van sergir entre els membres
del partit governantental.
La residencia del governador %euro'. Cantean so e'scr objacte d'un
intent d'assaft i es va entaular un
violent tiroteig arel la policia que
al cap de pot es va estendre als
barris veins. Fins ara van recollits
15 cadÄvers entre els quals hi
dos policies. Has estat auxiliats 40
¡eras, en Ilur majoria transeünts.
Un destacament federal ha aconseguit restablir l'ordre sense ter in
de lee armes. Els assaPante no van
acnnieguir ecupar el palau del governador. Eins ara regna ordre a
la P rov i nc i a i les autoritats 'federals
han nontetrat el contraalmirall Ga• linde: interventor general.

cions, de prevenir en resdevenidor l'explosió d'una guerra.
Si la Unió Soviótiea estiguis
segura que aquesles condiciona
poden ésser complerles, no
dubtaria a cooperar amb la
Soclelat de Nacions en vistes a
consolidar i a reforçar la pau
del món.
%eh, • Bucarest
Varsbvia, 23. — Els termes
del comunicat, [luí cont les declaracions fetes per Beck, permeten de fixar els llunts en ele
gneis slart desenrolllat les
seres converses a Moacou•
D'antual convenía d'explicar a
Moscou el sentit exacte de
record polouo-alemany del 26
(le gener. Sembla que els ministres polones i sovietic han
estat d'acord a considerar
que el manteniment del "statu
quo" a l'Europa oriental es la
millor contribucid que els dos
/alisos puguin aportar a la pau
europea.
1-10m es recorda que a fi del
mes de deseinbre clarrer, la
Unia Soviética hacia primo.sal
Pulbilia de garantir per un
acord la independencia i la
neutralitat deis parsos ballies
Finlandia. El Govern de Varsòvia eslava d'acord, però els
interessals havent estat
sulla is_ hi tragué dificultals.
especialment a Einlindia, i
l'afer, una cegada publica!,
traca ssä.
La Unió Soviidiea i Polònia
na han, certamen!, perdut Hur
objectiu tic deseinhre, perh

sembla, almenys pel inoment.
que huir acord degui ésser publica' e11 1111 acle diploniätir.
D'alt r a part. és possible que
que anar acial a %earest. aporli a Tilnlesen tutorniacions concretes sobre les
intemions (le Lilvinoc en elle)
que es refereix a les relacions
de BUSsia aulb RoMania,

La coronació del rei
Leopold III

d; ta primera página)
La reina Isabel no ha assistit a la
cerimónia de la coronacin del eeu
fill.
En eh moment d'al ç ar-se el rei, el
Parlament li ha tributa: una ovació
memorable. Tcta la Cimbra al a
poiat de peu, excepte dos diputats
comunistes que han romas seguts
malgrat la indignaciú deis seas veiss
(l'e

deseó.
A peu dret el rei Leopold III ha jurat la Constitució i ha pronunciat
les paraules de ritual, primer en
francés i despees en Batirme.
El jurament de Leopold III ha
estar acollit per la Carahra amb una
gran madi.).
Despees, restablert el silenci, el
sobirà ha pronunciat una allocució.
Ha comeneat dient que no es dissimula la gravetat de la responsabilitat que assunteix. Afirma que
s'inspirar ã en l'exemple dels seus
gloriosos predecessors.
Dóna les gracies a Bélgica i a les
nacions estrangeres per Flionienatge
que han tributar al sea pare.
Declara a continuació que la pau
social, el problema de la colonitzaCió i el benestar de la classe trebal'adora seran les seves principals

preoeupacions.

Acaba dient que Bélgica seguir-a

treballant a favor de la pau, però
resoha com sempre a fer tota mena
de sacrificis per salvar la sera inde-

pendencia i la seca 'libertar.
En les darreres paraules del seu
missatge, Leopold III diu que tot ell
esté a disposició de Bélgica.
El discurs del sobirit ha estat
acollit amb una gran o vació.
La Cambra de diputats i el Senat han estar al Palau reial, per tal
de cumplimentar el rei Leopold.
Ea el beu missatge, la Cambra de

diputats expressa eis seus respectes i
la sera cundirme en el mau rei, i evoca els problemes que hi ha plantejat,
en l'actualitat, especialment les Miestions econòmiques, i consigna desprea

la sera esperance que el rei, educat,
com el seu pare, en l'escota de l'heroisme, sera digne continuador de la
Balastad.
El 'Mantee del Senat insisteix sobre la gravetat del, problemes aetuals.
El rei ha contestat dient que les dificultara del momear actual són
grans, i que per a vencer caldea, Inser, sufrir rudes provea, peró que Bélgica, com sempre, sabrá garantir la
reta independencia.
Els cinc ministres d'Estat socialiates han assistit a la cerimöttia de la
coronació del non rei.
Eis diputats nacionalistes flamenco
l'han abstingut, i quant als comunistes, s"nan presentat ¡binan arel) cesta de correr, i han ocupat llocs a la
dreta del saló; per he que han tractat de pertmber la cerimònia, les vena
que han proferit han estat ofegades
pels aplaudinienis dels altres diputats.

Alemanya ha signat un acord comercial
ami> Hongria
dlentre Suirich continua a Budapest
les se-Jet converses amb Gonsboes,
revija radie/1We diplomática en les
gran: capital: eur pea. A hores d'ara
conriceió general que fi el pla
lid por proa'uir pertorbacions a l'Europa central, que d'altea banda poderle,
¿asee apentugades abano que prenguin
proporcions perilloses, des del puta de

o

vista ecorsiireic raid destinar a tus Iracas segur, I es traba una mica estrany
el fet que Italia prefereisi uno unió
e conòmica amb Austria 1 Hengria cusJons que segueix m'Eternal tes eres
relacions comercial,: amb Alemanya i
la Petita Ente», les quals perdria en
caz d'acord amb els dos paisos daríabians; a Inés, es remarca que, «ton&
enicament, tortirM perdent anal' el
canri.
Pera, cona es compren, les
¡da tnes politiquee que no Pas recatómigues, i, asen: aixi, ja es campa
que costaran sacrificis, encara qu e les
efeblidekt finances italianes no estiguin cii gaire disposició de permeire'll.
Pera aquestes finalitats politiques
ran endebades, peque no is possible
de superar la influència que pot treneje la federació balcánica, la qual ýa
es un fet consuma! delicti del tractat
d'.4tencs.
1- rana ha prestas el seu alead mis
complet a fa formació d'una entesa m alcanjea, la primera idea de la qual fou
rosa de Briand, novament defensada
per ¡leerlo: en el seu recela riatge
per aquelles terres.
La manca de Bulgaria en l'abano
balcánica ha impressionat ano mica el
Quai d'Orsay, donada la tradicional
anristat franco-Milpea. Ahir el rei
Boris, ulul e potsee tia per alzar es troba a Parir, confereneii, amb el Presiden, de la Rchibliea i amb Barthon,
ministre d'Afeos Extranjero; natura!tnent, l'objecte de les cotrursrs ha
cslat el parte balcanic i l'abstenciá de
Bulgaria. El rei Boris is favorable a
In política del Quai d'Orsay, però la
sera acció h obstacutitzada per les
intrigues alemanyes i italianes Jadea
Bo ris alliberar-se d'apcstes
Segurament airó dependra de la
conversa de Piris, la qual to lse r fare °juntar Bulgària a l'obra pacifista
dels &tres petisos balcánics.

Paris, 23. — l rei Boris ha
estat avui al Palau de 1 . Elisi, i
ha conterencial durant mes
d'una llora arnb ei president
de la República, senyor Lebrun.
Després sita entrevistat amb
el ministre de Negocia Estrangers, senyor Bazithou, i, per
fillitn, ha conferenciat al Qual
d'Orsay antb el presiden! del
L'onsell, acompanyant-lo petisonalment el senyor Barthou fins
al despatx del senyor Dountergue.
En comunicat que ha estat
facilita! al ministeri de Negucis Estrangers diu que les converses s'han desemadllat en un
atnbient de cordialitat particular.
El rei Boris ha abandonat el
Qual d'Orsay a les 1913, en
companyia del senyor Sara litrolf, vonseller de la Legad() de
Bulgäria.
Aus se sap elle4tra Ukitl abandonara. París el rei Boris, envara que es creo, generalinent,
que 110 efectuara demt.
En les converses que el ret
Borla ha celebra! avui atril) els
senyors Doumergue j Barthou,
es creu que sla Dacha, piancipalment, del Pacte balcanic
dels inotius que han indu.it
Bulgaria a no adherir-se al dit
Par: I e.
També es creu que sla traetat de la situació d'Austria i
de les conseqüiweies que poden
derivar-se'n per a l'Europa central.
En acabar-se l'entrevista celebrada amb el sobilitt
el senyor N arthou ha estat interrogat pels periodistes, i s'ha
felieitat de la cordialitat i fi-ala(h uesa que han presidit els canvis de punta de vista efectuats,
fent reasaltar les disposicions
favorables que han estat manifestades pel rei Boris.
Un aoord comercial ger-

arribat a Budapest en el ino.
ment que es precisaven els 'Hg.
moro d'una collaboraeió Meta,

italo-austro-hongaresa.

Qualsevulla que en renal,
record conclús ahir 1 que 14
per finalitat, en primer Hoe,
realitzar les esperances desvetllades en 1931 pel tractat de
comere g ermano-hongarés sus,
cita a Hengria reacciona diverses. Els medis econeimles 22
n'alegren. pub fan ressaltar
que els avantatges consentits 'a
Alemanya suposarien, per eeller
completament poaats a profit
d'Hongria, una adaptacld
de
l'agricultura hongaresa si mercat alemany.
La Hulla entre Trleatis.
I Hamburg ::
1:
Berlín, 23, — Horn sap que
fa temps Itälia prova d'intensificar el tràfec de Trieste,
relligant aquest port al seu
"hinterland" danubiä, i subratlla que aquest projecte juga
un paper important en les rte.
gociacians econbmiques d'Italia amb Austria 1 Hongria.
"Les. negociacions ilalo-anstrisques — escriu la "Vcsaische
Zeitung"—fan suposar que un
nord fundara tina zona frente
al port de Trieste serä conclils
111011 acta!. Sucich ha aprofitat
la seca estada e Viena per negoviar el seu pla favorit.
Ilotas ha arriba! a certs acorde
de principi referent a les tarifes ferroviäries sobre les linies
en retació arnb Trieste. Perti
conträriament al desig deis interessats tole una serie d'ohtactes s'oposen a l'acabament
d'aquests p roject es . L'anexid
d'una part del port. de Trieste
al terrilori duaner austriec na
restaurarla l'antiga • anunció,
sin° des del puna de vista de la
política (Manera. Slaurä d'arranjar la questió essencial de
Inris tarifes dels ferrocarrits que
lliguen Trieste a Ametria,
gris i Txecosloväqu(a.
Demés — afegeix la "Vo3aische Zeitung" -- en cap cas 20
halita de negligir-as la concurrencia dels ports del Bàltic i
mar del Nord, com he prova la
preponderancia que }tambar/
ha sabut mantenir contra Trieste."

La "ere"
tl'e 1.4
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La ComissiO ha acordar dirigir ua
qüestionari al senyur Barthou,
mis ha expressat per unanimitat ropunia que en les circurnstancres presents Eranea ha de tenir, mis que
mai, "la defensa nacional de la seva
diplomacia - i que s'ha d'establir una
connexió cada cegada mes estreta
entre la política exterior de Franca

i les seves lotees militars, signin
les que siguin.
En conseqüencia, en aquest esp.rit, la Comissió ha decidit crear una
sub-comissi6 de Defensa Nacional,
que estarà cornposta per vuit membres, entre ells els senyors Berertger, Bourgeote, De jouvenel i
sinPe'r último. sha encarregat al semor Berenger de redactar el Mitationari que ha dessen presentat al
senyor Bathou sobre els assumptes
d'Austria, i al senvor Charles Dumont de redactar-ne un altre reta.
cionat amb les negociacions del des.
armament.
Berlin, 23. — Amb reacia a la
visita del senyor Eden a aquesta
capital, el "Berl i ner Boersenzeitung"

diu que el programa alemanys no
conté absolutament res que Pugui
retardar el desarmament de lea altres potincies.
Sembla, no obstant —aiegeix—s
que a conseqüincia de l'actitud de
Franca, no s'ha despenar abans de
nErsotlat t s t epnowd s
el nideenstar narznnaieunt
e r osa
aquestes condicionas, Alemanya ha
d'abandonar la idea que es reuneixi
una gran Conferencia per tracter
d'aquest assumpte.

mano-hongarda :: 1:
Budapest, 23.— La signatura
(l'un acord comercial entre Alemanya i Hongria — que tingud
lloc M'ir a Budapest s'ha imsal en retad& als eertles política, antb la visita del solssecretari d'Estat Halla al d'Afees
Estrangers.
Horn tela remarcar, en els
mateixes tercies, que Aternanya
ha fet un gest cada vegada que
Hongria ha pres una iniciativa
qualbevulla en el domini exterior. Horn recorda la visita sobtada a Budapest del vies-canceller con Papen, just en el
moment que Kenya, ministre
d'Aterís Estrangers • iffingria,
ea trobava a Parls.
També, en el cas precedent,
hom lela remarcer que la dilesació econòmica alemanya ha

Goebbels, ciutadà honorad
de Berlín
Berlin, 23. -- La Municipalitat d'aquesta capital ha arlo>.
tat un acord per virtut del qua(
es concedeix el Mol de "chita«
honorari de Berlin" al minietrei
de Propaganda del Reich, malee.
tioebbels, per hacer COOQUI10.22
Berlin per a les idees naelonladie

socialistes.
•
La premsa conceden graa
importancia la cerimònia aseenyalada per a diumenge. Copada

sabul, el diumenge vinent
funrionaris potajes prestare

jurament de fidelltal al pa $lit
nacional-socialista. betel, Ints:'
te diuen els peribdies.-igik
el 00T011 11 12 224 deL
del Reich,

Ateiime

1
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Consumatum est7
L par« del fenal de tatuic Palees
Moya, mea colegid cota a residencia
dels Marquesas de Comillas, ja tan a
rosigem A cops de pie, li lean fet sus
gPen rabonee ose meta el preludi
enderrOcanienl total—o gairebi.
I nosaltres, infeliços!, que miravens
amb alarma els afrolsts que la barroeria
deis mumeients infligid a aquesta paret
de jaro% pis ¿am last la (mal sortien
sois gemas arbres 1 ialbirtIva un boa
de tel! Tal Vegola pressentien que
aquella paret prestigiosa, que aquell luxe era amenacen d'una mort pròxima.
i Per aird la veillavent eanb la sol.
licitud que hom dedica olí moribunda.
El fet is que la pare! sen va en or.
ris i que el jarca que hi ha al sets
darrera ens n'ostra una tema negra i
eseiranyable... Yo sabens fin: on arribara la catastrofe, pera sebem del cert
que n'is una, de eatastrofe.
Aquest congost de la Rambla, afitat
pel Palme Moyi i per rEsglisier de
Betlem, tenia un aire noble que li venia en bona part d'aquell ¡ardí penjat
que tots els barcelonins /uniern contemplar miles: de vegades es els boas
temí,' de la Rambla.
Ens toca Morar rota a Jerrtnies. Bs
el desti de tots els adoradora de les pedrea eheiquet, de tots els enamora!: de
les gracies urbattes. Giroudouse, plora
a Penar; nosaltres, afama a Barcelona.
No n'hi ha per a Mear La•bel.'esa
reheia que es destrueix a la ciad vello,
es retroba, ¡oye i actual, en la dura.
»ova?
Potser si. Per& potser yo.
Ara rom aro, les compsasocions
han estas ni gaire nombroses, ni !mire
esperanradores. Ea fi, ja ens hem eixuaat el: tal:. .la hem sospirat propiadoma. Ja no plorem Inés.

•

Carlea

SOLDEVILA

Vida Corporativa
RENOVACIO DE JUNTES
Casal Andorra de earcelona.
President, Jacint Martieella;
secretara Xavier Fiter; tresorer, Josep Aida; comptador,
Franeesc Ferrer; vocals: 'guasi Vila, Bartomeu Vila, Miguel
Gabriel, Josep Guitart; biblioSecara Gil Torres.

Orfed de llana. — President,
Josep Roig i Tur; vice-president, Joan Prunera i Mas; necretera Evarist Escuden i Ribera; vice-secretari, lienjaint
Sanchez i Furcadell; tresorer,
Pere Alzina ¡ (J'alee:un; comptador, Fèlix Barranquero i Cancer; vocals: Enric Cortas 1
!l'arquea; Francesc Cervelld i
Jover; Enric 'Morera ¡ Serra;
Francesc Vergés i Sunyol; Joaquim Blasco i Vergas; Rainun
Ferrer i Pallares.
Casal del Camp.—President,
Celesti Bargall6; vice-president, Antoni Anguera; acerefari, Francesc Perramun; \icesecretari, Emili Sana; lresorer,
Josep Cabrer; cumptad,or, Pece
Olivella; bibliotecari, Alfred
Selva; vocals: Bemol, Grau,
Josep Sancho i Joan Masdéu.
Delegats al Consell Central de
la Lliga Comarcal de Catalunya; Emití Sana i Francesc
Perramon.

linoletat d'Atraocló de Forastera. — Maairs Rubiú i Bellva,
president; Francesc Puig i Alfonso, vice-president primer;
Enric Ribalta i Martí, ricepresident segon; Manuel Sabat
i Carbone'', tresorer; Josep
Serra 1 Ferrer, cornplador; Manuel Riber i Labarta, vocal secretari; Bartomeu Amongual i
Andreu, latas Duran i Ventosa,
'Agusif Guarro i Tarragó, Manuel de las Heras i Soler, Ricard Margarit j Calad, Jadia
Montllor i Pujol, Pere Olivella
Olivella, Damià Rihes i Berangé, Manuel Recort i Talló,
Joan Ruiz 1 Porta ¡ Vicenç Sodais i Ribalta, vocals. Representant de l'excel•entissim Ajuntament. ¡Ilustre senyor Hilari
Salvador I Castell.
Centre La Unió &Wat de
Aun Atare — President, Josep
Aulet; vice-president, Jaume.
Gausachs; secretari, Ramon
Coronel; vice-secretari, Alfred
Campes; tresorer, Artur Torres; comptador, Jaume Cueurella; N'acata: Pere Casademunt,
Joan GiMisans, Ramon Carbone', Laurent1 García i Modest
Canela.
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NO
Servei Meteorolbgle

nya) per tal d'avalar el tren que nart
a les 740.

de Catalunya

L'Agrupa/41d Cecilia Gaben t ha
organivat per a demä, a les quatre de

IIITIMCIO 1111/1111AL A1110111,041C11
11111UROPA a Las OUT OUL AMI
Ab OK MIRRA lit 19114
KI refine antieleteole ovo ele Piaren Alee ~nava ale pala« e5Wdental. ellturepa pera Imponencia
„ oonsepOentment, el terma 1.0 111tjara I talmente la nebuteeltet e
U para I a eran -par, de la Illedlterriale.
A Anolaterra, als Palme Rabo. I
al norte sto Francia poreletalmot lee
bona. balase.
Cap al moré Olorosa el temas
e. variable, I dominen renta forte
N pectent I algunos planea preCaldea per une illepreeeld barométrica alisada e la mar Illrattlea I
que räpIdament t'Interna • Rehala.
WAT OIL TEIMMI
A CATALUNYA. A LUß VUIT
li a ben templa • tat el Pliomu, a
la canoa da Tramo I al Madi legre, I en unid e la menta entinen domina tenme hurnIt, amb mil
novelar I M'Ir«, I vente nulas*
Mil primer quadrant.
Temperatura mäzima l'abir, e
Tortita., 20 aaaaa ; mlnima il'avul,
• Kant Julln de Y/latirte, 4 arene
seta aire.
(Lea oCterraclons del %RIP* e
Barcelona. a tes set, van a la Capçaiera de la primen Pagina.)
.........

la tarda, al Gremi de Serrellers, Corn-

El senyor Joan Cordomí i Pujo an ens comunica que ha pres postessió del carre c de conseller-delegat del distr:cte novi, du del
quid te la gentilesa d'oferir-nos els
seus servei. La agrair-h-ho, li deeigens tota mena d'encerts a profit
dels interessos ciutadans.
La Societat de Socorsos Mutuo
entre els Sords-muts dambdós sexes de Catalunya ha rebut del seu
President Honoran, senyor Jaume
Petit i Ros, per a pensiono de ne'
ilesa i invalidesa dels seus associats
la quantitat de 432 . 30 pessetes, la
qual quantitat ha estar recollida a
les guardioles que la Societat té a
les botigues de l'esmentat senyor.
L'entitat agraciada achneteix donatius per al socors de vencsa i invalidesa dels setas associats: al seu
domicili, Montserrat, zo, pra'.; al
carter d'Urgen, r, botiga; al despam del senyor Francesc 011er,
Ronda de la Unicersitat, 4; a la
Casa de Canvi del senyor Alions
Tintorer, Rambla del Centre, 15.
O

N

RECI CONtill
NIGNINTI

La migtanya és generalment el resultas d'una intoxicació produida per
les males digestions (acideses) o de
trastorns intestinals trestrenyiment).
Indica que la sang es carregada de
Yerins i d'impureses, i és de gran
importancia apressar l'eliminació Per
mitjä d'un guariment amb la Boisson
S'anche de l'Abat Magnas. Aqueas rernei inofensiu i de poc cost és el mis
indicat per a restablir les bones digestions, purificar la sang, suprimir les
migranyes i fer desapareixer les cruprisas de la pell. A toles les (armecies el flascó per preparan un litre
de Boisson Blanche dc l'Abat Magnat
cal 3 .20 pessetes.
La Delegació d'Ilisenda ha assenyalat per a anii els següents pagamento; President Junta d'Obres del
Port, 373.000; Sementals l'Hospitalet, 6 . 1 0 7; Foment d'Obres i Construccions, 14.83303: Secció Agronómica,
4322; Josep Cabestany, 40.764; Antoni Jeresa i Grases, z0000 Josep J o
00-fre,245.16;JoanALópez,5
pessetes.
La Comissió de Cuhra de Patria
Nova prega a tots ele seus socis que
pasota al mis aviar possible pel neu
estatge per tal d'inscriure's per a la
visita que rara aquella entitat a l'Observatori Eahra, per a la Cual visita
cal proveir-se del corresponent passi.
per ésser limitat el nombre de visitaras.
Ha qttedat oberta la inscripció per
assistir al curs elemental de l'anoma
auxiliar internacional "Esperanto",
que s'inaugurarà el proper tz de
aun a la societat esperantista "Paco
Kaj Amo", carrer del Planeta. ni,
pral. (G.) Per inscriure's a Secretaria, de nou a cnze de la vedla.
S'avisa als qui tinguin :mies empenyorades a la Caixa d'Estalvis i Mont
de neto (Central) leo dates de prorrogació o empen y orament de les guata
siguin anteriors al 31 de maig clarece
inclugivament, que en la •ublusta
blica que lindes lleve en aquaat Mont
de Pietat el dia 13 de mar ç ea precediri a It venda de les pavores dele
pritteCI números 36.374 sI zoom i
de I': al allolly que no hagin estar
prorrogats, derempenyorats o muto

anteriorment.

Ami l'Agruració Fémina del Cesa.

Ire Comarcal Lleidata efeemare una
excureid *matinal a Sent Ramon, a la
qual són invitan' Mes els socia del
C.AMMK. Cal trobar-se a l'estacid déla
Ferrecarrils Catalans (P,Isca d'Eire

tal, 9, principal, un festival en el, qual
prendran part la cohla Barcelona Albert Martí; Demente Perramon, poeta; Josep Guardiola, pianista, i Cecilia Gubert soprano. La festa acabare
amb un Iluit ball per la cobla - orquesfas Itarcelona.
L'Associació de Socorsos Mutua
"La Abeja" celebrare Assemblea
general ordinaria denui, diumenge, a
dos quarts de deu del metí, de primera convocatòria, i a lis deu de segona,
a l'estatge social del Cercle Barcelonf
d'Obrers de Sant Josep, carrer de

giiiís 4;41ùIr

.111••••n••

una causes contra Magi Pince, acueat d'haver robar una cartera a un
passatger d'un tramvia. L'autor del
robatori bou descobert en el moment de presentar-se en una casa
de préstecs per tal de desempenyorar unes joies, i grades a una papereta que hi havia dala i que no
era seva. La pena que el fiscal sollicita que li fos aplicada, i a la qual
fou condemnat, fou de entre mesas d'arrest.
A la Secció Segena ya comparemen Josep Cerda, acusar d'un delicte de coaccions. El fiscal soRicitä
del Tribunal que li fas aplicada la
pena de dos mesos i un dia de presó i a mes 300 pessetes de multa.

Mercadees, 32, pral.

La Secció Excursionista de Palestra
ha organitzat un Concurs Fetogratic
per al proper mes de maig. °pitennament seran publicades les Bases que
regiran aquest Concurs i els
tants premis que hi ha concedits. De
moment pedem manear que aqtrest
Concurs estera obert 5 tots els alicionats a la Fotografia, siguin o no
socia de l'entitat.

NOTES POLITIQUES
Unió Socialista de Catalunya
Avui, a dos Quarts de rail del
vespre, Batel Folch i Capdevila
donare la penúltima Iiçó d - Economia Politica" a la Casa del Poble,
carear del Primer de Maig, 7, a
l'aula número 4.
=o Denle, a les guatee de la
tarda, se celebran i un miting de
caracter cooperatiu a la Casa del
Poble, earrer del Primer de Maig,
número 7. Hi prendran part: Lluís
Ardiaca. Miguel Mestres, Felip Barjau, Adoli Moreno i Angel Cases.
Esquerra Republicana de Catalunya
Continuen activatnent els treballs
per a ter ofrena al senyor Huís
Companys, president de la Generalitat de Catalunya, del bust do
bronze degut a l'escultor Tarrac.
Amb aqucst mothi s'ilan reina ja
nombroses adliesions al Casal Nacionalista, carrer de Tantarantana,
número 8, principal, i tot fa creare
que el parta d'Esquerra Republicana de Catalunya i anees simpatitzants aintribuiran unänimement
a aquest tribut de simpatia.
=o El Centre Republice Catala del Datricte V convoca els Sella
socis a fassemblea general extraordinäria que tindrà Roe avui, dissable, a les deu de la nit, al cinema
Walkyria (Ronda de Sant Antoni.
número 36) per tractar de /a modificació dels estatuts i a l'assernMea general ordinäria que se cele'
tirara a continuad& sota el següent
ordre del dia: Primer lectura de
l'acta anterior; segon, estat
comptes; tercer, renovació de verrecs, i quart, mocions i proposicions.
=o La Comissió femenina de
l'Avene Republica de La Bordeta
prega a les seves associades que
estiguin a les vuit del metí de (lema, diumenge, a l'estatge de l'entasa catrer de la Constitució, 44,
on sortiran a la dita hora cap al
cementiri Nou per dur un ratuell de
flors a la tomba del plorat President María.
=o La senyoreta Dolors Bargalló donara avui, a les deu de la
nit, una conferancia a l'Ateneu
Reptil-iba Federal d'Esquerra (carrer del Planeta, 15 i 17, Gracia).
Trartare del tema: "Intervenció de
la dona en la vida política".
Partit Nacionalista Repablici
d'Esquera
Avui, a les deu de la nit, tindrä
l Ion a la Delegació del Parid Nacionalista Republice d'Esquerra dei
districte VIII, carrer de Córcega,
339, principal, una conver ge per
Alfred Cabanes , Adelt Vilalta, Rtcard Altaba i Pere Comes,
Partit Agrari da Catalunya
Aquest partir ha publicas un medita en el qual es diu que responent les consultes q ue li han estat
formuladet per diferente afiliats ame,
motiu de la declarada d'adhest6 al
régini republica teta dies passets Pel
senyor Martínez de l'eleve" el
Consell Central directiu del Perra
Agrari de Catalunya declara el gitanear: que ene formar per un nuca
de ciutadane que eeincideisten en la
defensa del, principia Malea de la
Soeietst Espanyolit—Religii, Pitris, Ir :milla, Prepietat, Ordre,
citen -•-; consideren la rieeesa
agrieela con, el fonament de Neonomia nacional: ene lot 5 en« un
partit eminentrnent mala, li cal
actuar, per tal de del
l'agricultura catalana, 41 costal del;
agraria espanyela i que no consideren necereari lar cap declarada'
respecte del pagan; aiva Ea: que
sagueix fistol »elide, cons fina

ank

TANUNCIS JUDICIALS

bn la Seccia Primera es va vetee

A la Secció Tercera comparegueren non processata, obren tots ella
de la casa "Alena", de la carretera
de Can Tunis, on el dia 9 de juay
de l'any 1931 hi hagué una baralla
entre Mg els obren, essent disparate diversos trets i resultant Imita
alguns d'aquella. Els trets no pararen fins que hi acudí la force pública. A conseqüencia de les declaracione dels processats i deis testimonis, en virtut de les quals es demostee que els agitadora que havien promogut els disturbis eren
gent aliene a la casa, el fiscal va
retirar l'acusada que sostente contra els processats.
A la Secció Quarta, el fiscal, des.
pres de les preves, va retirar l'actasació que hacia presentar contra
Joan Tobella i altres, els quals estaven acusats d'un delicte d'estafa.

Vària
A instäncies de Fermina Pérez,
ha eatat detingut Antoni Pous, al
Qual aquella acusa d'haver-la amenaeada de mort amb una pistola, perque li baria reclamat l'import de
la dispesa, que ell no Ii paga ja fa
unes quintes setmanes,
Després de les declaracions que
ha prestar davant del Jutjat de guardia i del fiscal instructor del sumari, ha estat decretar laute de
processament i presó de Juan
Rocahert i Guillem, el qual esta
acusat d'un delicte de resistencia a
Fautoritat El detingut ha estat posat a la disposició del Tribunal
d'Urgència.
Fins a la una de la tarda d'ahir
el jutge va estar rebent declaracions

als disset individus que foren detinguts al carrer de l'Argenteria, cantonada al de 1'igatans, en una casa
en la mal celebraven una reunió
clandestina. Tots ello pertanyen a
la Federació Local de Sindicats de
Barcelona.
Els detinguts s'anomenen Antoni
Germin, Vicenc Medina, Vicenc
Pérez, Francesc Castells, Miguel
Terrés, Martí Cabruja, Fileto Merenciano, Víctor Navas, Josep Berrueso, Rosalia Alcón, Miguel MuCoz, Vieenc Cruz, Ramon Vidal
Moix, Miguel Vardone, Estere
Sane, Antoni Caldean i Jaume Ros.
quillas
Aquests disset detinguts repetiren davant del jutge el que havien
manifestat a la Comissaria de l'Ordre Públic. Després de les declaracions que van fer es dicta aute
de processament i de presó sense
fiança contra mit ells, pel delicte
de reunió clandestina lian estat
posats a la disposició del Tribunal
d'L'rgencia, i segurament del sirrnari hom treurit altres testimonia amb el tant de culpa corresponent, per les derivacions que puguin
tenir aquestes detencions a•tora de
Barcelona.

Assenyalaments per a aval
Audiència Territorial
Sala Primera.—Tramitacin d'em.
préstits: Ajuntament de Sabadell
contra l'Administració de l'Ajustament et Barcelona.
Sala Segona. — Cinc divorcifs:
Antiaa Griega Borren contra Miguel Ponset Cerina; Llorenç Cruz
de la Fuente contra Carme Curto
Cid; Adela Domingo Guitard contra Josep Centella Sumalles; Joana
Ignacio Maura contra Baldomer
Sanc Cabassi; Enric Atraed Boix
contra Florentina Alu¡; Sopenas.
Executiu: Jaume Arand contra Josep Puig Cantó.
Audiincla Provincial
Serció Primera. — Dos orals per
coaccion a . i tinença darme centra
Procese Sinforoso i Atoni Ingle.
sea, respectivament. Divorei: Maria
Vila centra D. Numbert.
Secció Serme. — No ti
nyelaments.
Seeeió Tercera. — Tres erais per
furt contra Carrne Unciste, Antenl
Peral i Joan Artau.
Secció Quarta. — Dor oral s per
lesiona imprudente i robatori frustrar contra Josep Picazo i Joan
respectivament. Divorci: Josefa Bola Gacela contra Josep Ma-

ria timinolaa Roacid.-

EDICTO tz5
En virtud de lo diap uesto Po r el

señor inca de primera instancia número uno de esta ciudad, en providencia de esta fecha, dictada en el
procedimiento judicial sumario seguido por doña Teresa Canals Duren, en representación de la herencia de don Enrique Gironella Roque, por el presente se anuncia primen aubassa de la finca especialmente hipotecada, consistente en:
Una porción de terreno de figura
rectangular, que mide die: metros
noventa centimetros de ancho o frente, y cuarenta metros de largo o
fondo, ocupando, por tanto, una inperfirie de cuatrocientos treintiseis
metros cuadrados, equivalentes a once mil quinientos treintinueve palmos noventiseis décimos cuadrados;
situada en la barriada de San Martin de Provensals, de esta ciudad,
ensanche de la misma, con frente o
fachada a la calle del Arzobispo
Padre Claret, llamada antes de Coello; y linda por el frente con dicha
calle; por la izquierda, entrando, con
don Pedro Jorba, antes los vendedores; y por la derecha y por la espalda o fondo, con terreno de la
mayor finca de que p rocede y da
q ue g e segregó la descrita, o sea
con los herederos de don Enrique
Gironella y Roque.
Se ha señalado para el remate de
dicha finca el dia veinticuatro de
marzo próximo y hora de las once,
en la Sala Audiencia de dicho Juzga d o, alto en los bajos del Palacio
de Justicia, a la derecha, primer patio; previniéndose a los liquidadores
que no se admitirá postura que no
cubra la cantidad de tuarentiseis ma
ciento cincuentinueve pe s etas ochenta y cuatro céntimos, fijada en la
escritura de debitorio, y a la q ua no
preceda el depósito en la mesa del
Juzgado o en el establecimiento des.
tillado al efecto de una cantidad
igual por lo menos al diez por ciento de dicho precio. de cuyo depósito
se halla únicamente exenta la parte
ej ecutante: que los autos y . la certificacién librada por el schor Re.
gistrador de la Propiedad del distrito del Norte, a que se refiere la
regla cuarta del articulo 131 de la
I.ey Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secretaria, entrodiéndose
que todo licitador acepta tonto bastante la titulación: y que las cargas
o gravámenes anteriores y los pre(cremes, si los hubiere, al crédito
de los ejecutantes, continuaran subsistentes, entendiéndose que el remataste los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los
mismo s , sin declinarse a su extinción el precio del remate.
Barcelona, veintitrés de septiembre de mil novecientos treinticuatro.
El secretario, Bienvenido Paseó,

Moviment
i

maritim

aeronàutic

VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyul ''Ciudad
Barcelona", ainb rärrega general ¡ 101 passatgers, de Palma;
yapar espanyol "Rey Jaime Ila,
ainh carrega generar i 3! pas.
salgers, de Mai; vapor espanyol "Betis", amb carrega general i
passatgers. de Yalimeta; vapor espanyol "Arantzazu", amb carbó, d'Avilés;
vapor espanyol "C. de Tarragona", n'ab Anega general, de
Seto; vapor ingoslau "Timok",
ansh fuete, de Susak; vapor espanyol -Atoan alendi", amb catarega general, de Glasgow.
VA IX ELL S DES PATXATS
V apor espanyol "C. de Tarragona", ami) eirrega general,
cap a Sek; vapor espanyol
"Ciudad de Barcelona", amb
dirrega general, cap a Palma;
vapor espanyol "C. de Mahón",
ami" eärregil general, cap
Mea; vapor espanyol "Ciudad de
Sevilla", amb cárrega general,
cap a Las Peleles; v a por @epanyol "Ampurdan". amb carrera
general, cap a Romas; vapor
normar "Cypria", amb eirrega
general, cap a Marsella.
AIR

FRANCE

(Departement Aeropostal)
»Mudes; De Talese, a les
752, aense.paesateers; de Marsella, ft lea 810, amb doe pes,aistgera; de Cataatalanea, u. les
H ala. emb un pessaelger.
Sonidos,: Cap a Casablanca.
a lea - 817, arnb do. prisaalgere;
cap a Marsella, a les 1232.
emb quatre; cap a Tolesa. a
les 5234, anal tris peseeljefe.

SORTIDA DNLII SURMARIN;
ITALIANS
Abir, Ira set del mata, delliaren el postre port ele aubma•
rius italiana "E. Toti" 1 A. Sciesa". que han romas tres die, a
Bareelona.
Les !mutilados unitats ei
dirigeisen eg a Ilur base. ge

Spezz/E. "*"'"
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lunya.
~eh%
choveritacwire
Anea Unirá.
Eactractes 'del&
acords presos pels -atjuntaEl conseller de tioa'ernaeió, senyor Seises, en rebre ahir II ments•de Catalunya.
litigaba els periodistes NI I maDELEGACIO ESPECIAL.
nifestar-los que l'havia visitat
una Comiseió de l'Ajuntament
DEL GOVERN DE LA REde Sarda Colaina de Grarnenel
PUBLICA A CATALUNYA
amb l'objecte te demanar-li
que feas destacada una Hocen)
Han esta( expulsats per inde 'orces de la guardia civil en
desitjables els estrangers dosiguen poble, per tal de vigilar,
sep Kina Wilheim, Luiggi Laja que, segous Ii digueren, la
cillfare i Anselm Paganini Ca.
consideraren molt necessària.
pugo.
Cense noticies. Ahir, a la
* En un bar del carrer
Generalitat, tarnpoc no es coSant Pau fou sorpresa ahir una
municaren als periodistea nepartida de jocs prohibits,
t'ejes d'interès.
lana:ame:a per algú va dir-se
AJUNTAMENT
que l'arribada del president ha
estat, assenyalada per a deme,
El di* de l'alcalde. — L'aldiumenge,.
calde, senyor Caries Pi i Suii •utlletI «letal de la Cte- layer, eche ahir, entre altres, les
següents visites: senyors preneralltaL — En el sts u numera
sident i !secretan de la Can].
d'ahir publica el següent
bra de l'Automòbil; una comisInati
ada del Sindicat d'Artistes Tea.
Governació: Deeret ateraant
trata; senyor Joan Ateu, 1 docal funcionur¡ de la Generalitut
tor Rossell.
senyor Pece Orases i Gonzalez
— El senyor Caries P¡
una !licencia de sis 'ilesos,
Sunyer presidí ahir al mati
acose sou.
reunió del Gomita d'Obres de
Decret relatiu a la interpola Junta aliscla dlirbanització
sida) de recursos contra els
Casernea de Barcelona, que
acords deis Ajuntament refetingué lloc a la sala biblioteca
rente a la, capacitat, aptituds,
deis Serveis Tecnies de l'Ajanincompatibilitats 5 excuses dala
euusellers elegits en les darretam
L:'Irno
ns• ost sobre aclara. — Es
res eleceions ntunicpals.
Decret numenaut eumissari reem. da als eontribuenta per
lampuat de solara edificats i
cap ,dels Serveis del Cus le
sense edificar que el dia 28 del
Sometents auneis de Catalunya
el senyor Jesús Parea
rodela
s'acaba el terinini per
Sales.
a pagar, en periode voluntari,
Ordre denegant l'autoritzael rebut ccrresponent al primer
ció demanada per l'Ajuntatnent
de Rocafort de Valibona per trimeatre de Fans' 1933, adverlint-los que no es donara prórvendre uns terrenys de la
roga de cap mena i que els refinca Les Pararles de la Vila
buts impugnats passaran a
Cultura: Ordre (rectificacial
executiva el dia priorganitzant uns cursos de perfecrionament per a mestres i mer de mate vinent.
la Setmana Pedagògica de l'EsL'arbitrI sobre tauletes de
cola d'Estiu.
café. — ii Negoviat Municipal
Economia i Agricultura: Ord'Arbitri, pasada de Pujades,
dre resolent que no escala la
rams. 1 i 3, ainb motiu de l'acircular
suapensió ele l'ordre
cabament del termini per a pade 19 de desembre de 1933, que
gar amb rebitiia l'arbitri soha eslat impugnada pel Foinent bre vetlladors a les voravies o
del Treball Nacional, .pels tau- prop de quioscos, fa stainent
1ius que s'eamenten.als industrials afeclats per
Sauuteit i Assisthtttitt
Fesinentat concepte que el dia
Ordre creara el elerec de cap 28 del corrent acaba el período
adminisfratin dele Serveis de
tissenyalat per a paga g, -amh
Liuda Antivenarla a CatalltnYa: la bonifieaeie, del cinc -per oent
el
i nosnenant per a exercir-lo
les quites de l'andtri sobre
senyor Joan Zaragoza i Cartaules en les voravies oprop
dona.
dels quioscus, declarades duDepartanient de Governació.
rant l'any actual.
Direcció General d'AdministraLa Cesta setmanal del* tada' Local: Circular adreçada
Is alcaldes de Catalunya rela- sietes. — Cl servei d'illapBCCit)
i Control del Departement ole
tiva a la !lució de les hoces
Circulada; reeerda t tots els
de celebrad() de les sesiona
induetrials taxistes Mle han
ordinàries de lea Corporacions
d'observar ni gotosa it i mt t le fesmunicipals.
ta set mana l en el dia que els
Departament de Finances.—
correspongui, de canforinitat
Seccie Tendero Administrativa:
anib el que determinen els
Anunci relatiu cii canvi de paaparlats primer a sial. , de la
lier de pagaments de la GeneRe glaiiientac to del s ervei puinuliBlzal.
blic daudo-taxis del 29 de
Departament de Techad i
lita de 1931, que dinn: priObres Paliques. — Jurel, Mal,
mer; l'ots els ante-taxis deidel Treball de les Indústries
la k'usta de Barcelona: Bases xaran de circular un dia cada
selnialitt. sibe: Tots els velii . •
de treball (rectificades) de
eles que circulin en formad()
persianers.
de servei quan els pertoqui (er
Jurat Mixt de Treball
l'esta veran la-adate inimediaTransports Terrestres de Bartament al Dipósit Municipal.
celona: Bases de treball de la
Sic, obstant, pudran circular
Secció de Tratuvies.
amb llurs l'amibos portant al
Edictes de Jurate Mixtos de
parabrises un reto! de 30 per 10
Catalunya.
eentimetres que digui "IleserInstitut de Segun Ensenyament "Sala/ere:in" de Barcelcie vat". El Departament de Circulad() espera el mes, exacte comna: Avis.
piment del que resta transCunee!' de Primer Ensen yis ment. de les comarques'de Llei- crit per part de tota els taxistes, advertint-los que als efecda: Relació de ntimeanments de
tos del servei el din de feala
mesh:ea interino.
eamenea a les 7 hores del mea
Direcció d'Obres Públiques
m . aha a les- 24 horca entede Tarragona: Asautici, als
ten
efectes de reclemacid, del retorta de la flanes constituida
El ralg d'estrangera.—L'Ofipel eotaractaeta de les obres de
cina de Collüeneiö ade l'Ajuudels
quidel
l'epa/lamen l
ferm
tatuen/ de Barcelona (Passeig
Ibmetres 1 al '3'640 de la carde la Indústria, 1 1 ì prega elä
retera de La rigió a La Secuita
senyors estrangers Kurt BeiquIlbmetroe 1 . 1 2 de la d'Al- reicht, Germaine Baggentos, Abcocer a Santa Creu de Calafell.
diera Bartolini, J ó aquint Bara,
Delegació dels Servets HlJuli Batley, Eugeni Randitio,
dratatee del Pireneu Oriental:
Alicia Baunigartner, Bru BahAnunci del pagantent de les
belio. Ida Beer, Emili Bela, Is tfinques del terme de Cun it que
are Boneztira, Marcel Bellenehan mitra expropiades amb
re, acheiudla Bergman, Jean
del
mccliu de la construccid
Bertheas, Rossen Betritt, M'altercer tres dele canela de Paliter Bousch, Frita Bickel, Eures
ta de Foix.
Bier. Baul Bihero, Wilhelin
Junta de Glassificació I de Birnbranr, Otto Blankle Keil,
Retardó de Tarragona: Retad()
Oscar Blobel, Mine Bobsien,
de pròfugs.
Frita Buchin, Jean Beige, GarJuntes Munieipats del Cera
les Boiesin. Lluis Borras.
Electoral de Cataltinya; Resultt
Ainaiw
e inBoB.%acr,h IlAolbfreerdt
tate de lea eleccions de corleellena munitipals celebraba a Ricard Bravo, August Drenen,
Caiteltinya el 54 de gener d'enKarklen Brien, Guillem BrOell,
Leonie Breekx, Joan Breasa,
Relield dels .ciutadstna ese Albert Buche'', Ro p a Bucher,
eónatiluiran les Juntes muniMax Burehniann, Bodo Buscamita del Cene electorel de Ca- eing, Carles Bussing, Armand
telenya durant el bienni 1834- Camelaba, Remen Canal, Ma1935.
nuel Cerdosa:a Anna Carlet que
Releeid dele local a deatinats
se serveixin pr e eenlar-se Per
a relleits .eleelernla Anear'.
acaten aaegoelat de Polthaa sal'any 4014.
nad imin mas avial millor_ de
Admitiletradó Municipal. -les den del meli a la una de
Edictes, sehastes ¡ concdreue
la larda (Cl. dilluns, dimeeres
d'Ajuntaments- de Catalunya.
divendres), per tractar -ai
AdwiRietrgçn3 de elualicia.—e d'un asumple que es relacimle
-.Untes ie Jutjala sie prjuyeri& tinb ta eevt einlic de

Iltiseabte, 34 de febrer d 1034
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PEDAGOGIA
UNIVERSITAT AUTONOMA
Visites al Rector. — Procedent de
Madrid, arribä abans-d'ahir el doeter Blas Cabrera, catedrätic i exrector de la Universitat Central,
qual ve a donar unes conferencies— que ja hem anunciat —a la
Facultat de Ciències. El doctor
Bosch Gimpera el visità per compamentar-lo. Entre altres visites,
el Rector rebé la del senyor Josep
Soler de Morell per a oferir-li un
exemplar de l'album de dibuixos
arqueològics de Tona, que acaba
de publicar.
Royo Villanova i la Universitat,
encara. — S'ha rebut el següent
telefonema del senyor Royo Villanova, en resposta al que ahir Ii dirigí el Rector; "Ruestole lea "Dia-

rio Sesiones", donde consta mi discurso, cuyo contenido confirmo y
ratifico, protestando contra actuaden arbitraria y anticonstitucional
de ese Patronato. Royo Villanova."
El Rector espera Ilegir el text del
'Diario de Sesiones", que ha demanat a Madrid; pera fa notar, tanmere j a, que el senyor Royo Villaroca no darla els noms dels professors que suposa expulsats de la
Universitat de Barcelona i que el
Rector li reclamava. Ha llegit el
Rector en la premsa de Madrid que
ets catedràtics a que es refereix
e: senyor Royo són els senyors
Dualde i "Segarra". En aquesta
Universitat 710 hi ha cap professor
que s'anomeni Segarra. I quant al
senyor Dualde, segueix essent cate.
drätic de la Universitat. molt volgut pela seus companys, pera no
obstant té sollicitada l'agregada a
la Universitat de Valencia. Aquesta pericia obeeix a circumstàncies
personals del doctor Dualde, i no
Iba motivada cap molestia ni inciaent. regona ell mateix ha fet constar davant del Patronat daquesta
Universitat.

"Grecia". — "Grecia" és el títol
de la conferencia que el proper ditrusts., a les set de la tarda, donare
e: Rector, doctor Bosch Gimpera.
Lesmentada coniereacia forma part
i eS la primera del curs sobre les
idees de pau i de cooperada internacional com a precedent històric
ae Ia Societat de Nacions.

ENSENYAMENT PRIMARI
Cursos de perfeccionament per a
matees. — L'Escota Normal de la
tteneralitat organitza per a aquest
aas uns cursos de perfeccionament
per al Magisteri oficial d'Ensenyaateos Primari en propietat de les
Escoles de Catalunya i forä de la
mutat de Barcelona.
Aquests cursos seran donats a
equips successius, cornpostos de
vuit mestres i vuit mestresses, procedents de les comarques de Girara, Tarragona, Lleida i Barcelona.
Tiadran una durada de vint dies, i
ele mestres elegits percebran, a cal-rec de l'Escota Normal, l'import
de les despeses de viatge i vint pesretes al dia.
Els mestres que aspirin a formar part d'aquests equips adreçaran sollicitud degudament reintegrada fent constar redes j condicions
que puguin allegar com a merit, a
la Direcci6 de l'Estola Normal de
la Generalitat, carrer d • Urgell, 1.97.
abans del cha 26 d'aquest mes de
febrer.
Seri motiu de preferencia per
a asee designar haver assistit a
alguna de les dues darreres Escotes
d'Estiu (anys de 1932 i 1933), i no
hier concorregut a cap dels dos
cursos de perfeccionament ja celebrats a l'Estola Normal de la Generalitat
Durant el període de permanencia 'dala mestres becaris a Barcecelona, l'Escota Normal proposare
que llurs escoles siguin atraes uer
mestres-alumnes del grau professiona! de la Normal, sota el control
de la mateixa Normal.
Com a fi dels cursos de perfeccionament de mestres s'organitzarà,
se g uint la tradició dels altres anys,
l'Escota d'Estiu, la durada i els Irebilis de la qual semi puntualitzats
opartunament.

ELS MESTRES
El senyor Jeroni Solsona i Palle.

mis, mestre municipal, adreça una

I letra oberta a l'alcalde dc Barre:ona. Es queixa que l'Ajuntament
barceloní doni unes gratificacions
de 7.000, I.300, 3.000 i 5. 000 pessetes anials noma a une quanta mes.
tres nacionals.
Promesa la socialització inmediata de les diatintes gratificacions municipals, que avui acida percrben part
del personal, i diu que cal que les

ratificado« compensin la modestia d'una trote i que siguin concedida fonamentant- l es en un motiu
rac ional: a les mesetas« de persa/al , ale rnestrel que regentin
"c°-

lei de concurrineia extraordiniria

(eicbles unitiries),. per (antilla
nntnbrosa, etc. •
Li "Oseeea". — La "Garete" del
dia sr del present publica tina erd'e' del ministeri d'Instrucció PU17. i ca moldee al set, fro, l'aspedel . »Wat pacions1 de

pa.

nora de Sau, senyor Ferran Nuez
Cortes.

Unió de Proftescre particular.
del Districte Universitari de Barcelona. — Demà, diumenge, a dos
quarts de cinc de la tarda, i al seu
estatge social, la Unió celebrara
assemblea general ordinària per tal
de renovar la meitat de la Directiva i tractar d'aseumptes de veritable interés per a la professi6.

ELS ESTUDIANTS
Ingres a la Univeraitat. — Fins
al dia de marc vinent s'admetran
comandes de matricules per ansiatir als cursos d'anales a la laniversitat, organitzats per 'da "Secció
d'Ensenyament" de la Unió d'Estudiants al seu local social, Rivadeneyra, 4, segon (plaça de Cata.
lunya).
Conferencia. — Avui, dissabte,
a les set del vespre, el senyor Josep
Maria Roca donara a Unió d'Estudiants una conferencia sobre el tema
Renairement i Catalunya".
Aquesta conferencia forma part del
cicle sobre cultura catalana organitzat per aquesta entitat.

Excursió. — La "Secció Femenina" de la Unió d'Estudiante prepara per a dernä, diumenge, una
excursió colfectiva a Sant Lloren;
del Munt. Detalla a secretaria.

Acatéis de l'A. E. M. — L'Associació d'Estudiants de Medicina va
celebrar el dia 16 de febrer una
assemblea general extraordinäria,
a la qual assistiren els deu representants de cada cura, elegits anteriorment per les saisembleee parcials.
Després de breit discussió, en la
qual van retirar-se (per no incumbir-los l'assumpte a tractar) tres
representants del sise cura i quatre
del casque. van aprovar-se els següents acords'
Primer. — Tora els acords presos per aquesta assemblea no van
per res contra l'autonornia universitinia. ans al eontrari. serveixen
per a refermar-la.
Segon. — Demanart
,,A) Supressió dele «rime« per
grups per als alumna sus han comentat la carrera en un pla antic,
podent-se examinar de l e-s assignatures per separar.
B) Que hi hagi eximens quinze
dies després d'acabar el curset d'una
assignatura. pel iarty i pel setembre,
podent l'alunen » •scollie dues
questes tres convocathries.
C) Supressib dels er3mens d'aptitud professional
D) Supreasia de lea cl--st- tea-

clu $...0
"AVENIR DE LA UNIVILMINTAT

AUTONOMA•.
Clonferinola
del doctor Peée Domingo
El passat dijous, el professor de la
Universitat Dr. Pere Deen'ingo dona,
al saló d'actes d'Acció Catalana Republicana, l'anunciada conferencia. sobre el tema que encapetla aquestes
radies.

Abans de l'hora anunciada . •— dos
de vui t . del vespre—el local
era etapas de públic, predominant-hi
l'element estudiantí. Assistiren a ticte alguna professors di nottre primer centre docent. Recordem els
noma deis dotan s Doscle.Gimpera,
rettor de la Universitat. i August Pi
l• Sunyer; cl president de l'Ateneu
Enciclopèdic Popular, seayor Víctor
Colomer; el senyor Clatali Ametlla.
etcétera, etc.
El senyor Ferran Rubia, de la Setció Universitieries fea la presentació
del conferenciant, remercent la labor
Universitaria Mita a tense per &sismar.
Recordà la sena intervenció en • el
II Congrés Universitad Català, ¡Yeti
v.ots per la eipida celebració del
quarts

tercer.
:El Dr. Domingo començà la con fering la dient que aquesta no tenia ca-

rácter tetrae, sinó mis bi sentimental.
Despees, entrant en el tema, digué
que a la Universitat no /alisen de portee problemes d'ordre Mide, la 'quia
cosa no vol dir que els' petiso politi ce no hagin de fer =a : politice universitaria.
Parla eeguidament de l'autonomia
universitäria i (li gué que'aguara no
pot éster mediatitzada par ningú ni
per. en. 1 que ala de buicar uns Ilota da conducta qua criedueixi al veritable valor, relleu 1 esPerit de la
Universitet authnonta.
Sala d'apartar la meta.' Untversitat —tegua —d'aquells anquilosamenta
que feren d'ella un centre que convert i hura humana en hOtnes tonelxedors reme determinada banca de
salariada, cense cap espera.
La riostra Universitat compra en
l'actualitat amb hortes que han fet en
llurs coa un altar a la ciencia, 1
compra, també, ~I) tira joventut
keil que pot captar l'esperit de la
Universitat. Entre els vells i eIs laves , socialment, té una alta morid •
realitrar.
1 Hm, de fer una politice universa.
raria?--efegf el conferenciara—. Si
no. De portes enroma de la Universität,
fem aquesta politice. De partes endins, fern tónica universitäria.
Venim • definir una política uni-

versitaria de portes Universitat en(rea i una tónica universitäria de
romea Universitat endintre. sAmb
luins majan' comprara l'esperit per
te de realitzar la sea tasca?
Parlera concretament de l'actual regin, de Patronat Universitari,
veure els seas avantatges i els
seta inconvenients. En primer llot he
de dir que l'actual regim de Patronas
aniversitari ha deixat la politice furia

riques obligatòries.
E.) Que els alumnes que tinguin aprovat el Cillar1 any amanita
acabar la carrera l'any 1035-36•
F) Gestionar gil. als certificare
d'aptitud antela ./ D e r aprovat en cal
de trasllat.
Tercer. — Demanar al Patrenet
Universitari que aernvi o rebutai
aquests acords dina el termini de
quince dien a partir de la data,
que ho notifirna seguidament a
FA. E. M., que sera eúniaa que les
presentare i rehutiari.
En ras que el Pat ronat T_Tniv e reitari rehutizi algun d'aquests acord.
l'A. E . M. promulgara i patrocinara
la vaga indefinida fina a la conse.

'tel rasante de la Universitat. A molts
eni vevsitaris no els plau. Drama: s Un
regim (le Patronas que no nomeneln
nosaltres? No ho trotem be. Com ei,
a manta de Patronat, poguessin escnllir ella el ministre d'Instruccia
Diuen, amb raó, que el Parronat universitari es Per sernpre, i aixa
frapa amb molts esperas, no per tot-

cuca',

hom és ben vist.

L'Assaciacia d'Estudiants de Medicina ha presentas ja aquests
acords al Patronat Universitari. del
qual espera una con t estada u llslactada.

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA
CATALANA
Segona ami() del Conaell general
ordinari de socia. — Avui, dissabte,
a dos guarra de deu de la nit, a la
sala ¿'artes del Centre Excursionista de Catalunya, carrer del Paradas, in, continuara el Cansen general
ordinari dr socia de l'Associacia,
Protectora de l'Ensenyanca Catalana. El Consell Directiu prega als
socia que es donin per convocats.

Publicacions rebudes
"Industria Corchera", any II, número 14. Palafrugell. Ubre' de 1034.
"Portantveu del Club Ferneni d'Esports", atty V, Barcelona, febrer de
Te34. — "L'Eixerit", any III, número 72, Barcelona, 18 febrer 1934.
"Enllä...", any I, núm. 4, Barcelona,
febrer 1 934 . — butlleti del Club
Ngtaci6 Atlètic", any II, núm. 6,
Barcelona, gener febrer 1934. —
"Mundo Grefico". any XXIV, número 1.136. Madrid, 14 febrer 1934.
"litutlleti del G. E. Joventut Catalana'" , any X, núm. 41, Barcelona,
febrer-abril 1934. — "Esplai", any
IV, núm. o6, Barcelona, 18 febrer
1934. — "Revista de l'Orfeó Gra-

den", any XVII, núm. 162, Barcelona, n febrer 1934. — "Crònica,
Associació Instructiva d'Obr er s i
Empleats Municipals. Núm. ar.
Birceiona, geder de tos. — "Investigación", any II, núm. ag, Madrid, ç febrer 1934. — "Ibérica",

XXI, núm. Lora, Barcelona.
17 febrer 11934. — "Información
Hispano-Argentina", núm. aat, Buenos. Airee. novembre 1931'
any

o N...fijela
aqueo moment estudiant en faria, poseer, una bandera: Que no sigui tatas
fórmula el centro' de l'ensenyament
universitari, que sigui una cosa registrada l'activitat del professor. En inks
interessant aistó Per a l'escolar que demanar provea mes facas per a finals
de curs. Exigir un ensenyament cota
reate, eutoineticament controlable a
cada imana
El professor no pot fer una tasca
individual Ha de tenir un esperit altruista per ensenyar els Seo panca
Pis als qui el voltea i poder ‚emir
destimul per a nous treballs.
La Universitat noca hi conceda uns
drets als estudiants, peral els ha donar
un deure. Cal que en säpiguen «ser
dignes. L'estudiant té una força enorme dais la Universitat. Si vosaltres,
estudiants, en aquest moment cómalas
ami) el vostre deure assistint a ¡es
reunions del Clautre ¡ demanant que
siguin mes fecils lea proves Per a amidar el vostre saber, te está, hi haurà
:tale mis estudiaras a la nostra Universitat, perd ela • professors haurcm
d'abaixar el cap per tan trist apeetecle. Pera abra, vist des de Lora, el
desprestig¡ universitari el veure Vi
a que l'estudiant no ha sabut com--cies
Par amb els seus deanes.
L'estudiant te uns drets, pera els ha
da posar en acció per aquesta obra
de digni fi cació i enaltiment universiteri. No dubta que l'escolar ho t'ara
aixl, perque en aquests darrers temps
hem vist l'estudiant amb una consciencia de la sena missiö, que no tenia. S'ha considerar en la Universitat.
Vol l'estudiant provea facas. De vagarles, amb aisth, arrossega <terrera
seu algun politic que no dubta a &manar procediments antics.
Cal liba política extrauniversitiria.
La política universitària del postre
Partit diu: ¡Ole ha d'arribar a la
Universitat per construir l'aristocr à
l'esperit? Els qui puguin Da--ciade
gar•se els estudis? No. Ha ¿'éster
frun duna selecció que comenci dea
del primer ensenyament. A la Universitas hi ha d'armar, no el qui vulgut,
sima el qui tingui la capacitat necesseda. Melena és una política q ue nodein fer nnsaltres. I aquí ens hem
tarar. Fer que entrin a la Universi
tat aquella que tinguin la deguda tapacitat. Quan hàgim aconsemat això
'tatuen' aconseguit potser la Part mee
atiportant del nostre progransa Potaje,
Cal, sobretot, en primer llar. una
cosa: Que cadasta teepitzi n l seu terreny i no el d'atea Sr es saxi, vist les

func i ons dei Patronat, la missió dcl
professor i l'espera de l'estudiant,
veja un avenir molt optimista per a la
nostra Universitat, perqué el montera
actual és que ens O lanleg ern be una
cosa i fern d'ella una bandera.
Bé está aquesta tendencia a crear
una harmonia en la forma del cos,
ama" ¿i si anmencessim a pensar a
guardar la forma de l'esperit? Es hora
que comencem a pensar una mica en
a i xa, a fer-ho, seguint els pensameras d'aquel l Mestre meu que es
dem Ramon Turró.
Una gran o vació acrali les darreres mitimaes de' la notable aeroració
de ei g ustre proiessor, asan, en Acabar, ‚wat felicitat. El públ
ic desfila
tot lent animat% comentaris sobre eavenir de la Universitat autònoma.
AL SEMINARI OE PEDAGOGIA
DE LA UNIVERSITAT

En primer lloc, /a fundó del Palco-

nat universitari evita ei pitjor que li
podria passar a la Univertitat: que
cada canvi 'soliste vingués a transformar la política universitarie. Cada
ministre d'Instrucció Pública calle ja i
disposa els plans d'estudi segura el
seu gust. Hem de congratular-nos del
fet que el Patronas universitari haai
vingut a salvar atea.
L'inconvenient mal del,
du ei fet que aquests patriot que se
sacrifiquen per la cultura, quan hagin
fet tot ella que bonatnent hagin yogur, la Universitat decaigui per desases deis hornes. Pera això és un
argument mes fictici que real. Té mes
interès vist damunt el palier que vist
darnunt la realitat, perqué la intervenció Patronat en la vida interna de la Universitat ha d'aSer cada
dia mes insignificant, donant cada -regada mes vahees a les iniciatives de
les Juntes de Governs i de les Fa•'
cultats.
Jis voldria, parlant per l'avenir,
assenyalar una . possibilitat. Potser
massa exclusiu el fet d'in% Patronat
que ha de persistir per tempre mes.
Poter caldria que els bornes que regeixen ara la Universitat pensessin
que ti en un periode fix—proem per
cas, deu anys, els que siguin— seria
con senient que 'altar% dels seus merabrea pegues retirar-se del Patronat per
täl que hi pogués entrar gens nava
que renovessin l'ambient UniVesittri.
D'aquesta manera s'aniria rejovenint
el Patronat univereitari.
El 'professor de la Universitat vella,
que camelia el deure donant una hora
er substituit per
de ciaste, ha d'éss
um professor mis oblitrat amb ti. agua
deixebles. Peral' no n'hi htt (gnu starb
ele& S'ha de donar al rroltoor la
taaca de formar 110a escota al costat
sets, COM a cota !ligada a la Mea Professional per obligar-lo a treballar
comprendre rom cal que V4/ u
-dinpertalh
: aquesta acola.
Un alas especie, que ii foz en

El doctor Dial Cabrera Muerta
sobre la relatIvItat
Dijous va tenir lloc a la Univer
sitat la inaugurada dels cursos de
cultura fonamental, organitzats al
Seminari de Pedagogia de la Faroltat de Filosofia i Lletres i Pedag ogia de la Universitat de Barcelona.
La conferencia anà a arrea de
l'eminent professor doctor Blai Cabrera, que descabdellá el tema
"Teoria de la relativitat", i co m en
ee dient que tant l'assumpte ¿ 'aguata com la de les properes conferències es d'una gran dificultat.
Manifestà seguidament la crisi de
la fisica en els darrers anys i les
seves profundes transformacions, incomparablement superiors a altres
moments semblants de crisi, com a
principis del te arnh el descobriment del fenòmens electro-magnétics danducció. Diste que poca abjactes del coneixement huiste han
sofert tan profunda transfermacid
rom el de la física, i dintre d'ella
In ha dues orientacions del saber
en les guata aquestra transformada,
en tot el que porten/ de segle, ha

estas mes rellevant: la teoria de la
relativitat, ¡ en?, que estudiarent detrab, la física de tátons.
El principi de la relativitat, cegofa el qual el coneixement que renlm del timen exterior depèn del
punt de vista en qué ens cogoquem,
et el descobriment primer de la
nova física.
Per a obtenir una descripció dele
feedMeni del món exterior necesaatm &mere un sistema de referencia gin' et refereixi ala llocs de
l'espai i uh que es reiereixt ala momento necesites en el teme,
L'aspecte que oiereix el món , dea
d'un punt de vista, desee del que
sigui aquest "sistema de referencia".
Per?, per be que respecte aigui divers, no pot fuer contradictori amb

"
les Beis natural& Acuestes ens han
d'expressar en fórmulas (pie siguin
les mateixes a Pesar de la variada
del punt de vista o del sisterna de
referencia.
Atad eón les "invariants en la verdeció del sistema de referencia".
Per tenir una construeció fisica salida bem de coneixen les que siguin

aqueste, "invariants".
Explic a el desenvoluparnens de la
Geometria experimenta l i estudia ele
fenòmens especials. la "aisló instantània de la naturalesa", que nomes Una "Iloct" amb independencia dels moments.
En aquesta Geometria ene Es su(idear un sistema de coordenades
per descriure els fenòmens a base
de les equacions de les línies geomètriques. Així descobrirem la circumferència en [unció d'un sistema
de coordenades; si el sistema de
coordenades canvia, la circumferencia ens presenta un altre aspecte.
Penh hi ha alguna casa que "és"
la circumferència, la que origina
—per «ser la que és i no altra—
un determinat tipus de relaciona entre ella i una recta, unes determinades condiciona surque aquesta
recta li sigui secant o tangent.
Els fenhmens mis simples després deis corresponentl a l'espai pur
són els de moviment, i els estudia
la mecánica. en la qual no podern
prescindir del quart element careateristic del món exterior: el temps.
Explica a continuació corn de restahliment ¿'aquesta invariants se'n
va preocupar el primer Newton, i
explica els tres postulats: el de la
"inercia", el de la F ma ¡ el de
la igualtat d'acció i reacció; i desvíes d'establir cont d'un sistema es
prissible de passar a un altre, a base
de les equacions clàssiques de
inicia l'explicada del principi
de la relativitat en la Geornetria i
en la Mecánica per trobar despees
en UO nou tipus de fenòmens electro-magnetics la negada del prinrip;
trabes abans. La niecenita va de.
duir deis exper i menta en un camp
electro-rnagnetic dos principis: el
de la conservació de l'energia i el
de la conservada de la quautitat
moviment. Pena aquesta resultaven
inexplicables si no era admita un
receptacle en el grial l' energia es
diposités per reaparkixer novament.
Aquest receptacle fou trabar en

l'éter,
A base de l'experiment amh un
focas Iluminas .instaura una nava
prova del principi de la relativitat
en el moviment, estahlint per altra
banda que el moviment dels cossos
en el si de l'èter nr destorba la
propagació a través d'ell.
D'aquí ve la possibi li tat tranca
de calcular la velocitat absoluta ami,
qué ens movem a l'espai. Pera, a
pesar d'un vetes experiment Micherson d'aquesta velocitat absoluta, és präcticament indeterminable.
A continuada explica com Einstein bou el primer que analitzi l'error
que es comes en acceptar el grup
d'equacions de transformació de Galileu, ja que resulta impossible d'obtenir una sincronitzaci6 absoluta
dels temps en tot l'espai que permeti de superar el que nosaltres
formen/ part del sistema, en la selecala del càlcul absolut de la velocitat d'un Sistema.
1 substitueix aquella còmoda projezauí de les nocions d'espai i temps,
per eaaceptació del principi de la
relativitat amb exactitud absoluta.
Es u dir, aue rota llei natural es
invariable guan es carnea el sistema de referencia. Pera el fenomen
ipareixerà distan, per bé que a primera vista sembli que no hm can /en el sistema de referencia, perque
el sistema total es mou i ?erqu
aquella sincronitzacia es trupossible.
Explica després com el principi
de la gravitació universal "Tora eis
soasas caten amb Igual velocitat"
es una comproracia d'ella que s'acaba de dir, o sigui, en definitiva,
l'apelada dels fenamens naturals
tenen un aspecte d'acord amb els
principis dels quals es panela. Pech
les Ileis naturals són normes vigents
en un i altre cas.
El conferenciant creu que l'esta t
de la ciencia fins a 1917 d'aleshores enea ha variat, per6 l'evolució
posterior ha d'esser objecte d'altres
estudia.

.Aquesta és la crisi i l'evolució
d'un dels objectes del noatre coatíxement fisic.
La brillantissima conferencia fou
subratllada arias una cálida ovació,
i el doctor Blai Cabrera va rebre
innombrables felicitacions,

OEROLE REPUELJOA DEMO-.
CRATIC FEDERAL DEL 018TRIOTE II
Conferencia
del ~por Joto Campdelaoreu

El senyor Campdelacreu ha donat
una conferencia sobre el tema "En ,
veas una nova economia".
El coniertnciant, amb un remarca.

ble coneixement de la materia, parle
de les teches idealistes i de la sera
possible realitzarió: perd afegi que.
semi menylprear . les, calla coNocarse en un pla analitic. FA, binaria de
l'origen de la moneda i de la finalitat
per la goal feo creada, dient que
}savia sofert una desviado!, i que s'im-

c

s

;Suave una reforma en els seu as. El
saltar Campdelacreu invite a la re!lexía els extremista abolicionista,
perque, !tense prescindir del tac sagrat que es dimana de les premies
conviccions, no oblidin que no sempre
arriba primer a la fite el que pren
amb una mejor embranzida la maraca.

AIMOCIACIO D'ESTUDI S
MERCANTILS DE CATALUNYA
•
Conferencia
de Rloard Torres Molote:
Divendrea se celebre a l'Escota

d'Alts Estudia Mercantil. la segona
conferencia del cacle organitzat per
l'Associació d'Estudia nt s Mercantils
de Catalunya, la qual ami a càrrec de
l'alumne del ctit centre docent en Ricard Torres i Sánchez, i trame del
a lterar econòmic i juridic de les sodesata de responsabilitat limitada".
Fou presentar el conferenciant pel
sots director de l'Escota, Ricard
Espejo de Hinojosa, el qual enaltí la
importancia del tema elegir ped conferenciant. Aquest comengi la seva diesedada fent un petit estudi históric
de les societats de responsabilitat limitada, i tractä tot seguir del con-

tracte ile constitució.
Examinó després amb gran precisió
les condiciona de l'escriptura social per
dir dama uns quanta mots sobre la
capacitas jurídica, el patrimoni social,
la responsahilitat de la societat i dels
socia, el repartiment de beneficis, etcétera, etc.
Acabe la seca brillant dissertacia
amb tun elnqüent contentad del que
podria esser la legislada d'aquestes
sncietats a Espanya
En acabar la conferencia fou llargament aplaudir m feliritat pels non,brosos professors i companys del canfereaciant que m'indi en el leeäl.

* SOCIETAT DE CULTURA
LITERARIA. — Han ennienazt
clames de Preceptiva (catalana i rasLiteratuaa general i histaria
de la literatura castellana, que conatituaxen un aun d'iniciada literaria
i es donaran ele dilluns, dinterres i di•
vendres. La matrícula és gratilíta per
als socis i per als que a'instrignin
rom a lector,. - Per a detall s i inscripcions, a la Secretaria de la Societat (Duran i Ras, g. pral). de 7 a IS
del vespre, els die. feitees.
— Dema, distaltte. a len set de la
tarda . la Srta . Llorenca Garcia
Rin hi donara una confereacia. Terra:
"Ifederniame 1 Feminisme".
* A TENEU ENCICLOPEDIC
"SEMPRE AVANT".— Aquesta nit,
a les deu, el professor 1.1itit Ardiaaa
donara la tercera leca del corset de

Geoperativisme, que organitza la setciA
d'estudia económica politic e i socials
l'A t enett . Aquesta Mea compren: "La
ceoperacia rodulaliana". T'anclarla de

l'"Equitable pioneers Society",
Rerbdale Canses detenninants ¡ ana
bient
repara. Els o hiettlus dels
"Pioneers". Llar èxit i Ten Seves causes. Els principis de Rechdale. - Per a
informacions i matricule', a la Secretaria de l'Ateneu: Riego, 2. ter

* LONDON CLUB, com a final
de les interessants conferenries que ha
organitzat en commemoració del cmqué aniversari de la seva fundada, donara aquest vespre, a tres quillas de
vuit, a l'Ateneu Barcelonés, l'última
d'aquestes amb el tema "John Keats".
El conferenciant será. el Catedràtic de
la Universitat de Cambridge, Mr. John
afascaró, af. A. Cantab.

VIDA SOCIAL
Els ex-dependiste ele
ato". — La Comissió

el-

dependents de "El Siglo', per •
assumples de molta importància, inviten tots els seus companys en atur forçós a l'assemblea general que se celebrará demä, diumenge, a les
deu del mati, a l'estatge social
de l'Associaci0 de la Dependencia Mercantil, carrer de Sant
Honorat, número 7, principal.

Societat d'Obrers Constructor. de Capees de eartei similar. de Catalunya. — Demà,
diumerige, dia 25, tindra lloo
l'assemblea general ordinària a
l'estatge social, Casa del Poble,
Primer de Maig, 7 (abans Nou
de Sant Francesc), a les den
del metí.
Sindicat de la Indústria Hotelera 1 Cafetera de Barcelona.—
La Junta de la Secció de Dependents de Taulell en la darrera assemblea celebrada prengui record de donar un período
de temps per a Pinares a la
Seccid franc de pagament de la
corresponent quota d'entrada.
La data per a l'ingrés començà
el dia 19 del corrent i finirà el
dia 5 de mare propvinent.

Els empleats municipal.. —
Avui, a dos quarts de cinc de
la larda, N'Idee flor a l'Associarió Instructiva d'Obrera i Empleals de l'Ajuntament una reunió d. e la Secció de Cultura
per tal de noenar
rn
delegat de
grupa.
Els guärdies urbana. — Avui,
a les dett del vespre, lä secció
de la Geardia Urbana de l'AssoetactO Instructiva d'Obrers i
Empleals de l'Ajunlament celebrará assernble.t general extraorinäria per tal de donar lectura a Paila de la sessió anterior i donar comple de la gesIi) (IP

la Junta.

Junta general de Mestres de

Cases. — Centre de Contrae- .
lisies Generals d'Obres i Mest1. 4r iisi,:e Cases de Barcelona cel a brara el prope.r dimarts, a lee
sis Je la tarda, al nett
SoC i al, Junta gen eral regla sisenEl regim del Comer;
-- I .:s rectivila a t a la els
palrons del Comen; al Detall
sal/liosos a la jurisdireia del
Jaral 'Miel (le Flarrelona—Secaians Detall Interior, Detall
A fores 1 Rarn de l'Alimentacidl'abligaria de donar exarle compliment a les bases (le trehall
fixades en el laude del 31 de
deeembre de 1933. publir.al al
a lluIllolí ()fiara I do la Genérala:O de Calaltinya" del 9 de geflor proppassat. ¡ alai maleix es
posa a Ibir C011eiXPInelli que
agnest Jurar ea-1111:1ra, exercint
les aoves funriana inspertoree
per a la total rigancia j peñaI ien de les normes de treball
estaidertes en la legislaciii acI II:lijen l'e sin en Ial laude, sonso
perjudeii
qUe disposa
Parliele 13 de la hei de Jurats
Mixtos de 27 de novembre
de tit3t.

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

FETS DIVERSOS

Alfi r al mali un desconegut
va tirar uns quants cops de
pedra contra un tramvia de la
huía de Sant Andreu, mentre
estava parat a la plaça del Camerc. Les pedres trencaren els
vidres, pera no tocaren cap
passatger dels que hi vialjaven. Els vigilants guärdtes
de la Placa perseguiren a treta
el desconegut, el qual aconseguf fugir internant-se pels cercen deis voltants d'aquella
plaça j, finalment, campa a traVea.

—

Fa uns quanta alisa que

a Francesc Brill II sostragne-

y en de casa seva una partida de
gorres que ahir va veure als
encanta cOm un altre les venia.

Ordenà la seva delencid, i ea
posa en ciar que el tenedor les
havia adquirit a un saldista.
— Ea denunciareis al Jutjat de guàrdia els robatoris enmeses als domicilie de Jesep
Boira, al cerner de Marits AguiId, d'en ce n'emportaren generes per valor d'unes 2.000 pesaetee, 1 el drimictli de l'odontòleg Ramon Listes. de la Ronda
de Sant Pere, on el robatori ascendeix a 3.000 pessetes.
— La policía posta a dispoaleló del Jutjat de gutardla Vicenç Garcia DomInguez, rectamat pal Jutjat de Bilbao per
haverse escapa' d'Aquel' Correccional. De mes a mea se
ha d'aplicar la hei de vagabunda.
— Al carrer de Vic, Jaume
Boisioles deis! une moments el
taxj número 39013 al davant

d'una tiesa per Sal d'evacuar utta
d¡tugh¡eia . i en sortir seid que
li travietu robat el cotxe. L'auto
foil trobal abandonat, noquea
llores després. al earrer de Manresa. de Badalona.
— Abans-d'ahir, a tres quarts
de vuit. toparon dos tuntvies
de les linies 16 i 211 a la Ronda
de Sant Pere i earrer de Claris.

conseqüencia de la topada
un dels vehicles sofrí seriosos
desperfectes ¡ trencadissa de
vidree. Alguna passatgers re,
sultaren amb contusions de caMeter Ileu.
- Desprds de decomissar-li
els Ilegunis que venia al curen
de Verdi. un urbá detingué ahir
al matt Antoni Borras i Guia!,
de vint anysi, el qual en ésser
requerit pel gitärdia va pro,
moure ola foil escándol.
— Ahir a la tarda va dispeu
rar-se un tret al cap, al seis.
domicili del Passeig Nacional,
Josep Serantes i Arza, de vinti-vnit an y s. En greu estat fou
traftllarlat a l'Hospital, on va
morir al cap de poca momento.
N'a deixar una carta escrita
dient que es matava perque eslava enfastiguejat de la vida.
— Mentre treballava bord
del vaixell "Roberto R.", anoorat al moll d'Espanya, van
caure de dalt d'un pal ele tripulants Josep de Itero Jimenea
1 Valentf Maneiro. El primer
resulta amb ferides gravita/times de les quals no es confia
salvar-lo, i el segon amb ferides de consideraeió. Tots dos
passaren a una clínica particu,

lar,
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Organitzada per l'Aero D'inzrrei per ale intatedet:
Club de Catalunya, el pilot
Inaugurad(' de les reunions
Ferran Malinvaud donà
•
una conferencia sobre ac ro- • amateurs, patrocinades per
la F. C. de Boxa
batisme arei
Com dejan en redició d'atuir, difout, a les set del vespre, tingué lloc
al local del PasSeig de Grimia, 31,
la conferencia organitzada per IMro Club de Catalunya sobre el tema
"Acrobatisme aeri", a carnc del
pilot francés Ferran Malinvaud.
Malitivaud, conegut del públie
berceloní en «asió del festival aercnautic celebras a l'Hipòdrom de Can
Tunis j en l'exhibició de diumenge
passat a l'Acta:a:1mm Cenudes. és
indiscutiblement una persona ben
capacitada en materia d'acrobatisme
amb avió. En el camp i damunt de
l'aparell ja ho ha demostrat llargament: dijous al vespre, assegut davant la taula de conferenciant, ens
ensenyä també com tenia la parau:a
i el concepte Vacila en una suggestina i interessant "causerie".
Presentat pel directiu de l'A. C. C.
senyor Gaztahondo, i enfront d'un
auditori abundant de pilota i (all .
cionats, Malinvaud explica el seu
particular punt de vista sobre acrobatisme aeri. Filos del temps de la
guerra i instructor oficial d'acrobae
heme, podía donar a les seves explicacions una autoritat que potser
mai cap auditori del nostre país
no ha pogut apreciar en aquesta
materia.
Segons Malinvaud, cal distingir
entre l'arrobatitme normal i el
d'alta escota. El primer interessa a
tota mena de pilote, puix que constitueix rentrenament indispensable
que els donará la seguretat i el domini neceesaris per a sortir scnse
dany de les situacions anormals
eventuals. Totes ;es figures de
l'acrobatisme corrent en realitat san
unes caigudes, en diversa posició,
coutrolades. Aquestes figures aún
principalment: la barrina en les seves dues formes, plana i normal; el
looping: la relliscada, provocada i
eventual; el renversement; el "retournement", i el "tonneau". Explica la manera correcta d'efectuar
aquestes maniobres i remarca la
suavitat elasticitat que ha de posseir el pitos acròbata, qualitats que
no cal confondre amb lentitud, pule
que un bon pilot en poeseir una
gran rapidesa de reflexes no ha de
bescanviar la seva atenció serena
per un nerviosisme ni un enervament.
Despees explica les figures de
Falta escota necessàries en les maniobres guerreres de l'aviació de
caea, pere, menys interessants a un
pilot particular civil o de turnos/e.
Descriu les figures cläesiques d'aquest tipus d'acrobatisme, com són:
da loogings invertits i a l'inreces;
la volta d'Immelman; els "toncesas" lenes; el vol invertit; la "S"
vertical, dreta i invertida; el "8"
vertical, etc.
Finalmen t s'ofereix als assistents
per aelarir qealsevol consulta. Malineattd, en acabar el seu parlament.
és saludat amb una cordial ovaci ni.
Tot seguit són projectades dues
peilicules preses pels aficionats
la secció de cinema del Centre Excursionista de Catalunya durant les
dues reunions aeronàutiques
lonine r. en les guate ha via mes part
Malinvaud i el paracaigudista Pérez Mur. Els dos fi lms eso:el-lenes
—a remarcar el "decoupage" del
primer i algunes fotografies del segon— complagueren força e! peblie, que els aplaudí coas es me -

Ea la passada reunió de Directiva
celebrada pel Comen Direetiu de la
Federació Catalana de Boxa es van
prendre, entre atetes, els dos aegüents
acords, que expressem per la seca importancia.
"Posar a ccneixement de tots eis
boxadors que participaren en el passat Canipionat de Catalunya de Brisa
amateur-que cada die. de te a nou tle
la nit, poden passar pel local de la
Federació, per tal de reeollir la medalla que els té reservada aquest organisme.
Fer avinent a tots cía clubs de bosta afiliats en aquesta Federacló Catalana de Boxa que el dissabte dia 3
de mata; s'inauguraran, al Salé Arenes, les reunious amateurs e ste se t
s'In celebraran, patrocina--manlet
des per la F. C. de Boza, a profit
dels clubs, per als quals seran els
beneficis que es puguin obtenir, i a
cärrec d'aquella les despeses o perdues que s'originin. La finalitat que
el noetre principal organisme pugilistic cerca amb la implantació d'aquestes reunieras és procurar que la forma
dels nostres amateurs sigui superior
a anys anteriors, i més tenint en
compte que enguany els camplonats
peninsulars han de celebrar-se a Madrid, i l'equip que s'hi desplaci pugui
presentar-se amb les máxime facilitats d'èxit possibles.
Cal esperar que els aficionase ¡abran cerrespondre a l'interés de la
Federació acudint a les esmentades
reunions.
Avni, divendree, a les vuit de la
vetlla, tindri Ilec el sorteig entre els
clubs, per tal de designar el que li
correeremdrá actuar en la vetllada
inicial."
DLSSABTE A L'IRIS
Dissabte a l'Iris secan represes les
reunions, suspeses inementániament
amb moho del Carnaval. Se celebraran, entre altres, els cornhats Mir-Robert Satis i Jirn Terry-Boira.
ARA HA MARXAT CAP A
PARIS

Ignasi Ara, que ha de lesear el vinent dilluns al Palau dels Esports de
Paris amb Marcel Thil, en el qual
matx el darrerr esmentat posará en
jec el tito( de campió del miel dels
pesos mitjans, va marear ahir cap a
París en companyia del seu manager,
senyor Taxonera. Molts amics i periodistes acudiren a accmiadar-lo. Ara
es momea torea esperançat respecte al
resultas de l'encontre.
El senyor Casanoves, eue ha dartoar com a jutge en el mate de referencia, sortirà demä, diumenge.
JOE JACOBS, EL MANAGER
D'SCHafELING, ARRIBARA
AVUI A BARCELONA
Aquest migdia, en l'exprés de Frau ça, arribará a Barcelona, procedent
de Cherbourg, Joc Jacobs, manner
de Max Schmeling. La vinguda
Jacobs a la riostra ciutat té per ob
posar-se d'acord amb el promo--jet
tor semor Gasa, per tal d'ultimar alguns detalls de l'encontre entre Schmeling i Paulino que s'In de celebrar el
dia 8 d'abril a l'Estadi de afontjuic.
Max Schmeling, que acompanyi
el seu manager fins a Cherbourg. sepa viatge a Berlin.

reinen.

El local, 1/en concorregut pels
aficionas; a l'aviació, reuní la mas
/orla de pilota catalana realmen t intéressats amb el tenia de la con.
ferencia. Hi assisti també el cap
de Serveis d'Aeronáutica de la Generalitat, senyor Josep Canudes, i
diversos directius de l'Ateo Club de
Catalunya, l'entitat organitzadora de
lacte.
ESPORTS DE NEU

Selecció catalana
cap a Madrid
La Junta directi\ a de la Federació Catalana d'Ersqui, en la
Altini6 litigada el dia 20 del
mea que auto, junl amb els jutges oficials de la mateixa Federad() senyor
Llibre
1 Vilaseca, s'acorrHt enviar [Os
Catopionate Peninsulara una
selecció catalana que lit conopondran els següents corredon:
Per a la prova de fons:
Ar'guela, Colaseis, Andreu
i Nubiola.
Per a la prova de PallE: Digal. Vi laró, Canals i Berlrand
Per a la prova d'esta' un i
haixada: Bertrand, Rigat,
Vilaró i Canale.
Aqueela Campionats tener)
lloc a Madrid del dia 1 al 4 de
març vinent.
T11111 0111 1110IAL A LA MOLINA
La Federad() Catalana d'Eequf fa avinent a toles res enlitela eXcureionistes 1 als esquiadora en general, que 01 (elmenso vinent, dla 25, correrIs

fina a La Molina el tren espe•al
lee, cinc del mal!.

o
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ATLETISME

La Federació Int,ernacionsl
d'Atletisme ha denegat la
so•licitud d'ingrés presentada per la Federació
Catalana
El -Sport Tageblatt" publica
una adormeció d'Estimolto c o
la Eederstrió In--munica(qe
leen:Hamlet d'Alletisine ha rebu t una viii iii tut de la Fealeracili Catalana del maleix es.
oorl ríen-lana/a el seu
setuelit 'fina l'orgitnistne
rrhpia inforinsteite afegelx
que la Fetteraeial Internacional
d'Al lelisme, erneord iirob e l que
disposa el !ten reglament. ha
denogat la pflirló tu raferss ncia.

Llegiu LA PUBL1CITAT
Propagueu-lal

11111111,0110
Fa pues dita que el eoci d'Alero
Popular senyor Seaiinon Casete va
passar satis:acteriament lee preves
«examen de pilot aviador. &ente dh
les practiques d'entremezcla a l'Eszo.
la d'Aviació "Progres.
— El "Club deis u" oferSre de/asá, dial/unge, al Restaurant l'untanena, un vermut d'honor a Josep Mico, amb ~ha d'haver estat proclamas remojó del* lleugers.
— Dijous. al -Pans Ring'', Huguenin vence Iiendiola per punta. La
citrino bou protestada.
— Dimecres, 3 Lió, Kid Frisad'
vence Lorenzoni per punta.
— Al. Brown ha ca blegrafiat a
Nova York mal/destetas que esta disposat a presentar la sena candidatura
al Campionat del món deis pesos P lo
si la COPaisblo d'aquel' F.stat est--ma
dele obrir una competiciá per pmveir la vacant que ha deixat Kid Chocolate.
— A L'Havre, Edwards, que
reemplaçava Leperson, ha batut Soya
per punts.
— Dimecres, al Nou Món, el migfort Ileidati Mores, que tan brillant
camama ha fet a Amèrica, seri °posas a Morales.

ROZA
Ha estas anullat el mate que ellavia de celebrar un d'aquests dies a
Chicago entre Locatelli i Benny Bias.
— A la població cementada mis
Vince Dundee va vencer Ben
Jeby, per punts.
— Mona es prcposa organitzar
a Londres un combas entre Dick
Corbett, campió d'Anglaterra, i Al.
Brown, campie del nión.
— Al. Brown boxara el präxlm
dia 7 a Ginebra contra el campió
de Sumia, Dubois.
— Jack Hood, campió d'Europa dels welters, despees d•haver
anuncias la seva retirada del ring
1 cid:asee romas inactiu durant deu
meetes, va reaparéixer dilluns a Birmingham, on fou batut per punts
per Len Tiger Smith, resultas inesperas, car les apostes es feren
abans del combas a raú de vint a u
a favor del campió.
— En l'esmentada reunió de
Birmingham. Matehene fou batut
per punts per To.nmy Roggen.
— El matx Roth-Seelig. anuncias per al die 3 a BruseeNee,
estas ajornat fine al 17. Sembla que
Roth es lesione la mi dreta en el
seu darrer combas contra Bassin.
— El txec Nekolny ha iet una
brillant reaperició a Paris en vencer
Fumo per abandonament en cinc
represes.
— Rabacic, campió welter de
Txecosluviquia, boxari demä a Paris contra Galsalda.

— El domarla vinent, al Central S. de Peras, l'italiä Tino Rolando sera acarat al franuis Veemaut.
— El dia iff, a Mili., se celebraran dos campionats d'Europa: el
dets pesos. gall, entre Biquet i Bernasconi, i el dels llenes. , entre
Sybille i Orlandi.
0/01181N1
Del 13 al LO de març tindri llar
al Velòdrom d'Hivern de París la
setzena cursa de Sis Dies.
Heus aci el nombre definitiu deis
equips inscrits:
Guerra-Di Paco (italiana).
Linari-Piemontessi (italians).
Pijnenburp - Wals (holandesos).
Jean Aerts-Charlier (belguesl.
Albert Buytar-Thierbach talernanys).
Broccardo-Guinibretiere (francesos ).
Ch. Pelissier-Leducq (francesos).
A. Magne-Richard (francesos).
Deyett-H. Lemoine (francesos).
Choury- Fahre (francesos).
Ignat-Francis Faure (francesos).
Boueheron-3fouton (franvesos).
Coupry-Peequame (frencesos)•
Peire-E. Diot ((rancesos).
Per a aquesta prova "Is'amto"
ha organitzat un concurs, en el
qual s'ofereixen diversos Premie,
que en total sumen 10.000 fraees.
— Per inaguració de temporada,
el diurnenge vinent, al veledroin de
El Vend-ell, se celebran una curea
a l'americana d'hora i maja amb
esprints cada den minuts.
Consten inscrita el següents
equipo:

Cahardo-Jornet — Barcelona
El Vendrell.
.41binvena I-Rateques — Barcelona i El Vendetta
Albinyana II-Brulles — Barrelona i El Vendritt,

Frontó Principal Palace
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Ferrando-Ferrer
Vilafranca.

Jimeno-011er — Barcelona i Vilanova.
Ha causas molt bona irupressio
la consposicló dale equipa, ja que
s'enfrontaran el g r a n catu lefó Cae
ilardo i l'Ido( del públic de El Vendrell en insto Rafeques.
— El dia 4 del proprintat marc
i'efectuert i nona edició de la p r o
organit--vaCostdeSnDmigo,
z ada per "Exceous", de Bilbao.
Les dues primeres inscripcions lee
presentaren F. Esquerra i E. Madraza, els guata es classificaren en primer i segon lloc, respectivament, en la
mateixa cursa correguda l'any passat.
— Per a densa al metí l'Esport
Ciclista del Poblet ha organitzat una
cursa en costa. A les nou cm/miura
a donar-re la surtida al Pont del
Dragó. Els participeuts hauran de
pujar lins a la Rabassada i seguir
fins al etoc d'arribada, situat a la
Placa del Tibidabo.
Les sortides es donaran amb tres
minuts d'interval entre cada corredor,
— Dernä, diumenge, començaran
els Sis Dies de Nova York.
Els equips europeas subscrita van
els següents:
Guimbretiere • Broccardo (franceses).
Letourner

IMARTIONZA

colee re

ARRUTI «LAYA I

Debalst (francés-belga).

Giorgetti Leverguini (italiana).
Schoen - Frankenstein (alemanes).
Wissel Lehmann (alemanys).
IMPORTO DE

REY

Diumenge se celebraran a La Molina les cut ses socials del C. E. Raid de Casanava, tic l'Orfeó Ciracienc
i de la U. E. de Catalunya. L'Orie6
Grazienc organitza, ami mateix, per
a
ta aid. piee,sqt u dja, la primera cursa filian-

— El cha 4 de mar; vinent, a les
tnateixes i magnifiques pistes de Emir
Caneleta i vessants del Puigllaneada,
a La Molina, tindri lloc el VI Carnpionat subadellenc d'Esqui, organitzat
per les Seccions de altustanya dels
Centres excursionistes Sabadell i del
Valles. En aquest campionat es disputarä una copa oferta per l'Ajuntament d'aquella ciutat sallesana.
— I cl dia it del mateix mes, als
Rasos

de repleta, se celebrará el

Campionat Manresi d'Esqui, en
un recorregut de 18 quilametrer.
— Diumenge tindrá Ho y a Núria el
concites de salto segons el caiendari
de la Federació. Es prega als interessats que hi volguin concórrer que
$e sereeixin donar la fitscripció abaas
de demi. divendres , a la nit.
— El Club Atril N'a ra posa a coneixement dels seus socis i alter; perennes amants dels esporta de l'esquí. que ami, motiu de la participacid catatatia en els Campionats d'Esrail, a. ha organitzat un vlatee cellestiu en autocar a Madrid. entre els
die, r al 5 del mes entrant. Per a
infe rmee i inscripcions, a la Secretaria del Club Passeig de Gräcia, 26,
tercer. Teleion 25229.

remedes Per l'educacie física tete
l'aspecte Tasiensblea que
se celebrara el diumenge vhient,
día 25 de febrer, a tres quarts d'onze del niati, a l'Atene u Encidopédic Popular, Carene, 3n, per a la
discussió i aprovació dele 'innata
i constitució de l'Academia.
Qui desitgi exemplars del projecte d'estatuts i tulla d'inscripció pot
adreçar-se a la Federació Catalana
de Gimnietica, carrer de Bai, 17,
principal, de les quatre a les vuit,
on se li elonarau tota mena de detalla.

TRNIO
Per fi Anglaterra ha guanyat un
mate contra Australia després dha.
ver-ne perdut mtatre en la "tournée" que eetä fent regule anglas en
diferents eiutats australianes. FI
darrer matx ha tingut ¡Inc a Perth
(Austrália ocsidental), i la puntuache ha 'esas favorable als /ingleses
per sis punts a cine.
— Ele franceeos Romera, Marlin. Boussus i Feret tetan en cerní

dels Estats Units, on preadran part
en els Campirmate d'aquezt país
en pistes cobertes. Mes sud juga
nom d'Internacional-ran,sotel
Club de Franca, un mata contra els
ianquis fórmula Copa Muele, o sigui
quatre individuals i un doble.
— El mata Itälia-Titecoslováquia, que ha tingut !loe a Mili,
ha acabat per la vletória d'Italia per
quatre a un.
— El tenis professienal acaba de
tenir a Nova York un éxis cadatant, car el matx Arneriea- França
ha estat presenciat per r4.000 espectadora. Aquest mate, que es jugi
segarle la fórmula de la Copa Davis, ha wat guanyat Pels ameeleane
a la primera jornada, en la qual
requip deis Estats Units porteva ja
tres victói i es a nro. Els resultats
foren els seguents: Primer partit,
Tilden s'ene Pija per b-3, 6-3, ii-o.
Segon, Vines Lochet per 6-4, 4-6,
6-3. 6-3. Tercer, Tilden-Vines besen
a Plaa-Cocliet per 6-1, 1-6, 12-io

i 6-1.
—
El] jugadors francesos BoroIra, Boussus, Feret i af erlin es troben cami de Nova York, on van a
dieputar sis americana el títol nacional dels Esteta Unas de Pistes

cobertes.

— La Federació de Nova Zelanda de Tenis ha formas con/ segneis el seu equip per a 14 Copa
Davis: Andrews i abat ( rte.., anti.rs
ea t ii dienta de la Universitat de
Cambridge, i St cd ni a u, campiä
d'Auckland.

Homenatge a Francesc
Massana i desgreuge a la
Federació Catalana de

— El Barcelona lia pres l'acnrd
de prescindir dels serveis de l'entrenador ala Domhy. Sembla probable que el substituirà no jugador
del Club j que aq uest será
Zahalea
— Bosch, l'extrent de l'Espanyol
que es lesionä diumenge, segon
una radiografia que se li ha fet, hom
ha vist que si bé no soireix fractura de cap os, es creu que estará
guatee settnanes sense poder jugar.
— L 'Oviedo, en pa:tit de Campionat de Lliga , ha llana el Valencia per set gota a cap.
— El Centre d'Esporte de Gracia
anuncia per a siemi. al set/ camp, el
se g üent programa de partits:
A les seta del metí: Pe ne a Arti g ues i Centre d'Esperts de Gricia, se.
gon nulo
A les del/ del metí: Penva Valdés
i Nova Germanor del Martinenc.
A lee dotze del mati: Penya Artigues i Barcelona F. C. (amateur).
A dos luan, de guatee de la tarda:
Interessant partit entre el potent
entine del C. E. Räpids i el Centre
d'Esporte de Gràcia.

— El resultat del sorteig efectuat
per a jugar els partits quarts de final
de la Copa d'Anglaterra is el sesee:1,7
Arsenal-Aston Villa, Preston North
End-Leicester, Bolton Wanderers P iocttzlstmeuth, Sheffielti o Mancrester
s
— El Sabadell va sortir ahir cap
a Vigo; hi van:
Fornies, Watt, Lindó, Gràcia, Pone,
Sitge s. (-ras po, Calvet, Cros, Rabies
i Esteva. Sapiens, Bot.
Com pot veure's, hi ha algunes baiara d'importincia.
Avui sortira cap a Bilbao re0 10 1, e rEapanyol. el qual, anona
les nostres noticies, esta ra integral luid: Florenga. Herater, Perita, Martí,
Laiola, Cristià, Prat, Rdelmiro, Mondo, Soler i Edeliniro 11.
El Barcelona ha rescindit el
contracte deis jugadora Guama, Sana
i Alsamora. sis quals, per Dial, resten
en !libertar,

r tal

Comisan!, Organitzadora
l'Academia de l'Educació Fisica de
Catehmra convoce sota ele proles.
lora de iimnàssica i persones inte•
La

ollant de Franceee Maesana i
Ilels elemenls directius de la
Federa/de.) Catalana de Rugby,
ri q l) tu homenatge al primer i
com a deSgrenge als segons.
L'arte va ésser presidit arnh

rhome»atjal i el senyor Boik
1101 senyor Soler i Aria el qual
represontava el c.otoller da
Cultura de la Generalitat.
El eenyor Masdan, de Nova
Germanor, vis oferir rapat ¡ va
llegir les adhesions rebudes:
F. C. Barcelona, Federació Catalana de Gimnitstira, Unió
Catalana

de Federarinne

Es-

portivea, Casal d'Esquerres
d'Esta t Català, Joventut La
Falç, cònsols general de Franca, d'Atentanya 1 d'It à lia; Nuar'1.5 faeno, Joaep Mullir, Lliga
Olivia) de leate-bell, J. Sullyo(
i Garriga, Marina Vives, Allt011i
i Loan Roig, J. Rolg i N'anees.
doelor 310ragtiea. 31. Zapater,
Ignasi Pone i Pe p e Cusell.
El senyor Joan Boix, en nom
de lit Federari6, va agrair l'Insistencia de les repreeettlarions consnlars alemanya 1
¡ eneoratja les allree
Fedoracions per a seguir el ce1111 ett n pro‘$ pels rogbymen ea1 a 1 ans.
Parlaren, a mes, els senyors
Llardefil, Ruca i Cavan, Batista
i Roca. Nonell, Callestany, Ferrer, Roca Alrativie, joye l) Radia
i doctor Carbonen, en non/ de

l'Ajunteruent.
L'homenaljet, Francesa' Masserle, va explicar la se3st ¡libó
prop de la Etderació Inlarnecionel, que Va acabar fin ralaguerament per Catalunya, i
l'Atraer ele Seis rennite la Ova
sumí:siente*.
Previea uni, novas pareu/ses
del senyor Boix. p i senyor Soler
i Time, amb un bell parlament
arlient R la edgnifirerilt de Varte. Va deelarar-lo
Eta issrmpeaneeatuialet : ; n
'u inocule
qual

merehnidor.

seguentA GRUPA X( E N T
DE BARCELONA

Llobetons.
Reunie, a les 745
del mati a la placa de CatalanyaRivadeneyra. Sortida a torre Bateó.
Pressupost, t pesseta. M en lar fred.
Prictiquea de primera estrella.
Tercera categoria. — Reunió a

l e s 6 45 del mati a la placa de Catas
lunya•Rivadeneyra. Sortida als voltanta de Mantearla. Preempost, t
pesseta. idenjar fred. Practiques de
cultos, rudiments de Ei stologla 1 s e nyals de camina
Segona categoría. — Reunió a
les 7't5 del metí a la Plaça d 'U t
a Can Baró. Pres.-quinao.Srtd
supost, 150 pessetes. Pràctiques de
tercera c/asoe.
P:iniera catecoria. — Reunió a
le 3 7 del metí davant de . iHotei
Coloni. Despeas. m pesseta. Sertida
a la font de Sant Jordi. Practiques
ile nusos, orientació, gimnástica,
"Prova de l'Escolta". Explicació
de topografia sobre el terreny. Colacurs de loes per patrulles. Menjar

fred.
Senior-Scouts. — Surtida a Garraf, Can Campdesens, Can Llusaa,
Pou de la Mata, Nius d'Aliaran
Pou de l'Infern i Garraf. Preesupost de tren, 3 85. Reunió a les
/9'45 d'avui, dissabte, 81 binador
del passeig de Gracia. Minestra individual (eta al camp.
Els que no puguin sentir avui, dissable, podran fer-ho densa., diumenge. en el primer tren del mate reunint-se amb els anteriors a Garraf.
Rover-Scouts (sepan clan). —
Sortida a Riells. Reunió a les R
del metí a Pom p e:a. Press u posi , 8
pessetes.
Girl-Scouts, — Reunió a les 7 del
metí a Sant Francesc. Pressupost,
3 pessetes. Sortida a la font del Tiere. Practiques de sanitat, orientada, i transmissió de SC1117101% atenjan per patrulles.
Per a detalls i instruccions: als
Boy-Scouts. Via Laietana, 6, a !ea
Girl-Scouts, a la plaça de la Sagrada Familia, 3.
AGRUP 31 E N T
DE BADALONA •
Reunió a les 7 del metí a la plaga
de Reta i Pi (estaciól. Sortida a
Sant Jeron), iont Gata, puig Castelar (mines de plom ¡ runeel. Tornada per Santa Colonsa, barrí de la
Salut i Badalona. Menjar individual.

AGRUPAafENT
DE TORTOSA
Llebetons. — Sortida a l'ermita
del Cierne. Präctiques: Explicació
sobre les plantes i jip es, eseoltistes.
Segarla i tercera categories. — A
l'ermita de Sant Antoni. Prictiques de construcció de ponte i passeres.
Primera categoria. — Al barrene
de Sant Antoni. Pràctiques de atoese i semätor. Utilització de l'heliäSenior-Scouts. — Serveis d'aju-

El dintecrea passat a la nit,
tit Restaurant Sport, de la
Rambla, ee van aplegar una
u . .,1 la (rumies— seixanlit-u .-111

ben

Athletic de Bilhati:Barce;
lona a Les Corta

camp demi, diumenge, sota l'ordre

graf.

Rugby

FUTEOL

EH , ISIS

INIOOTZM III -

Barcelona 1

El* da iere n s s7truPe 'eM.-; sorScouts dc Catalunya sortiran al

UTZIOLen,
„Pip.

dants.
AGRUPAMENT
DE TERRASSA
Sortida a Les alertases. Can Roig,
Sant al« i tornada al neu camp de
les Eonts de Terrassa. Reunió a
les 645 del rnati al seu estatge
social, Sant .losep, 49. Proves de
gimnis i nusos.

PILOTA BASCA

Partits per a dem ä
CLUB B.aSCONLe

(Frontó Novetats)
Primer. a les des. de cencurs. grup
C: 344tesanz Risques contra Granada - Sabes.
Segon, del grup 13: Puigvert Tarrarte contra Flora Bagunyä.
Tercer, a pala: Aguirreurreta Garagorri contra Carreres Larri-

naga.
Quart, de campionat: Gutiérrez
Torrente contra Aramendta - Amat.
(Frontó Principal Petate)
Primer, a les den: Patata - A. Bo
Lloveres.
contra Reune
Segon: Beldti - Sabadell contra Sunyer - Rodelles.
Tercer: Riera - Matesanz contra Viladomiu - Guaech.
Quart: Vilque z- Rique contra Torrenta II - Mas.
CLUB MANISTA

(Frnntó Amalia)
Primer, a dos quarts de nou, de ceocurs Santos i Pérez .a (yermen')
contra Remacha (blau).
Segon. a les 9'u. concurs: Vaquee
i Noguera (vermells) cdntra Huguet
Guivernau (Islam).
Tercer, a les deu (Campionat de
Copa): Club de Natació Barcelona
(vermells) contra Club lt a ni st a

Ahir a la nit arribaren a la nos.
tra ciutat els equipiers de l'Ath's.
tic de Bilbao, acompanyats del
di.
rectiu sensor Bengoechea i 81
J'entrenador Caicedo. Els jugadere
que s'han desplaçat són els que vans
anunciar en la nostra adicid
o sigui l'equip co n-1 13 1e , amb
cepció de reaparaixer Urquizu de
defensa en el l loc de Castellanos.
Ahir el Barcelona encara no fusila
format l'equip que °posara al de
Arab tot. peró, no crema
que difereixi molt del sellen: Noguers, V illacampa, Z a b alb, Santos,
Sales, Fans, Vente:sidra, Trujillo,
Morera, Goiburu i Pedro!.
El partit contengan a tres quin'
de guatee, i sera arbitral per Hin.

taler.

Carnet
de l'excursionista
Sortides per a demà
El Centre Excursionista Minerva ha

organitzat una excursió a alontsereat
Ititierari: Martorell, Coilbató, Cova
l'Arcada, Con de Pore, Roca Paredes
da, Santa Cecilia i Monistrol. Reunió:
a tres quarts de cinc del mate estació M. S. A.
— El Grup Excursionista del Casal
Nacionalista d'Esquerra dele distrietes
nove i dese ha ereartitzat una visita
conectiva a la Fábrica d'Electricitat
Raes ¡ Ferea de l'Ebre de Sant Adela.
Sortida de l'estatge social, carrer de
la Igualtat, 211, a dos queres de ate
del mate
— E • tidium Moto Club ti orearíarada ena excursió conectiva al See•
masa de Nostra Don; de Brugues, psisant per Espluettes. Cornelli.
cans. Gasa. La tornada es fati 'er
Pegues. Ordel, Valliraea, Cervelló,
Molina de Rei. Esplugues, per arribar
a Barcelona abans de dinar.
— L'Agrupació Excursionista Mona
se: fati una excur s id familiar, sota el
segiient tinerari: Sant Genis. Fort es
la "lee Sant Cehriä i Fent de la Meca.
1.Inc de reno-a: Estació del ferrocaril
de Sarria (Pana de Cataltinyal, g les
set del metí.
— L'Agrueacie Eecursionista T s e.e-

manent efectuari una sortisle a N , "n r i l
i Una altea a les pistes 'lo La ala
lina.
— El Foment Excursieeista de B2?ce'nna realitzari i "ta excureiá 41 (es1 e:1 dr Sare _Tzume. Pla dele Vol/e/tesis. Creu de l'Anean i Seas .Andrem
de la Barra. Punt de reunió: plata
d * Fsp.nva, a lec
— L'Aertmac I ó Excursinnive afeetr
s eriu ^mjecta una ex e ersió a Sent Bei,
3e 01
San' Clirnent, Pont
Ferro. Castell d'Aramnrunyä, Botraes i CNVI Sortida dr l'estatge. a
les sis. Tren: plaça d'Espema, a es
640.
— El Grup Pla i afuntanva efe.
hin; zita excurtiA-vi,ita a la ciutat

rie Vic, en es visitara la Set; el;
3Most'. Pit ile rernió i s ortida, 6 del
mati. per l'estufa del Nord.
— El C. F.. R3fel Casaaova chetuarä le' se • iients sortides: S'ecei3
d'Arriu: Delegaci6 d'histinia i arqueologia. Serena excursió d'investigue',
al robbt link del viré de Les
Mi lee , . A le; set del mati, a la p2;1
Cate l enya (eAncir; Ner,41. ,eeccM F„darls ðe Yere: Tindre Itaca

les mag nifi q ues pi s tes de La Malita
el quart campionat social d'esquí lee
per l'ambient de !feíta que impera ese

tre els associats i pel nombre d' am eras, l'i x de la cursa 45 asseguret.
Reunió: a les 4'4e del iras'. a Oestecif
del Nord. Sercid Freednal Assisth•
cis al r am p iena s social nue
celeb - ari
a I.a
('coció
!Vetes: Crup
3faeia mt. p eu_nees ExrursiA a ese
Cuyas. Santa Crett d'Olorde i Les
Planes. A Pestatte (Travessera. 150.1
les vuit del mati.

— El Club Excursionista de Ciriei%
efectuara una excureie al Gerg de /es
Demente encantarles. Itinerari Caldos
de Montbui. Sant Feliu de Codinn.
Riells del Fui, sol de Vfl)darf61.
Gabaus. can Figueres. can Batista.
Font Freda, gorg de les Donzelles Ee•
rent a rles , coves del Moro. Riells.
lenes i Parets. Sortiea de la Pla c a de
Tetuan, a lee set del mati. autos de
afea.
— El G. F. joventut Catalana anime
a Sant Martí de Centelles. ("Tele< de
Rerh. Eunterac ie s i T.,a Garrlea. Ales
sis. a la nlara de Catalunya (Nard).
— El C. E. aroman Jacint ;retira ce,
a Seetmenat Coses del Cemte. ("lata
del P i a se de la Cree Casteller iS'ses«
Punt ele retinta dassant l'estatte
social, a tres quart s de set del tutti

(blaus).
Quart, a l e s onze (Campionat de Cetelunya): Gie Atano (vermells)
contra Club 'Maniata (blaus).

CLUB AT.ANO
(Frenó Sol i °albea)
Primer, a las 8'15: Lainz i Garrea
Gaíllèti (vermells) contra Mentón i

Ricard (blaus).
Segon, a les 8'45: Pagés i Domin.
rica (vermelle) contra Cabalista i
Sampietro Watts).
Tercer, • lea 9'15: Pasqual i Sinehe (vermella) contra Reineis i Upar (bIeus).

ADVERTIMENT
Advertien a les Matotwits a Id
quia interesal la publiescid ¡remediad da I* theett Qat mis
que ele originals han da dirigir-se rota a la Redondee, Corta
Catalanes, sag, set pie 'bine

Me yo
ene arriWn m as tetad Manta
bote o 'gin ~es d la
de loe noo del vespas.

taranta del

edad: Saftdd.

1?'
LA PliBL1CITAT

/sable, 24 de febrer de 19 34

Els barris ¡feble Barcélona. Santa
,

gagatzem d'Arròs, Cigrons, Mongetes i altres gratis
Llavors d'Hortalisses, Farratges i Flors

AMADEU ROVIRA

g
Desnata I venda: PASSEIG DEL BORN, 21 (cantonada Flassaders)
Telèfon 1

4383

BARCELONA

L'ARGENTERIA
Gran assortiment de Cristalleria, Pisa i Porcellana
Objectes per a presents
Especialitat en serveis per a Bars i Fondes
ARGENTERIA, 52
SASTRER1A 1 CON FECCIONS PER A HOME I NEN

"EL NEGRITO e e

BARCELONA
PLACA DE LA LLANA, 16
acreditada en Granotets, Guardapols, Pantalons sistema
"Präctlo" I tota mena de generes propis per al treball
Vestits de llana, fets I a la mida
PREU F1X
Casa econòmica

OLAS D'OLIVA * SABONS DE TOTES MENES

Casa Herbera
TELEFON 16252

CARDERS, 46

ALCOHOLS, ANISATS I LICORS

PERE GUIXER

ESPECIALITAT EN AIGUANAF COMPOST

I BLANC

Despatx:

CLAVEGUERA, 27

Fàbrica:
CLAVEGUERA, 22

*do

S astreria Re Mo COSTA CoMegi Acadèmia Trilla
La que vesteix intles elegant Carders, 42
Santa Caterina. Barcelona velta.
S'ha parlat de l'aspecte ombrivol
de determinats indrets de Barcelona
pel sol fe de seni r les pedres yenes
cobertes de la pátina del temps. Pecó Barcelona, pel seu sol magnific, no té batris ornbrivols.
aquests recons com la barriada nie
Santa Caterina, ultra el sol de cada
dia, tenen el sol del record, que eis
af més apreciable,.
I Es que els recorda aqueste3 pedres velles com les que donen carácter al barri de Santa Caterina
els temen a munts. Tota la lustäiia,
tota la vida de la ciutat ha tingut
en elles un marc perfecte. Abans
q ue Barcelona pogués ostentar la
*magnificencia actual, en aquesta
barriada vetusta residia tina de lea
art è ries mes importants del col
barceloni.
Aleshores e:a límits de la eh/rae
no anaven més enlli de Canaletes;

Raios-Diffent
Plaça de la Llana, 11
mes clar: es pot dir que Barcelona
eslava limitada per alió que avui
sOn les Rontics, i és natural que
l'espai compré, entre aquestes i la
mar condenses la v ida que aleshores era actual i prometedora d'un
descabdellament que a les persones
d'un segle enrera que ho poguessin
presenciar els semblaria cosa de

somni.
Aquesta centran/do a la hiatAria
es precisament el que clima valor a

LA ROYAL
OLIS I SABONS
RAMON POMIER
Alvarez, 4 -- Telifon 20533

6orresliorens

Plaça de la Llana, núm. 10

Sabateria
Gran assortiment de calçat de moda, a preus molt
reduïts
Reparad() de Calçat
Argenteria, 76 - Barcelona
les venus barriades de la nostra
Barcelona. les quals en la serie del s
seus records no es detenen a través del tenlos. Aquest ha passat
da munt d'elles, i el5 ha imprimir el
carácter de cada época; però elles,
cona magnífica, han sabut rebre el
vi de cada etapa del temps, i si
atmest els ha inipriniit un carácter.
elles han donar forma a la petja del
ir rnp 5.
ACille5t9 carrers que formen la
barria n la de Santa Caterina, amb
rases vrtIe de portals esplèndids,
ara eón oblidats pels mateixos que
Si ehren: per?, 5i les peches poguessin parlar, ferien una referencia

eloqüent de les antigues magniii•
cWies. que han vist acoblades sota
el seu red,is ancestral. Aquests carrers, avui ocupats per comerços i
flogaters, amb venedors ambulants
i carros de repartiment, amb obrera
que tan i venen de la feina, dirieu
que de la mateixa manera que AVI1i
veuen pausar la duna que va a la
pina, eren en ipoques llunyanes
habituals de reials carrosses i envaits de gent de l'alta noblesa.
En temps més recents, aquestes
barriades han contingut el bo i millor de la burgesia catalana. No és
pas desconegut que el poeta Bofill
i Mates va passar la seva infantesa
a l'ombra del carrer de Carders,
i que Joan Nfaragall va residir al
carrer de Jaume Giralt, que no deisa d'inspirar-li, com a Guerau de
LiONt, belles evocacions rimades.
Santa Caterina, barri vell de Barcelona: qui no t'estima ea que no

Ràdios-Diffent
Plaça de la Llana, 14

Collegi- Acadèmia

MERCERIA 1 NOVETATS
Especialitat en mitges i mitjons
GIRALT PELLICER, 10

et concia; qui et troba ombrívol is
CUC ombrivola té l'anima. Cal que
visquis tal rom ets tants o mis ingles deis que portes d'existencia. Les
generacions passen, pecó tu restes,
i en cada pedra d'aquestes tan melles
tens escrites les glòries i les dolors
de les generacions que han viscut
sota la teva ombra i passen mentre
tu restes.

de Sant Josep

MONTCADA, 1, PRAL. - TEL. 17974
Mig-pentionistea Recomanata - Externa - Pàrvuls Ensenyança
Primària Batxillerat
ACADEMIA DE COMERÇ
Classes diürnes i nocturnes - Local grandiós 1
Ensenyança graduada

1 n11111111111111111)1111111111111M1111111i111111111il il i11111111111111111 n11111011411111111111111111111111il 11111111111111111111111111111111111
Llegiu LA PUBLICITAT. - Propagueu-la!

ARGÉNTER/A, 74 al 78, principal * BARCELONA

MERCERIA
NOVET ATS
Preus reduits

CASA MORAL

Verge del Pilar,1

Baix de Sant Pere, 21

NERBERIA*PERFUMERIA*NOVITATE

Vda. FRANCESC CASTILLO
Cerrar Baix de Sant Pare, 83. - BARCELOBA

MAGATZEMS

"EL FENIX"
Ocasions Teixits - Novetats de senyora

444444.44.44+4+444

ANTIGA CASA "LA ROSA"

Pàrvuls - Primera Ensenyança
Batxillerat Comen - Idiomas
Aules independents per a senyoretes

1:;5111111111!111111111111111111111111111111111119111111CIEM1113111111111111111111111131111111111111011111i1111111111M1

Baix de St. Pere, 28 - Telifon 16747 • 13arcelona
FABRICA DE XOCOLATA

FILLS

RAMON GU1TART
Carrer de Carders, número 15. --- Barcelona

CAPES S MO

Es la casa mis ben assortida en tota mena de cana,
torrefactes i naturals
Proveu -los una vegada i en sereu dienta
Recordeu ara i sernpre: CAFES SIMO Fonollar,

Envien les notes en català!

MAGATZEMS MARCUS
GENERES DE PUNT DE TOTES MENES I PREUS

BRUSES
•UETERS
PULLOWERS
SAMARRETES

MITGES
MITJONS
BUF ANDES
CAMISERIA

CONDICIONS ESPECIALS A REVENEDORS

CORDERS, NUM. 7

FINANCES
MOVIMENT
MERCAT

Gas E

Les darreres sessions diquesta set:nana que ha celebrat el mercat d'o
»r -on s a terrnini es desenvoluparen
en ,fn ambient mes aviat falaguer, pers ‚ente que hom pugui tenir-hi
re confianca pel que respecta al pro:m futur, j a que aquest no apareix
Proa definit perquè la mafia operadors
prendre orientacions.
F.-0 la reunió del Borei i en patri-.
ca:ar a Soria el sector earriler s'ha
'nostrat bastant ben disposat ha
aconseguit iniciar una reacció, la (mal
ha estat seguida per la major part
‘alors contractats en aquesta jornach.
be les diverses oscillacions registrarles es de notar la balsa de les aècions
Ford, que han perdut la millora asso.l'ida en l'anterior sessió. Despees de
l 'hora , els Nords reculen a 49.
44.ts.

Tanca fixada Pel 3fercat Lliure
Vaors en la reunió de 130111:
Paiont

BORSARI

Dio 23 TONce Alca a
qaterid y

baila

!l edo
4g. /.3 +1. 10
49.2.5
al ecant s
415 0 +0.80
44.30
Andalus°,
1185
13.85
24.00 -050
Transversal
23.50
57 .50$6.2 11 +"5
ei-x Plosius
533.75 5 3215 +t•oe
Celunial
4148 +0.30
4185
1,4.73 170.00 4.0.l•S
ligues
s 348.80 348.4e °ladea
i65.tte i66.60

Hulleres
Felgueres
Bons or
Per rol is

105.50 104.50 +hoo

46.50
41.oa

45.25

5.13

5.25

+ 1.23

45.25 -0.25
222.00 221.00 +1.20

La tanca anterior dels Transversal
es del dia 25 del pastar gener ; del d'a
13 del mes que som la e: Helleres;
del V., Fe!guerei; del 19, Gas E, i
del din 21 la corresponent a Bona ir

i Perrolis.
BORSA AL COMPTAT
Els rotlles de comprar acusen en
aquesta jornada visible minva en ei
volum nalittat en dies anteeiors. Ele

canvis, però, en general donen mossosteniment.
tres
Els deutes de l'Estat encara es
veuen menys actius que en jornades
precedents i aixf mateix mes febles,
anreciant-se en la mejor part d'etniasiOns baixes d'un vi:ni d'enter.
Ets Ajuntaments tarnpoc arrInle•
itu,wen fer gaire neenci. pena') en canvi mantenen amb facilitat posición s
prtcedevts, i fins es pot dir que dominen el, avanios. Modifiquen mis:
emiesi6 re39 ampliaeie, 73.00
(+Leo); Milloreu 3filaga, 41,00
(+Leo); Exposició Sevilla, Y5.50
(+1.00.
Les Diputacions, arab regular achvirat, queden en general a canvis sostIngute. Ea de notar nones la bajera
de Mancdrnunitat Catalana, 63. 00
(--sec); Port Barcelona ispo8, go.vo
(+1.06).

El grup de cedules segueixen el
ritme de dita precedents, taut en negoc i cont en cano, els quals no acubea variació apreciable.
Del torne carriler és de remarcar
le m:ava que ha registra la eontracrecaí. l'el que respecta a les posicions,
no es nota cap modificació apreciable mes que la bafxa d'Astúriet
2. hipoteca, 53.00 (-tun) , ¡ 3' hipoteca, 52.50 (-3.00); aquests darrers hern de notar que de fa un mes
no

s'havien operat.

El mateix es pot dir del anea d'electrics, algues j industrials, els quals

valors presenten la malar part bon
sosteniment en canvis. Vates mes:
Cooperativa Fina 19.19, 44. 5)0
1-1.on); Metropolitana Lonstrui,i6,
30.60 (-1.001, i Terteria Moderna,
b4.00 (-3.00).
De les accions és de notar al nivell de les TeleIhniques preferents,
108.25 (-0.50) ; ordináries, log.no
(+0.50); Ford, que no l'has - in contractat des del dia 05, i remunta a
R30.00 (+poo ) , i Banc Ríes Plata,
ordinaris, 71.75 (+1.731.
BORSA DE PARIS
El mercas parisenc, en la &Une que
celebra ahir no presenta una mateixa
tánica en tots els sectors. El corresPancet a rendes. lees dubte influit pol
curs que ha seguit l'aprovacid
pressupost d'ingresen', s'ha vid basunt octiu i sial matáis força
rae en cantil, apreciant-se avenos
com ela que detallem: Resida . a 96.
687; (+505); 1917 alliberada, 7720
(+105); 19 1 8 4 %, 7620 (+9.0;

TELEFON 2

alliberada 4 1/2 %, 8268 (+tu).
Banca de Franca, /13.00 (-1-0.6o).
L'especulació es vejé poc afavorida
per la contractació, i boin notó ileuglera feixugor en can -ms: Rin Tinto,
/530 (-t9); Royal Dutch. 18200
( - 25 ) ; Canal Suez, 20005 (-1o5):
Kuhlmans, 620 (-1-t); Barcelona
Traetion 3 1 /2 %. 703 (-1).

Els fabricants, maratze
mistes 1 manufacturers
han de redactar en catan'
aura factures, albarans,
diri gides ala clients de Ca-

talunya

t

Anuncis mercantils MERCAT DE LLOTJA 1 SOLER 1 TORA 6.0
ANUNCI

Ef Consorcj de la Zona Franca acordis prouedir a la venda,
trtltjantçttl roneur5, d'un cotan
"Hh,panoloare 5
a tt 1 oin6b11
pel lipu5 de 5.000 pessetes.
Les proposicions, en subte
latina I, hauran de presiitilar-se
a la suretarin ele lii Gorrora.fli)
(Passeig de CirtunivatInció, 1)
fins a les tú hores del dia 8 do
mala; vinent, i es podrä examinar PI -nixe al garatge del matriz
Bit re.elona, i3 ile fenrer
1934 .
El presideut di E0Imite executin. Alexandre Bosch
1. I Catarineu.-Y1 serretari, XaI alar de la Rosa .

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS
Rambla dels Estudie, 11 ¡13, 1 Bonsuccée, 1 1 3

PERMUTA DEL DEUTE PERPETU
EXTERIOR 4 per 100
Partieltem als rosirea chelos que tols aquells que lisguiri rebut de Permute, Ilturat per aquesta Canea, fusa al
ndlnero 1S920, poden pissaar a recollir, a llar eomodilat,

els nous Mofa.

4 9

Amb força tioneurrAlcia
celebrit la se5sió d'ahir

aquest mercal; les trattsueciitie.
peni), 110 lingueren gaire
portarle. in.
Blats: Sola podem dir per
aviii que si alguna cosa es
porta a tenue fou per a
reposar exAstencies, i encara
que roferunent es sostingut.
senabla que no hi ha la tónica
de fermesa d'aRreo dies. Anotäreni les vendes següents:
Huete. Arevalo i Olmedo, superior, tot a 5350 pessetes, 1
de S'abastan. a 51, posat damunt vagó origen.
Os-dl 1 oleada: Seinblen tendir
a afeblir-se una mita els preus
d'aquests dos generes, i, per
tant, les vendes es fan afta)
molla dificultar S'ofereix ordt
de Castella a 3150 pessetes,
arnb possibilitnt de cedir a
inenys, i civada Extremadura
a 30, posat lambe tot ant sagt's
origen.
Mongetes I olgronst Les ofertes s ón en nombre mes crescut
que no pan dies enrera, en particular per a les elasses corretils. la qual cosa pot influir
parque els preus cedeixin una
mica, per0 per als lipus super i ora mes evlat NI probable que
es referniin quelcom. o almenys
sostinguin la colitznéld actual.
Deis al t rea generes en ta-1
rem referencia eta euecessives
informacions.-

BITLLICTI
Franresos: 4965 per loe
Anglesos: 3773 pessetes.
Italians: 6470 per leo.
Manes: 34. 50 per roo.
Suissos: 23925 per ton.
Estats Units: 7'48 pesSeteß.
Alernanya (Reichsmark): 293 pul
Austria (sxilling), 130 pessett4
Txecoslovaquiv. 30 per tea
llolandesos: 493 ptasetes.
Grecia, 030 per loo.
Suecia: 1 . 89 pessetes.
Noruega: 183 pessetes.
Dinamarca: 163 pessetca.
Finlandia, t6 per loc.
Romania: 550 per loo.
Bulgaria. 730 per 160.
Turqula, 5 pessetes.
Portuguesos: 034 pessetes.
Cenada, 7 pessetes.
Argentins, 190 pessetes.
Ilruguais, 3'23 pessetes.
Brasilers, o'so pessetes.,
Colombiana: 340 pessetes
Peruana, 14'50 m'efes,
Venezuela, 125 ress etee.
Japoneses. a ',mesto.
Argelins: 48'40 per led.
Egipte: 38 pessetes.
Filipines, 3 pesantes.
0

1 .

Alfons: 239 per 100.•
Untes: 239 per 100.
i 1 duros: 239 per I00.
I duro: 1593 pessetes.
Isabel: aso per leo.
Franca: 339 per ton.
Lliures: eón peasetes.
Deltas: siso pessetta.
Cuba: 12'15 ínflese&
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Dissabte, a„a Ul2 hitler de

ESP E CT A C LES!
Teitres

Aun,

.

muctnavo,

, 24

de fabear,

SALONS CINAES
TIVOLI
4 larda 1 10 nit: "Catalina de aula".
Pouglas Palrbanks 3r. I Enzabein Berreen Reporlalge, Nollriarl I Atraed()

248 ha»
"lineal
_

CAPITEL

20.000 PESSETES EN PREMIO, 20.00011
Manager: Cae.

nit, a un quart d'onze: debo!

MUCCI -

Arbitre Internacional:
Sp eaker: RAFAEL ARCOS
BUTAQUES A DIJES PEINKTES

RE Y DELLET

del

Mda, de magia I misterl de toles

Cinemas

lee eelaIS

HORACE GOLDIN
presenta, entre »Urea meravellr.:
La dona • través del cris/411, La
maroma India, El moro t 00000 sal,
La pesca mIroauloaa, Ilmfonla
~duda • Nopal junt amb el plano I el pianista, El mlracle elvent,
La dona partida per complot per
una
SO TINJCS EN SO MINUTS
100 IMANO IL-LUSIONS, 100
ropantadeis per l'As dala 1114191

-e-A/Mee.

COIL-11/110141
1 Avui, tarda. a les a: hit, a les
/0'05: REVISTA PARANIOUNT. PARAMOUNT GRAFICO. EL RASCACIELOS DE BETTY ((Untaos) 1
ADIOS A LAS ARMAS, per Gary
Cooper. /frien Ilayes I Adolphe
Menjou. San films Paramount

TIORACE GOLDIN

millo, I g ualonlota da tota els
lempo

Panela

de aréola, AS. Telf, 123112

Tarda, 06 4 a 8 , sesslit continua;
N/t. a les 16: LA CONSENTIDA,
per Ca role L o mbard. :Es ¡Injerta
a les 405. a les 5'50 I a les 11'35.)

La canción del sol

anal, alt, al teatro Illovotats
I al!. el gran eso:01.09e

Denle, tarda

HORACE GOLDIN

PUBLI CINEMA

nematz a Compladoria

Actual/Atamaneada - Docurnentala
Vlatgas - Etc. - Sessió continua
Butaca UNA PESSETA

Companyla d'alta comedia Herrero-Soto
AS111. tarda. 1/4 de 0 , matinée en;:.' rial, I nit. 1/4 dl!: TU EL BARCO. YO
EL NAVEGANTE. Derna, tarda. 2 4
LA ENEMIGA. A le . A, especial, i nft.
1/4 d'/1: TU EL BARCO, YO EL NAVEGANTE. DillunS, nil, Atortipackl Mastica MarquIna.

**

METROPOL CINEMA

115 - Teléf, 111722
Aval, dIssable, tarda, a les 5: MI. a les 10
ALAS DEL PORVENIR

Robo en la Opera
per Berta Thlele
No apta per a senyontes, Film patrocInat
per l'Agruparla de Periodisles cinema
lograrles. flema, mallas!, a les onze•
larda, a les 615, sesslö mimerada. Es
despatien lorahlats per a aquesia 5essiú

Cornpanyla de eomedla
Ladren d• Euevara-RIvelles
Avuf. dIssable, tarda, a 1m //par/
de sil: MALVALOCA. N11. a un
quart d'onze: CUANDO EMPIEZA
LA VIDA. Derni. (In:mellar. Austro
formidables sesalons: a le: nme Ini
mili: FELIPE DEROLAY • a ni:
quart
qn aire: LA MUJER X:
les sis: CUANDO EMPIEZA LA VIDA: a liii quart !Venzo, an: EL
NIDO AJENO, liilllino benefici de
Perno/ lalredles. Totinar,.. nii: etaparle16 de la Comnanvia areerffina

2362/.2.423

Tarda. a les 4; nil. a lea deo:
Graudias Axil del primer film

PARLAT EN CATALA

L'Orla,

EL PRIMER DERECHO
DE UN HIJO
TEATRE BARCELONA

UBQPIROfill
R55

'RAM POLIORAMA

EL

CAFE DE LA
MARINA

Pero Ventayols O Gilberia Roo»
Es despatsen localitals amb »es
Mes d'an/IolparIA. Derna. ma tlnal,
a /es ola», al preu unte de 2 5 : ! es.

per

CINEMA
PARIS
Tar,13. 4 - an: alt, P 4 ;:
en

rew4644o
tarda, de 4 a 8, lat, a les 10:
Janm Gayner en la predner1.1
PADDY LO MEJOR A FALTA DE UN

A sn I,

CIO FLOTANTE

CHICO

Companyla Lirio'
Direce16: P. SEGURA
Avol. tarda, a les 4'3 n . B l oa q u e7
9
pessetes: general 0 • 610, LA CARA DEL
MINISTRO: LOS CLAVELES: arles pi].
mer 1 terrer de MARINA. per Mareos,
Romea. PrItc. Gninco. XII.;: les tO.
B l'armes a 4 pie .. LA CARA DEL MINISTRO; LA VIRGEN MORENA. per tirito, e/c. Dime, e.. •c. 11, ` ne
Eran

;REDENCION:

TEATRE COMIC

Es despena p e r a la se5Sló numerada
de denle, 6 larda. Denla, sess10 mar

AORSEG/4 entre Monten* U ANA*
REVISTA PARAMOUNT, OSOS Y
ABEJAS, dIbultos. AGUILAS RIVALES, per halph
!norme• a
13 1/1clal. EL MALVADO 2AROFF,
per Eay Wi

EL PADRINO IDEAL

Si yo tuviera un millón

per Annatella 1 Jean Mural

•n•n•••n..

REVISTES

SPLENDID CINEMA

Tirria, a 1 1' • 5 NIL a nn finar! /Vonze.
el grandiós

Censen te Cinc,

7 dtreriors'. 15 ntrellev
El film mes original de l'any

ROYAL

Continua 345 tarda: "Una cliente Ideal".
llene Lefebvre. -Noche de gran ciudad",
Manuelle Valle. Cómica 5 Califa
»MIAU:

I

PEDRO

Continua 3 . 45 tarda: "Grato suceso",
Trary. -Los crímenes del museo".
en teca:color, Llone/ .A10 . 111. Nollelarl.
törnira 1 Resista

Mobles
VALOR&

04.444 ' Fte.sioc!
I

vALORS

•
Dan. Rodal

Vid.0115

I
lloms Pneelhel

VALORS

Cbm?
rsant . la PA S

'er

a defensar-se de la

NIX

S ' afaitarä ràpidament, -: agradable.

pluja de la humitat usen

Menta perfeCOlaten•

les senyoretes els

No Ii queclarl la cara- ir-Atada, u°

tendel% cremo*/ 0 .11

XA NCLES

despeé.

cl'afaitar-.,o.

de cautxullna patentats

teto i 10U els alees objectes tala exposats a cultivar microhis.

el pa•
rell i caben dins el moneder

Nomas valen 6

ptes.

Demani.ho ele peraumeries, drosuttata,
etc., al Orce Je iSo peszete, ruh

Corta Catalanes, 0115

Cautxú Calalú
Ronda de Sant Pare, 12
Paeseig de Canela, 127

1Pastilles

C O ISPOSIGI O I
Sucre, llet, D., 5 elgs : »trae*
regalessia. 5 MES.: extracte (1:a.
corli. 3 Millg.; extracte medusa
Sara. 3 mit a; Oomenca, a m'a,
suere rnenloanissat, quanIllat
I, .ufirient per a una pulida.

Aspaime

CERQUEU PIS?

CUARRIXLN RADICAURENT

TOS

creo

/IRGUE COMBATEN
CAUSES:

Teldefon 31814

Els que aneu a Paris
NO OBLIOEO
que trobareu

Entrada, 3 pies.; socio del
Barcelona , 1'50, mils el 10
per 100. lquest partit
considera!, entn a mitja
diada ecom'imica del Barcelona

LA P II

Concerts
Associació Música Camera
Id, di s• abl e , darrer erraren

PERE VALLINEERA, plano
Programa magnific.fis
scluelvanient Per

LES 1111111

ronquaros, inglesa, larIngitla, brengultls, tubsrculool
pulmonar, aama 1 lotes las aftaclon, en general de la gola
bronquitis I palmeas.
Les PASTILLIM: AIPAINE Sopeen Mea les montarte., per ta leva compasi
eld. que no not etser mes rarlonal 1 clentitica, gust a g radable 1 Asee r les sol
QUes en lea quilo II ea resol' el transcendenla/ • • rOblefna (lela medlcarnend
balsamita 1 7510,115, que es consenen indefinotament 1 mantear, Integre, les
seves meravelloses propletats medlcinals per a c a mbatre o'una manera constan
»M g 1 6/1611e lea malalties de les ales retpiratörles. m'e !ida causa de TOI
I de surecaeld.
Les PASTILLES ASPAN« san les receptades pele avetges.
Les PASTIK.I.Ell ASPAIIRE eón les preferides rels parlen..
Existo sempre lee legitimis PASTILLES ASPAN« 1 no admeteo 50511111
elOns Interessades, d'e g resen o nuis resulta!.
Les PAINTILLIII ASPARIA es venen a UNA PESSETA CAPSA en les pm
elpals hundirles I droguerles, 111nrant se al malea lemps, gratuitament, asa
cap» de mostos, molt camada per portar a la r.ul xara
Espeolalltat flaT1101041041 del Laboratorl SOKATARG. mames C AAAAA da
Ter, numero 10. - Talaron 50741 - BARCELONA.
Ilota Importantlatima. - Fer e riernosarar 1 comencer els raplds i aut: I .
(»ton s mulla» per a guarlr la TOS, ant1ancint /es PASTILLES milIPAIME, na
edn pOesIbles amb les leves elmliars I que no tal tia actualment altres plinto
que pugulta superar- t es, el Laboratorl Sol:atara tramet gratis una capee» mosIra de PaatIllee Aspalme 315 que II Invfin el retal! ,l'aquest anotad, aromo/in:al
d'un 'erren
ene »atinas, tot din, d'un sobre tranquila; amb dos centaas

14 I (1) I lr A

a tote els quioscos dele
Grane toulevards, de la
Place de la Repu b l Ibue •
II Madelalne
A la Place de la Bastilla
A la Place, de SaInt-Michel
(costad •etropollth
Al Boulevard SaInt-Mlohel
Al Boulevard Sebastopol
1 a tots els grans quioscos
de Parte

URINARIES 1
(UNIDOS

als

Avial:

VIES URIN ARIES
POLICLINICA PARRE PIJOAN
1110•Itlet secretos
Detectes Malla
Rambla de Ceneletoo 11. 0.1'

L,1_
a ,... .......ii

1230. P., 6310. - AuStri g
nit ° I' L''2737 ' -Di
-Ar ir
-e
Janeiro, L., 406. - Bueno ,/ Airea,°
L., 2800, •-- uonievideo, L„, 5400.

Afaiti's hé

CENTRIC HOTEL

ATHLETIC BILBAO

IIALOAS

lb.« romaNal

mame I ma

tra P, • Plulli,

català!

SEXES:

Senil) laValges, Inlecclons ni altres molestes, I senos que
015 s.1 no se n'asmabentl, guarl reo ripidament de la !menorragia
gonorrea (gota mIllan, elstills, prostatIlle, leucorrea Munes
Planes en les senyores) 1 &tres Malalties de les visa urInaries
en ambdós sea», per &Mi g ues 1 rebele que slguM, prenent duran; unes (Mantea »Imanes quatre o cinc Cures Collazo per

cha. Calmen elä dolors nl moment I eviten romplIcacions I recalaudg. Utnia,leu outo5ele, graos a A.
Alcala,

Madrid , Pro:::

17 mostee,

ro
MERCAT DE LLOTJA DIA 23 DE FEDERN 1934
C888111.8, FARIN88 1 DISPULLI8

la ne gra I..
cornearen' a Losare% 1 eia se le 118.
NOTA: EN

Env eu les notes en

EL MES EFICIE.,
C01:1100E • NS.
P10. RESERVAT
I ECONCMIC

MERCAT DE COTONS
Dia 23 de febrer de 1934
111 n 1, lielt•r ree•re 11111 1111101 Oct. Des.
UPPER
SAIKALLAReDII
3111111KPOCIL
1101P/Z
Mala /uno. Oet. Maig Jolini teel
NON •uterlor . 6.65 6.27 6.33 5.31 6.25 6.25 6.27
(Liverpool
Pleoreitt
Tanca anterior .... 6.92 6.95 6.98 8.91 8.90 FE
seres telegrama
ob,.rlura
Sanea
Tanta
3
Afe•
2
e des
lela. .... ......
Balsa
AINNOUND
• laeLL•amt
INCA YORK
Juay Ort Des. mal, 111110 sol
ALEXANDRIA
..... arderier ... 12.40 12.63 12.01 12.19 12.33 12.50 1201
.
Obertura
Tases anterior .... 12.40 12.;i6 12.62 16.00 16.38 16.41
llegan leleIrrama
ob,rtura
l'anea
Tanca
(lea
6'a
Sala.
Rala.
.
Ralea
NO VA ORLEANI
1 No en Placa no CPB/00'
ralee estertor .. 12.17 12.65 12.01 12.18 1133 12.50 14.43Z Arribudee ala poro
(SeSe Mea
leerte/4
gala Wats Villa
suen telegrama11111/21013
(ny anterior
»ora
Des de II d'ItOal
TE155 16/16 n.
any anterior ..
ales
1 011Lf.0102 ........
rrangereeeta
0•17-PORT
O .11.

I
Praga, L.,
t. 2862
"
•

Afaiti's de pressa

Gran confort modern - Pensie completa
den :N 12E0 peseette. - Habltaclon•
des da E oessetiss. - Cc:Berta • B pase
Rambla del* Estudia, 8
Tele/. 17441
BARCELONA

Sensacional partit de Lliga

• NOTA: ZIS sabe.s'Apila'. ad figures 410 le t011taaeig oficial.

808888 UTIIIININIRIII. - Londres. 5881 , P., 13175. - Alemanya, 1,. , 1287.
P., 7745. - Nona York, L., 50768. P.. 1 Salsa'. L.. 15785. P., 40062. - Upa.
MIL .-. Holanda, 1_, 75775. P.,
nya, L., 3765. P., 2050. - Mamareis,
101185. - hines. L.. 7740. - Bel gl •L., 4119. - gabela L., 1939. P., 401.
al 1.., ß I 4 44, 2,,, 3500, •-• 110110, L.,
Noruega, L., 19901, - Lisboa, L., 9987.

tuyenicament,

Catarros,
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