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Avui 'arribaran, de reterit de Madrid,- j-s aenyon
Compenys i Martí Esteve

de deixar Budapest, ha
EL GRONXADOR Abans
declarat que Italia, sense ésser Venen molt satisfets de la
DEL GOVERN partidcina
d'una unió duanera,
bona disposició del 6overn
vol fer política progressiva
respecte als problemes
autonómics de Catalunya
A Madrid diuen que es mastega
la crisi; i, en efeete, totes les inforMacions que dos arriben tralla ja
fa dies que vénen impregnades d'aquest ambient. Ningú, pero, no
s'atreveix a formular cap pronastic
concret, tos són evasives reticents.
Sembla, dones, que si la crisi existeja ningú no sap ben be on s'amaga ni per on esclatava. El Govern
rnentrestant es gronea damunt la
timba. i tan aviat dirieu que causa
en els. braços impacients de les
dretes, que l'esperen per devorar-ne
les deixes, corn us sembla que es
redreça i cerca rajut que necessita
cap a resquerra. Aquest moviment
pendular, per suau que sigui, no
pot durar indefinidament . És possib:e que el senyor Lerroux no tingui cap presta per abandonar un
gronxador que Paireja una mica
ilb fa tolerable la temperatura que
es va creant al volt del seu Govern.
Però si ell no- te presta, 1-l'hl ha
d'a:tres que comencen d'impacientar-se i miraran de fer inestable
requilibri del • cap del Govern a
força d'estrebades, no gaire forte',
is clar, pena prou vigoroses peque rhistbric" cabdill faci la tombarella o sanclini amb alegre resignació davant la imperativa sollicitud dels opositors de la dreta .
Malgrat l'acolliment deferent que
entre les minories ha tingut la nota
del president de la Cambra, els
anuncio de crisi no cessen. Tots
els grups parlamentario han tete respost a la nota amb un to diplomafia; la process6, pera, sembla que
va per dins. Darrerament s'ha (lit
que !a crisi consistiria a eliminar del
Govern els ministres de significada
mis republicana. senyors Martínez
Barrio, Lara i Guerra del Rio. que
serien substituits per un radical, un
representant de la dreta i un borne
de :a Lliga, que, segons referències,
no seria el senyor Ventosa i Caletea Això vol dir, dones, que el
Glee7:1 prendria una significada,

LI sats- secretari
rebail ha
• dimitit
Madrid, 24. — A tres quarts de
cinc de la tarda, a la Direcció general del Treball, han manifestat als
periodistes que el senyor Rlu ha dimita el seu carece. _Aquesta dimissió
e5 , segons sembla, amb caràcter irrey,cable.
El senyor Rin ha visitat, a dos
quarts de tres de la tarda, el ministre del ram per tal de donar-li compó.
te de la ses-a determinaci
A darrear hora els secretaris del
recollint
els
director general estaven
paaers al despatx de la Direcció.

dretista declarada, contra el paree
de tots els republicano que sense
ésser "històrics" cenen massa‘present la .història de mallo ., que -.ara
voleo passar per republicano.. El
senyor Ventosa.no Ita negar la possibilitat de lal combinada, i ha confessat que s'estava gestionant. una
fórmula que • permeti d'aclarir ratmosfera politica present.'
No ens sorprenen les bones 'dioposicions de les dieres catalanes a
col-laborar en un Gotero que no
tindria altre objecte que aplanar el
carni a coses que ara seas masia dificil, de fer passar. No ens catretipa aquesta flexibilitat, perquè es
tradicional en la Lliga. Ara • com
en temps de la monarquia, també
mirará de trobar • la fórmula del
eacrifici que . li permeti de .connectar-se amb els ressorts Govern
sigui cona sigui. Es sorprenent.' per& que uns bornes que es Mosteen
tan Mimas, tan comprensius a .Madrid, a Catalunya s'enravetain . i estirin el cola i facin l'irreductible.
Acceptarien d'intervenir en
verla de la República fent bracet
amb els bornes que representen
l'hostilitat permanent a Catalunya,
perä la seva dignitat no els permet
crasseure's al Parlament ratalä. Estransa dignitat, i patriotisme mis
estrany i suspec t e encara, ¿Quina
autoritat tindrien a Ca tal u ny a
aqueste desertor, del Parlament catará? ¿A titol de que intervindrien
si saben que al seu • costat no tenen
la majoria de Catalunya?
Fa pocs dies allegaven que gelrebé rearcsenten la meitat de l'opinió catalana. Aquest gairebé és el
que els desqualifica; perquè els altres. amb xiires a la mi. poden demostrar que tenen més de la meitat
de ropinió a favor seu. I és ben
curiós que els que encara no fa .un
any s'esgar g amella ve n sostenint la
teoria absurda dels dos cartita única
i del vot perdut. (luan s'han trobat
derrotats per una. coalició de republicans esqu,erristes reb'elle i
vulguin aprofitar - se des . avantatges
momentanis qua els PnaPoreionit
una estratagema -.die la qUal...avui
no voten recordar-si ni -sentir-no
parlar.
La crisi ei co y a, i ningú no .reaS
preveure si sera un monstre
ésser viable el que en sortirà. El
més monstruais, pera.. seria abandonar la Reptil lica a•mans . dels que
Iban combatuda i ramenacen, can,tantment. Catalunya, ara cnie a romenea de sentir els efectes sabidables de rautonomia, no codea
veme amb gaire confiança rencimbellament dels que especulen • amb
un d e rr ot 1 ornee incomprensible,
acompanyats de catalans .que fan
tot el que poden per desacreditar
les primeres adquisicions , de Ilibertat i de • sobirania que la •RePriblica
ha reconegut a Catalunya..:

El jardi Comillas

Suvirh—que ababa de tornar a Roma
ha vago dettirar-se unes ¡lores a Viena—ha rolgut treure imPartaucia
sen viatge a Budapest. Perú °ira no
corre:/r on a la realitas, peque is prosa
sabia l'objecte d'aquest tiatae. E l que
Ita passat, is que els cotnentaris de la
Presumo europea—sobretof alemanya i
ringle:a—han PI que ifalians haguessin de tirar nigua a/ ni De trotes
ntancres, /a, derlarrvions dr St.rn'ch

Suvich

..•

aectivagaran el: neguits Per les intrigues fei.ristel al Danubi.
Viena, 24, — Al migdia ha arribas
en aquesta capital el sots-secretari
d'Afers estrangers italiä, senyor Suvich . que continuara el sm viatge
aquesta nit.
Abans de mamar celebrará una entrevista amb el canceller senyor Dollfusa

Deolaraelous de Illueleh
Budapest. z. — Ahir, en donar Pea
acabades les seres converses en Mista. ta-cgallal, el sots•secretari nalij d'Afers estrangera fin les see ti e n ni docta racions.

L'afer Sta visky

L'assassinat de
Prince segueix
sense aciarir-se
Dijon, 24. — Heno aci coto es resum, avui, dissabte. el balanç de
renquesta:
Primer: La telefonada que la senyora Prince cebé el dimarts pausa! al seu donticili parisenc, i per la
qual hom demanava urgentment el
seu marit a Dijon, no ha estat donada de Dijon. I'erb aquesta prova
adquirida, hont no sap a l'hora actual d'on ha estat feta aquesta celda telefònica.
Segon: D 'os bitllets d'airada i tornada han estat lliurats, el dirnarts al
metí. a' París per a Dijon. L'un fou
venut a Albert Prince, hom no sap
encara a qui fou venut l'altre, i hom
cotinua ignorant si Prince ha viatjat sol ta.acompanyat.
Tercer: A la sortida de restada
de Dijoia.dimarts.a la tarda, Albert
Prince fou empres per un individu
d'aspecte respectuós i correcte,
abans de l'arribada del tren, aquest
individu havia estad remarcat davant
de restació en companyia d'una dona vestida de blau. Horn no sap qui
era aquast 'home.ni qui era aquesta
d 9e a Quert:,L'emboscada a la qual fou
anda le víctima d'aquest assassinat
acose precedents sembla haver estat
preparada exclusivament a Paris.
Des d'algun temps Prince se sentía espiat, rodejat d'amenaces misterioses. Les seves comunicacions telefòniques eren sovint tallades. Un
desconegut l'havia interpeHat pel
seu nom, a la sortida del seu doma.
cili, i havia intentat de fer-li acceptar una estranya invitació a esmerase. Breu: sembla que una xarxa
d'intrigues envoltava Prince.
Cinqui: Contràriament a les priman informseions, els metges que
han procedit a l'examen de les despulla ferdement mutilades ¿'Albert
Prince, declaren avui que, si he

creuen que laixefament seguí a la
mort, res no poden afirmar cientiticerneos,

Sink: Iforn ha identificat el ganii
;10 n 7.0.1._
: «KgReit ; nne.
14saremis avale (be en rases da
4nivegre El- erldanee. abrí elarn el
ÍI, kin eatet'veigleats per -tal de
fer deapareixerles remites.
• .."(Crsollava a Lía M
- ina 7, col.

He vingut acl per tornar la visita
que feren a Roma Gomboes Kenya.
Aquesta fou la finalitat del meu vialg e, que m'ha donat l'ocasió d'un canvi d'idees i no de res més, car no fonmoy a part de la meva missió. Aquests
contactes personals entren en el quadre de lea relaciono normals que existeixen entre els nostres dos Paises.
L'amistat entre Hongria i Italia té
bases tan sòlides en ränima dels dos
pobles i ha trobat un tal eco en ropintó pública que ha esdevingut el
punt decisiu de la política exterior
italiana i hongaresa.
Aquesta amistas es manifesta ja des
de molt temps en el terrny politic i
económic per una collaboració permanent ¡ amistosa. Aquesta amistat pot
isser desenvolupeda i aprofundida
progressivament; pera sota qualsevulla
forma que es presenti vol ésser l'element fonamental d'equilibri i harmonia
en aquest part d'Europa. Italia, que
és geograficament tan próxma d'aquest
territori, hi està Iligada per tanto Iligams que ha disser particularment
sensible als esdeveniments que hi passin i al seu esdevenidor.
Aquesta situació imposa a Italia
deures als quals no pot ni deu ni vol
sostraure's. D'altra part Italia entén
aplicar a la solució d'aquest problemes complexos i delicats els principis
generals de cooperació confiada i de
comprenda recíproca que el cap de
l'Estat italiä ha preconitzat el primer
a Europa.
La linia de conducta que seguim i
que és valida en el domini econòmic
i pelaje en rae, de les interferincies
inevitables entre aquestes dues esferes,
és una linia impregnada ¿'copen! realista , enca ra que reclamant-se de principis ideals i no negligeix ni els detalla ni el concret.
Es per ;iza que preferim a un Pro
gran extenué i forcedament-gramde
vague i general l olur;ons progressives però concebudes en un esperit positiu.

(Del etosfre entaai especia)
respecte a la marzo. general de la ReMadrid, es, a les 7.30 tarda. — Ele pública com de la favorable resolució
dels problernes mis importants que infets mis destacats del dia cravui han estat el dinar amb qué el Presiednt de la teressen a la Generatitat de Catalunya.
Ha recollit, en tots els m edis, laGeneralitat de Catalunya ha obsequias
preciació unänime que el trinad le la
el President del Consell de Ministres,
Sr. Lerroux, i els Ministres Sr, Lara,
Guerra del Río i Estadella. El dinar
ha tingut caricter intim. No hi han
assistit altres persones que els comentats mernbres del Govern de la República i els senyors Companys i Marti
Esteve No obstant, ha despertar una
gran expectació, adhuc entre el públic,
el qual l'ha aglomeras a la Carrera
de San Jerónimo a l'hora que les IIlustres personalitats han sortit de
Lhardy.
No ens ha estat possible de saber el
tema de la conversa, que ha d u' sar les
dues hores llargues del dinar. Noms
ens 1. tientas d'afirmar que la bona
disposició del Govern ha quedas confirmada i que ja des d'ara al Ministeri de Finances es treballa activament
per fer realitzable el riesig exposat pel
senyor Lerroux ahir, que a primers
Catalunya tingui traspassada,
efectivament, la • Centribució TerritoLluls Companys
rial; i que els Traspassos que manquen i les valoracions de serveis es du- politica autonómica a Catalunya és una
guin a teme amb la maxima rapiden
de les garanties més sólides de la Rei en una forma que satisfaci les justes
pública i que, per tant, interessa al Goaspiracions de Catalunya.
vern no sois de mantenir una actitud
El senyor President de la Generalitat lleial en tota la implantació de l'Estaha estas complimentat aquest metí al
tut, sinó també de dotar la GeneraPalace per l'ambaixador francés senvor
lisas amb tots els mitjans econamics inHerbette.,L'entrevista ha duras mitja
dispensables que assegurin les sean
hora, i després, aconmenyat del senyor viabilitats i la seva solidesa
Marti Esteve, ha estas a saludar el
• s•
Ministre deja Governació, senyor MarEl President ha tornat la visita a
tínez Barrio, del qual han interessat di- rambaixador de Frena-, 1 a almetes alverses resolueicms relacionadas ande , 1114 tres peraonalitats de les gris l'han viprestació dels serveil d'Ordre Públic a ara n durrnt la seva estala a !Jadiad.
•
Catallmya_
Madrid, 24. — El President de la
Cap al migdia el senyor Companys
Generalitat de Catalunya ha rebut
•
-•
aqueas mata a l'hotel on s'estatja, la
visita de rambaixador de França.
Despees, en companyia del conseller
de Finances de la Generalitat, senyor
Martí Esteve, ha anat al ministeri de
la Governació, per tal d'interessar el
senyor Martinez Barrio en les questions que afecten l'ordre públic a
Catalunya, especialment en el que es
S'estranya "La Veu" que ahir
refereix a la restitució de les forces
no diguéssim res de la qüesti6 prode la guardia civil destinades recentmoguda a l'entorn de la persecució
ment a altres regions.
del joc, de la qual hem donas en
Tumbé han tractat de qüestions reanteriors edicions una informarle
latives a la policia, a causa d'hasercompleta i hem fet el comentara
se reservar l'Estat un nombre daque hem considerar adequat, Ja
gents quic ha de prestar servei a les
van/ dir que confiávem en racció
andres del comissari delegar de l'Esde les autoritats superiors, i espetat a Catalunya per als serveis excialment del Govern de la Generatrarregionals, com fronteres, ports,
litat, que no deixarà segurament de
etcétera.
prendre les resolucions que calguin
El senyor Martínez Barrio ha proun cop es pugui reunir despees de
mes fer el possible per tal de coorMamiEstere
la tornada del President, anunciada
dinar les necessitats de rEstat amb les
per a avui. Per a nosaltres la inde la regió autónoma.
formació esnientada no és un tenia
ha estat al domicili del senyorPrieto
El senyor Companys s'ha dirigir
¿'escindo! en el qual ens interessi
i a la tarda ha rebut les visites de immediatrunent al domicili de Fea-mil'ex-ministre senyor Gómez-Paratxa i
insistir pel gust de fer desori. Es
nistre socialista senyor Prieto, amb
del President del Tribunal de Garantracta d'un afer pablic respecte del
detingua conties Constitucionals, Sr. Alvaro de Al- el qual ha celebrar una
qual heno complert el nostre deure
ferencia. Mentre se celebrava aquesta
bornoz.
de periodistes, corn ara complim el
El Conseller de Finances, senyor visita el senyor Martínez Barrio ha
nostre deure de ciutadans d'esperar
afarti Esteve, acompanyat dels engi- anat al ministeri d'Obres Públiques.
que qui pot i deu el resolgui corn
nyers de la Generalitat sen)ors Turell i per tal de parlar amb el senyor Guercregui de justicia.
Comte, ha visitar ac ieest matí el se- ra del Río, en unja dels tècnics de la
Per aquest motiu no vam encune
nvor Guerra del Rica al seu ¿espata Generalitat i representants seus en la
prudent de recollir la frase que el
Comissie Mixta del Traspàs de Serdel alinisteri d'Obres Públiques, per a
Comissari general d'ordre públic va
veis senycrs Turell i Conste, i contiles
qüestions
relseguir
tractant
de
pronunciar en resposta a un comnuar les converses referents al trascionades
arta)
la
Cnnfederació
Hidropany nostre de prensa, segons la
toas de serveis i aprofitaments hidraugrafica de rEhre, les quals probablequal el senyor Ramon, després
ment seran °hierre ale resolució la set- lics en relació amh els plans atribuits
desmentir la seva dimissió, va afea restablir-se la Confecleracie Hidromana entrant.
•
gir que espera que el qui va porEl senyor Companys s'emport de grifica de l'Esbre.
tar-lo al Arrea l'en tregui. La frase'
(Continua a la 1\49i rt a 5, COL 2)
Madrid una impres5i6 optimista, tont
no té res de transcendental ni aclareix cap aspecte de rafer que hem
comentat. Es natural que el senyor
Cornissari desmenteixi la seva dimissie si no te estat oficial; pera
suposar, c om "La Veu", que silenciar la lean del senyor Comissari és cosa a remarcar com un
contrast sospitós arnb les nostres
informacions dels clareen dies, ens
sembla que és una manera ben innocent de perdre el temes.
No hem de rectificar ni esmenar
res dels nostres comentaris, que no
Poden esser mis imparcials, peremé
Item dit ben ciar que tant el senyor
Comissari cono el Secretari general
han donat motiu a qué fi oeva respectiva actitud sigui ohjecte d'una
enquesta oficial per a resoldre en
justicia un afer que ha interessat i
continua interessant l'opini6 pública.

EL JOC
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AQUESTES
DRETES CONVINDRIEN
Les ¿retes han acabat per dir del
Govern Lerroux coses que semblen
inspirades en la propaganda acerba
des "Socialista". En una gran vario.
tat de tons han repetit que aquest
Govern és gris, i buit, i no governa;
que és pitjor (máxima abominada>
a Ilurs ulls) que no pas els gabinete
Azaha; i que el senyor Lerroux r.i
sap de manar ni de fer de persona
manada; i que Espanya, mentrestant, es neguiteja en el ridicuL
Aquestes paraules enferotgides, paró, no serveixen per a distreureMs
del fet que la responsabilitat de les
dretes en aqueja tedi que envaeix
tot el país, és almenys tan gran com
la del Govern. El Govern és insuls, pesó alai és el Congrée. El
senyor Lerroux no és Pas en esta
peró aixio ho sabia tothom,-dista,
llevar dels conservadors a la llana,
com els elements del "Debate, et
senyor Faire, i, si hem de fer cabal
de certes declaracions fetes a l'alba
d'aquest sistema denaopiment, el senyor Camba,. .Aquest Govern ha estas somort, absent i estacjniratic,
perä qui en te la ma j or responsabi
san les dretes que es negaren-lita
per covardia a l'exercici del Poder.
i imposaren com a programa de la
coalició una ilista ingenerosa i poc
savia de clauchcacions republieatte.s,
de les quals el Govern havia foreusament de distreures, cercant de
consolar-se de P rimer ainb els ban
de les-quets,dpanirc
discrepancie, interministerial& i a
totes llores arta) un abundes i aferrissat nomenament de persona:
La qualificació que aqueas Govern
pugui mereuter es indestriable de
la que mereixm les Corts; un Govern indigent no ocupa mai el basta
blau en un Parlament de geni creador. Ara es batallen dura insignifiunces, pere, consti que en sen toses dues. La veritable vocaciä de
Primo de Rivera era ei Casino de
Jerta, i la del senyur Lerroux
ret,ira; pero la vocació dels pobladon mes nombrosos dels escena def
Congrés es seno dubte ranonimat
de la vida privada. Fa retee que
fins ei senyor Roae n'está aclapa
rar , ¡ que fino el doctor Alhinyana,
que en altres ocasions hom hauria
pagar aprontar rom a barre de riaIles, s'Id ha adurmit.
Pera l'enaopiment no arriba a ensopir-sos sino iins a un cert punt:
despres d cii us cal triar entre la
malaltia de la son o l'exasperad&
Veig en les dretes el comen d'aquesta exasperació que ja lluita amb
la laxitud letárgica. Podeu comptar
com estará el puls. L'exasperació de
les dretes pot menar-les a asaumir
la responsabilitat del Poder, que el
loe net els hauria imposat tos seguit
de Ilur trionti electoral. Aleshores
s'acusara clarament una divisió entre elles; hi llama qui tundra per
musa una "cuqueria" mansoia, i qui
obeirà a una "gallardia" principalment °ratería i comunament intempestiva. Mudaren, de jeia, o bé ho
semblarà, 1 ens trobarem amb els
mateixos components, mes o menys
canviats de lloc. Per mantesa crimaginacie, per mancanea d'escilf vital,
per escassedat de capital politic—si
no és la garneueria a la menuda—,
les dretes rivalitzen amb la situad ó
que es posen a enfonsar. Pere ;apiles i tot, una cosa o alisa hauran
de malmetre, ni que sigui tresma.
Miraran de fer-ho amb grisor aixä
s i ; i atlas una cesta pedantería de
tecnics centroeuropeus i Ilargament
confitats. Aci resultara valies el concurs de la Lliga.
Per dissort, :a vida exterior, el
brum:r de carrers i places, la risateixa conversa del camp, per on
paan una onada de generositat en
esdevenir . se el canvi de regim, tindran la seva influencia a crear !a
justa alarma contra aquest enrolla-,
frien! progressiu en la migradesa.
La "Cambre Introuvable" es ¿coros.
Iran al capdavall una Cambra Impossible, que és el que sol succeir.—
Tot aixä, ben entes, si ara les ¿retes releen. Perb seria un bé, tal
cegada, que reeixissin. Hont deu una
nieta de coses als electors d'aquests
d reta n s a rn higas 1 insipids: fins que
eis mes babaus, si no s'han adema
que Ilurs elegits no van en It almeny s ho arribin a saber de tant
sentir-ho dir perros arreu.

Josep CARNER

El contingent de fustes
amb França
París, fi — El "Journal Officer publica una disposició
fixant el contingent 4e fustes
d'Espanya (número 128 de les
tarifes de Duailes` qua P ot en'
trar a Fratwa per l'oficina de
Fos, (Influid el p11 riel- semestre
d'enguany, és de ¿aloe Iones.
La disposició afegeix que no ea
donaran autoritzacions indivjduals d'importació.
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LES LLETRES 1 LES ARTS
HIsföria literària

Un

«Vocabulari» a les poesies
P. Seraff (1840)
per

J. M. Miquel i Wirgers

La intituló de la poeaia castellana assenjala a començamend del
segle XVI l'inici de la decadencia
nacional. El poeta barcelonés Pere
Serafi, que Mili i Fontanals anornena "meritíssim", en introduir en
els seas versos las de formes poètiques castellanes marca la desviació que, mis tard, arribad a desnaturalitzar la nostra personalitat
literària—ja en franca davallada
aleshores— tant en respecte popular com en l'artístic.
Pere Serafí, poeta i pintor, no pas
des personalitats diferente com
algú ha volgut pretendre, ja que ell
mateix ho confessa amb aquestes
paraules de dedicatòria del seit Ilibre al Sr. Jeroni Galceran de Sorribes: "Considerant com los que escriuen han tengut per be dirigir ses
obres a algunas personas famoses;
perquè baix llur amparo anassen
segures entre los que lliguen més
per calumniar los curiosos treballs
del escriptor, que per aprofitarse:
essentme delitat aprés de ma art de
la pintura en la de trobar en vers
mis que en altre Cosa alguna...", ve
a ésser el darrer poeta de la decadencia en el període de desintegració. Trobador endarrerit, com ranomena Nicolau d'Olwer, malgrat que
la sirva poesia acusi una forte influencia esPanyola, els seus verlos
denoten una atenció a l'obra d'Anejes March. Ell mateix diu en un
sonet, que si l'amor tingué en l'antiguitat dos graos cantors, Virgili i
Ovidi, tres grana poetes ii han retut culte en el ternos modem, Dant,
Petrarca i Anejas March.
Miquel S. Oliver, encarregat per
l'Institut d'Estudis Catalana de felicitar Menéndez i Pelayo per la
seva obra "Juan Boseán" "volum
XIII de ''Antología de poetas líricos castellanos"), diu: ".., con la
vindicación de modestas reputaciones de decadencia como Pere Serafi, y de otras cien oscuras y abnegadas tentativas sobre las cuales
pudo caer el olvido de las muchedumbres, pero en cuyo favor vuelve
en su die. la piedad filial de la h is -

Aquest anotader no era pla un
aficionat qualsevol. No hi ha en el
!libre cap signatura ni indici revelador de la seva penesnalitat: nis
costa, peró, d'endevinar un esperit
atent a la Renaixença. Ultra les
notes d'entremig del text, hi ha ¡fe.
gides al llibre unes pagines manuscrites que eón el vocabular i de
"Veus catalanes antiquades". Ben segur que, si poguissim escatir la personalitat de l'autor d'aquestes notet,
ens trobariem amb un renaixentista: perque ¡a qui mis podia interessar aleshores. en 1840, la nostra
poesia? Hi ha encara un altea detall
eloqüent. En el primer sonet del
llibre, que l'autor dedica al senyor
Hieronium Galceran Serapio de
Sorribes, rimpreesor de l'edició
aso s'oblida dele dos darrers versos. En l'exemplar a que fern referencia hi són escrita a mi. Res no
demostra millor la cura extremada
amb qué havia eatudiat la nostra
poesia i l'interés que posava a l'intest magnífic de Rubió i Ors i J.
M. Grau.
Heus ad unes guantes paraules
anotades en el llibre de referencia:
Canalobre - Candelero. Avinentesa.
Proporció. Espill - idirall. Aconhor.
lar - Consolar. Albir -Judici La,.
Cantat, Afers Negocia. Altres que
l'autor interpreta equivocadament:
Baldes. - Alegría. Envair. Encierrocar.
La feina a cercar el sestil de les
panul«, de les poesies de Pere Serafi, aleshores en desús, vol dir, en
aquel! moment abjecte, una feina
tan gran i un amor a la llengua tan
Profund, que bé es mereix l'incògnit anotador aquest records
menatge.

toria".

El primer escriptor de casa nostra que mire amb eetima l'obra poetice de l'ere Serail Ion Rubió i Ora,
el qual, en 1840, junt amb Josep
Maria Grau, come:lee la publicació
d'una biblioteca d'escriptors catalans antics. Aqutst noble intent,
causa del menyspreu en qué era
miras pela catalana mateixos d'aquella época un Ilibre en catali, no litigué èxit. Unicament es publicaren
les obres de Vicenç Garcia i de Pece
Será/. Aquesta edició segueix exactament a la de 156 5 feta a casa de
Claudes Bernat. L'autor destriä la
Leva obra en "Llibre primer damora" (sonets), "Madrigal.", "Sistires", "Capitols i Epístoles", "Demandes i Respostes", "Obres d'Amor", "Cançons i Obres d'Art
Menor" i "Emblemes". En la dedicatòria remarca que la diversitat
de generes obeeix a l'afany de fer
un llibre per a tothom. Diu: "Esta
obra de diferents generes y estil de
meres en diverses materies nerclué
los jovens, galana, y atinas personas
que en amor apliquen sos pensa.
mente, vegen diversos successos, y
d'aquella se aprofiten com designe;
Y los Savia y vells, que la sanch nols
bull Sant com en sa joventut solia,
llegint mos dits se doigan de ses
jovenivols fets...", "Demandes i
Respostes" vénen a ésser una mena
de dielegs entre Senil i Pere Giberga, autor d . algunes poesies que
figuren en el mateix volum.
La influencia castellana, l'estor,:
dels catalans per esdevenir cepanyols d'idioma i el menyspreu que
en els inicie de la Renaixença sensien vers llar própia Ilengua, explica la indiferencia d'esperit3 selettes
i posa de relleu rheroicitat de Rubió i Ors. La constancia del "Gaiter" fou la seva virtut mis estimable. En aquell intent de biblioteca
d'escriptors catalans, les obres poktiques de Pere Senil no tingueren
pes l'acolliment que Ilurs seleccionadors esperaven. La desnacionalització lingüística havia arribat al
maximum; res no ho demostra tant
com la cura en que un ignorat diknuts anotava en aquella edició i
en rigorós ordre alfabètic el que al
seu entendre eren veus cata:anes
antiquades. Es curiós, i en el contrast es vea restat d' ago nia de la
Ilengua catalana a començaments
del segle XIX, que sigui precisament al primer poeta d'influència
espanyola del segle XVI a gin
s'assenyalin, tres-cents anys más
tard, paraules antiquades, en llar
mejor part castisses, genuinament
milano i avui reviviscente Així
les anota l'incògnit comentarista.

"Criterion" núm. 34
En aqueas número que acaba de
sortir, el Dr. Joan B. Nfanye continua el seu entena treball sobre
"El pensament i la imatge", la primera part del qual pot Ilegir-se en
el número anterior. El problema
que fa robjecte de les investigacions de l'autor es un d'aquella problemes iúcids, en l'examen del qual
es fa dificil rectificar d'una manera
rigorosa els carne respectius de la
psicología i de la filosofia. Es així
que, el medie que tots els seus illustres antecessors, l'autor, després
d'haver examinat tots els caires de
la qüestió sota la Ilum de la Ps i
vial inevitablernent-colgía,3'h
transportas al camp de la filosofía.
El resultat d'aquesta reflexió pedona h d'ordre filosófic sobre les relaciona existents reals i possibles entre el pensament i la imatge són
aquestes pagines gravides d'erudició
i intelligencia auara publicades.
L'autor parteix d'una base tomista,
però per emprendre tot seguit una
direcció que és lluny de correspondre en tot al pensament de l'autor
de l' Església.
Eh Dr, Joan Corts Peyret comença en aquest número un estudi
sobre "L'inteHectualisme en la filosofia". Cont que rintellectualisme
es una d'aquelles nocions equivoques que poden prendre's en diferente sentits, sembla que es gira
a l'autor una feina llarga i ingrata.
En aquestes primeres pigines cerca
de seguir la línia histórica de l'inteHectualisme, tot executant breument els careeters de la teoría intellectualista del coneixement. Aquest
cabás no compren sinó un anàlisi
de la sensaci6; per tant, hem d'esperar la continuació per a poder
apreciar la temptativa de l'autor.
El P. Basili de Rubí publisa una
critica del darrer !libre de Bergson:
"Les deux sources de la mórale et
de la religion". l'el que toca a ranaraí de l'obra, havent nosaltres publicat a "Mirador - un anide sobre
aquesta, passarem ara de Ilarg. Ens
intercssa aquí tan sols la posició
de l'autor enfront del pensament
bergsonia. Lauter, tot manifestant
una viva simpatia per aquest darrer
arte de la gran experiencia filosófica del que avui és el primer pensador de Franca, ha de f er acure
con/ Bergson no ha compres tota la
teoria aristotélica de Din, completarla per Sant Totruls, incomm'enSiO que el N iniust en le sed critica de la meció "d'acte pur- que
els te/Mi/tito temen per la lana definici6 de la Divinitat.
Hernian 'lumia una gran suggesti6 dantunt de toto els esperits
que senten 14 noetelgia del catacisme, perk, per aisas mateix, creu
l'autor, cal finar led Ig situació del
bergsonism• respecte les ensenyan•
ces dogmetiqueg 4. l'Eaglisia.

De so benivolincia

Demessili malojo — (despedida)
(D'un desesperat d'amor)
En fr mara Pesetas
per leeie gran gentiles.
Valer co, lost d ec ebut (en90"34°)
(En labors de Sancta Modelen)

AManfla fila* vote, anises terraza
Guarir
/es ollg 'N l Sanas ce- (Ctsr•rl
‘Sonet en labora 4. 5. /lid/atila)
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consuetud, unes 'g uantea notes, ea.
ere les MI{ cal assenyalar d'una
manera molt especial la que "Sobre
la historia y el hombre" publica
F. Carmona Neutlares; Aquestes
pagine. no es resumeixen; són d'una
densitat formidable. Espigolern dad
dallé unes guantee tisúes a •I'atzar;
"La interpretación de la historia
lleva siempre mis alli de ella misma... El que "La decadencia de
Oteidente" se haya escrito, si que
e s una prueba irrefutable de decadencia... Loe preblemae filosóficos
no se buscan; ellos nos encuentran
a nosotros... El espíritu se opone
tanto a lo paquice COM a lo ffsico."
Josep PALAU
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)mninurimumi amazona
* L'ellos; meritíssim deis'
qui treballen per la causa de la
cultura nacional culminare amb la
represa de publicació de la Revista
de Catolunya. Adreceu-vos a T'ohneria, lo.
* Ar adia Sokorowa es una

poetessa rusas jovenissima que es
trotas actualment a Barcelona. La sera obra, totalment desconeguda ad,
ti un positiu interes. de Caries
Sindreu aouesta traducció d'u n Poema
de Nadia Sokolowa:
Com tseores llops de untos;
pel eel plagas
Oh es riure torttirat
Sota les amples ombeest

EL CORREII D'AVUI

Airt en mi tamlhs
D'ns len cel gorfidor
El ¡os., g sin //aro piar
De (cidra emeedaridu

*

El Catalanisme avança,
victoried, enfront d botiflers i
neo-botiflere. Les armes mis eficaces dele patriotes — això es, dele qui
tot ho subordinen a la causa de la
Patria — són la premsa, el llibre,
l'escota i el teatre catalana. Tot l'ajut dele catalans ha d'ésser atorgat a
la premie catalana (escrita en catili
i francament, decididament, incondioionalment autonomista): el
l'eseela i el teatre nacional'. - El disri dele nacionalistes catalana (ferrócrates i liberale is Lo PunterrAr.
4-•

A'sitals com llops de sonsni•
S 'in entre jo i cf ret
Com perforar el tel
Que m'oteo° en

h al(
Ctan t r ateSsar les Ornb,hr
El nieta (prior

Coie desfes els Pesombresf
Costa afttrae ei aeritt
l'eme els !loor de sonosi
Desesperadament
•-•+

Les Exposicions
LES EXPOSICIONS
GALERIES LAIETANES
En poc teme la pintura de Ramon Calsirta Im. esdevingut
liar ¡la habitual. de les nutres sales d'exposiciones Les feces obres
i el seu estil eón dels que no s'obliden fácilment. En possessió d'una
tecnica completa la pintura d'aquest
artista té un accent misteriós que
atrau i neguiteja. En Passar Per la
sed paleta tot ea torna patètic o
groteac: fins les mis simples natures morse , flora o obiectes insignificants, adquireixen una mena de
transcendencia cabalistica. Si aquesta nota original , que té rarrel en
l'esperit de rartieta, no anés acompanyada i soetinguda per un temperament extdordinari de pintor, les
seves obres semblarien deliris literaria; el cas és, pero, que tota aquella fantasia epigramitica. que de
vegades pren les proporcions i l'agressivitat del sarcaeme niés violent,
no té altre origen que el do de
pintar que posseeix l'artista. Difícilment Caliina sabria trobar aquel!
Patètic singular que comunica a les
leves invenciont si no fos emb
paleta i ele pinten', par q ué Primer
que tet i abans que tot its un pintor i un dibuixant. Mitotes aptitud l'han portat a firme un estil
i e conaolidar una interpretació personalisaima de la rtalitat, i aquestes
aptitud. excepcional. són les que
li dicten passatges d'un valor pietilde de primer ordre En la collecció que actualment esposa a la
sala gran de la casa es ficil de
constatar lea observacions que •puntem. La majoria de les com p osicions eón natures mortes en les
quals el pintor comenta un tema
senzillissim. Les seves flora, pecó,
tot i traduint amb rara precisió les
qualitats materials, tenen una mena
de transcendencia expressiva que
torta i meravella. En aquent sentit,
rassenyalada amb el número 6 is
un exemple típic d'aquest entran).
p oder allucinatori. Acompanyen
aquestes obres una composici6 que
figurava en l'exposició del nu, dos
retrats i una figura de dona jove,
que és de les teles min aplomades
i cenyides que Ii hern vist.
notable també les gammes i els
ccintrastos de color que animen el
retrat de noia.
• • •
El mestre Dionís Baixeres rete reiz un lot dolia arnb algun,
nos en ele quals trama tia Senn
ternes predilectes: panorames pirenenrs, carel/es de platja amb les
figures que habitualment poblen
aquella escenaris apios en la pintura catalana, tot executat ami, la
seva paleta habitual i la correcció
i sentiment trrdiri o nals en l'autor.
• e is
Agueti Antiga presenta rexposirió més considerable entre les que
fi recordem. Paisattres, notes i vistes de la costa a l'oli i al g uns aioustintes. El preferim en en temes
de Mar, especialment els de la Bareeloneta, en els guate sao convertir
en delicaded la vulgaritat i en finor
alió que podría temblar pobreas.
L'apagament de la palete fa mil
comunicativa i íntima l'emoci6 que
l'artista ha experimental del natttral.
En elti aiguatintes e a mostea melt
sume tienicament, domini que encera o fe rn ée evident cd els dibula,» entorila
e••
El paletee es la font d'inspiracid condene de Prudenel Bertranc
ando la pierna o el pinten el set:

geig de narear-le i comunicar al
que el hecho o el mira l'amocid
que en ell prednebe N contemplad/S
Intima dele arbree ela cela 1 lee
tnuntanyee. En la nodrida serie de

I notes, estudio i moments del paisatge Lergada que exposa, un hom
1 endevina el goig íntim del pintor
tranecrIre, amb sincera hurn:litst de visi6 i amb intim entusiasme. eis múltiples conflictes de :a
1:um en aquella panorames impressionants. Es robra d'un adorador
de la realitat, que se setmet joiós
al que el natural li dicta amb eloqüent simplicitat. Destaquen entre
les obres de mes volada: "Visió
de la plana", "Un roure i una alzina". "Llum matinal" i "Sol de
tarda".
• ••
Josep a'nadé exhibeix una collecció de dibujaos i Unte guantes
escultures le correcta execució. Els
dibu'xos, traetats amb simpätica
agilitat alguns i d'altres ame) atenció mis soetinguda, donen idea de
la preparació disciplinaria de Vanter. Les escultures són gracioses en
general i fan esperar altres provatures mes arriscades per part
l'autör.
SALA BARCINO
El pintor Pere Segimon ocupa
les dure sales de restabliment amb
una mostra molt completa de la
seva pintura. Lexposició en conjunt, deixant de banda les obres ja
exhibides en diferents concursos
públics, acusa un guany en la pintura d'aquest jove artista. Pintura
d'ascendencia académica, certament,
peró servida amb innegable lleial'
tat i visible afany de vitalitzar-la
sense desertar de l'impuls inicial.
Comentarista entusiasta de la figura. en ella cerca noblement la superació i l'alta plasticitat que el preocupa. En la figura també és on
troba els seus mornents mis abr.
tunats. "Modistetes", el cap de !a
figura. "Li ho die?, "Preocupació"
sobretot, "Cap d'estudi", revelen
un esforç considerable en la recerca de la corporeitat i la vida. Són
notables els bodegons que completen el catäleg, d'entre els quals sobresurt "Bodeg6 blau". En els dos
nus que contribueixen al conjunt de
les sales són ben apreciables la
solidesa en restructura i les qualitats pictòriques que distingeixen
l'obra d'aquest artista.
CALERIES CATALONIA
Esteve Vicente té installada una
interessant colleeció de dibujaos a
la ploma amh tenies parisencs i alAres indrets de Franca. Agite, agradables, amb una curion vibració,
aquestes notes ripides revelen una
evident sagacitat d'observació i un
dornini notable del tret.
Carlea CAPDEVILA

Eviten quo ale nene se desecaran
durant el san
De venda ala Basara 1 Ortopidlee
Dtplatt ¡1L non ti PI. llresulna•aa.
vsøIar Ji s MUL ti Lo a, Illanorrosa
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EI Sr. Companys a Madrid
El eorreiportiat de LA HUMANIge pi .!is itoezengtual
eriss
dTe'llsEreant:e
presdneio del presiden! de la Generalitai a /a n'Ideal de lo Repte:leo
Ins deturat la maniobra de les ¿retes
per

apoder a r-re del poder:

"Nota dominant del concert de
comentaría a que ha donat lloc
aquest viatge es l'afirmació que la
marxa-atac desplegada per les extremes dretes vera la conquista del
Poder ha quedat de moment interrompuda. La terma decisió de derrotar el Govern a la Cambra per tal
de provocar la crisi ha estat atenuada en el seu impetu. El senyor
Companys, durant una hora lleno,
ha conferenciat amb el President de
la República. "L'entrevista ha estas
molt cordial'', ha dit el senyor Companys, emparant-se en la discreció.
Poteer, durant l'hora de conferencie, els dos Presidenta hagin fet
apreciaciona sobre els problemes
que la República ti plantejate. I
potser no fóra aventurat conjecturer
determinados coincidències de criteri al llarg de la conversa, en la
majoria dels punts tractats. Per alIra part, les declaracions tardanes
de republicanisme tetes ahir per la
minoria radical per boca del senyor
Lerroux, segurament no estan molt
Iluity de l'òrbita d'influencia que el
olas pensament i l'autoritat del
senyor Companys exerceixen en
aquests moments en la situació política plantejada.
Sense extremar la subtilesa de
l'examen 1 de les apreciacions,
pogut observar a la Cambra, entre
els grupa d'extrema dreta, anem a
dir, Inés responsables, una major
moderació en les paraules i en les
actituds. Els grupa extremistes —
tradicionalistes monárquico — irritata sembla pela rumoro, que entorn
del viatge del senyor Companys circulen, es disponen a batre el Govern
amb la presentació de proposicions
incidentals en les quals dentanen la
urgent discussió i aprovaciós deis
projectes d'amnistia i de la corleesajó d'havers a la clerecia.
Coincideixen ele republicana en
rapreciació del iet que la visita del
senyor Companys constitueix un
bon encert u un saludable romeneament per a l'obra de rescatar la República i de defensar-la contra els
greus riscos i perilla on ha estat
conduida pel Genero Lerroux i les
hosts que fins ara l'han defensat.
Catalunya, amb l'exemple de la
seva 'Hure ciutadania, brinda a la
República la realització de la seva
prometença : la d'ésser en tot moment, en els mes greus moments,
beler btaallsuardE,
d i pnea xn pugnable
ya
de les iliL'economia

LI

VA.VGUARDIA es plany que
els poders Public 5 , desmoralitzals
pels incessonts ahuneis de crisi, tinguin
abondonade l les qiiestions econjmiek
s.nreo.t st se'n va—dis--en reines p r oz

" Entre tanto, la situación se complica. Aparecen interferencias de
intereses de otros países; se acumulan "stocks" en las aduanas, de uno
y otro lado; alguna fabrica nacional ha parado por falta de materia
prima y, para mayor escarnio, alguien insinúa que esto lo hace para
"sabotear la República". En fin:
todas las perspectivas de equilibrar
nuestra balanza con Turquía se desmoronan.
Los convenios con Argentina,
Chile, Uruguay, Bulgaria y otros
más, siguen como estaban. ¿Es que
no hay siquiera quién cuide de esto
y lleve las negociaciones por donde
hay que llevarlas? Presumimos que
esta es la dolorosa verdad, porque,
de Otro modo. seria inexplicable
tanta pasividad en asuntos que no
admiten espera, según demuestran
otros países que van firmando a
toda prisa sus convenios. Unicamente parece que se han ultimado
las negociaciones con Francia; pero
en algunos periódicos se han anticipado anuncios g ra v es, q ue tienen
en iquietud a todos los sectores que
pueden estar afectados. Hay ahora
una gran nerviosidad esperando conorer un pacto sobre el cual nada
en concreto se sabe y tanto st puede comprometer.
Todo nuestro comercio exterior
se resiente de la falta de orienta.
ejem y de decisión en materia de
tratados, y esto tiene las consiguientes repercueionts en el mercado interno. La Comisión Interministerial,
que tiene a su cargo la preparación,
y el Ministerio de Estado, que cuida
de la negociacón, son objeto de
unánimes censuras en los centres
econrunicos. Hay que convenir que
tanto la Comisión como el Ministerio cuentan con personas rompetentisimas; pero son pocas, y cuando se desplazan a una negociación,
quedan automiticamente paralizadas
las demás. Es lo que ha ocurrido
ahora, y esto no puede seguir ari,
porque no cabe confiar a pocas me.
nos, por muy expertai que sean,
asuntostan numerosos y complejos,
Las conversaciones s obre el arbi trio para el cultivo del algodón ter-

mintrOn con un acuerdo verbal, que
venla a unificar una tregua, mediente la cual loe industriales cesaban en tu oposición: se llevaría el
asunto a lit Cortes, condicionindolo, come experiencia, por un ato.
Transcurrido date, ee examinaelan
por una comisión competente lot
resultados obtenidos y en su vista
se decidiría si procedía o no la continuidad de loa ensayos y el sacrificio que el arbitrio Unifica. Nada
se ha hecho que a esto se Parezca,
y las noticias que nos llegan sobre
la forma en que se comienza a aeson ciertamente tranquilizadoré,

Bastan ceta(' muestras. La mala
Bastan
política está matando los restos de
nuestra buena economía. Recogemos en esta nota un estado de desaliento y a la vez de indignaciem,
que va tomando cuerpo en nuestros
medios industriales y comerciales.
A le vista está que no les falta razón. Nosotros nos limitamos a incitar al Gobierno, una vez mes,
para que ponga término a esta pari1isis de su política económica y
evite a tiempo mayores males. que
ya se anuncian como inminentes."

La tragèdia del Sr. Lerroux
El DARIO DE BARCELO.V A, en

un ortiele en diu que les dretes fa no
poden hperar Mis, dama per liquidas
el gateen del senyor Lerrouv:
"El mismo Gil Robles, que tanto
sabe esperar (el "saber esperar" es
el mejor auxiliar del talento político), pero que, como hombre dinámico, espera en pie y no sentado, se
ha cansado ya de esta actitud y está
dispuesto a tomar una resolución
definitiva. Virtualmente, el Gobferno está en crisis. ¡Qué sucederá si
ésta llega a estallar efectivamente?

He aquí la inquietud del país, inquietud provocada y mantenida por
la indecisión del schor Lerroux.
Esta es producto de una lucha
interior que es la gran tragedia del
jefe del Gobierno. El señor Lerroux quisiera complacer a las derechas, no por simpatía, sino porque,
dado su número, las teme; y al propio tiempo parece dispuesto a ceder
a las exigencias izquierdistas, porque, dados sus antecedentes — nunca rectificados— no te atreve a
arrostrar sus iras. Entre tanto, no
hace nada, y derechas e izquierdas
le acosan amenazantes.
Pero la tortura más feroz de esa
tragedia r p
eh . tote r
en u p
g ti io partido.
i
s tse
e rcr°u
omx
pone en la actualidad de dos &ementes: el que podríamos llamar
tradicional o histórico, como ricen,
y de los advenedizos, cómodos burgueses que creyeron encontrar en
las últimas campañas de propaganda del jefe radical la garantía suficiente para prometerte, dentro de
la República, una aceptable mediatización de los procedimientos ultrarrevolucionarios con que se
el nuevo régimen y que se exacerbaron a medida que se fui desplegando la actuación socialazaflista,
Je funesta memoria. El primer elemento, eh de los radicales de por
vida, fue plasmado por el propio
señor Lerroux en sus treinta anos
de propaganda demagógica en el
mitin y en la prensa. Con sus desplantes de ahora. recoge el antiguo
tribuno de la plebe el fruto de lo
que sembró. Esos radicales, hechos
a imagen y semejanza del caudillo
revolucionario, siguen pensando y
sintiendo lo mismo que él les ensefiC., en su juventud y ya entrado
en la madurez; y, claro, contintnian
Odiando a lee derechas sobre todas
las cosas, sintiéndose en su interior
completamente adictos a los extremistas, y mis cerca del socialismo
que del republicanismo gubernamental. Es claro que discrepa de
ciliar el elemento advenedizo a que
antes nos hemos referido, pero éste
carece de peso bastante para mantener el equilibrio. De donde se sigue que el seflor Lerroux no encentre firme apoyo, resuelto y abnegado cofias lo necesitan le gobernantes, tit aun en su propio par-

tidLo.o repetimos: el ido, Lerroux
se encuentra ahora con que la cotecha que tan ansiosamente persiguió está encizañada por sus propios antecedentes. Lo peor que políticamente podía ocurrirle el jefe
radical era encontrarse al frente del
Gobierno responsable en MI amargas condiciones. Del hombre en
quien tantos pusieron su confianza,
no puede operarse nada, a petar
de sus promesas."
Per ad coas ler d'eses up raeusen al
aoven, LtrrCati kJ cueniq ueet‘ca sitte
Al ha fine!. EI reo pijo , pesos ho
estol, pecó, no pretrwre•ho.

con régimen republicano como hu.
biera sido con el monirquieo,
Gobierno (orinado con D. Gumer.
lindo de Asclrate en la presidencia del Consejo y don Alejandro
Lerroux en el ministerio de la Go.
bernación.
Pace gobernar en Cualquier regí,
mes es preCiao haberlo acatado, reconocido, jurado o prometido stsi
lemnemente antes de la lucha ¿lec
toral Eso, acatamientos, reconocimientos. juramentos y prOmeasa a
espaldee de los electores y en vis.
peras de recibir el Poder Y tecle
condición impuesta para recibirlo,
serian cauta de escindido en tóda
democracia que hicieran el más elemental aprecio de su dignidad,
Y conste, ya lo hemos dicho muchas veces, y continuaremos diciéndolo siempre que haya ocasión, que
esto no significa falta de acatamiento a la voluntad nacional, que
soberana, sino necesidad de esele.
redrla para reconocerla después del
esclerecimiento. Las candidaturas
de las derechas que se disponen al
asalto a: Poder, derribando al Gobierno por ellas elegido para entrenarse, no lucharon con significación
republicana.
Los anteceden:e de los candidatos, salvo algunas excepciones que
confirman La regla, no abonaban
tampoco esa significación jQuiin
podría sostener que los señorts
Royo Villanova y Gil Robles significaban lo mismo en las candidaturas a que nos referimos?
Ocultaron su significación monárquica; disimularon cuanto pudieron
su enemiga a la República; salieron a la calle en aquel Carnaval
político con la careta del antimarxismo; pero sabía todo el mundo
que no eran republicanos, y ellos
mismos aseguraban que eran apolíticos; que sólo les in te resaba rec
-tifcarlesuqnocnómico y en lo religioso se habla
dado al Estado español.
Pues si esto ea así, con qué derecho piden ahora el Poder? ¡Ni
quién puede dárselo, aunque se Pongan de rodilla; para tenerlo?
Esas derechas a lo único ((tse tienen derecho es a la revisión con.titucional que ofrecieron a !es electores. Al reconocerles ese derecho.
hasta se les puede as udar para que
puedan ejercitarlo, ofreciéndoles los
votos que les falten para aproby
una proposición revisionista bilateral.
Lo que no se puede hacer es entregarles la República para que dende el Poder la lleven por los camin03 que la llevaron en Otros pajee!.
;De ninguna 'manera: Ningún republicano, por sentimiento; ningún
republicano. por convicción ciehtiiica: ningún hombre de leyes, con
sentido jurídico; ningún profesor de
Derecho político podria patrocinar
esa situación "centro-derecha", que
no seria, ni por el centro ni por la
derecha, republicana.
De haber crisia—que la habrá tan
pronto como las derechas quieran
producir-la—, no podría solucionarse el conflicto político sino con un
Gabinete de concentración republicana, a base de los radicales, que
aprobara los presupuestos, que NOtara una ley electoral, que llevara
a la -Gaceta - el proyecto de los
mil millones para absorber el paro,
que promulgara la ley de Arrendamientos y la de Rescate de bienes
comunales, que hiciera alguna de
las otras cosas más urgentes y que
brindara después a lae derechas :a
revisión constitucional para demostrar con ello cómo respeta la República las indicaciones que se le
hacen por conducto de las urnas.
;No hay mis programa ni mis
orientación!
Todo lo demás seria entregar la
República a tus enemigos, con riesgo seguro para la paz pública y a
eso no se debe Ilegair. Estudia no
merece ser tratada como Hitler trata a Alemania, ni como 'Militase
esta tratando a Austria."
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Ungüent vaporlIsant centra reDestina . grip, trritaciona nasale,
oto., oto.

LABORATOR1 BENESSAT
SABADELL.

Un Govern centre-drets
no seria viable
EL LIIIERAL Jis. yes nn getcni

formas uMb • 'ilesa, de fa C. i• D. A,
der P. 4. E., solo imo elrgreires
N1'40144144 hsdilerouta O le, lorpres
de Genere, no seria vele. Secta an
goteen 'so JOIIMeni eme reprelietar.
ele amé l'Asseeilisal Ola regteieort:

"Tan merina situación seda
sencillamente facciosa; tan bocelen.
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N/1 a mesara preventiva t't sepia
teleionar al Circo) Artistie,
al era president, que fos tocada
;ase demora la sala de Juntes, ne hi
avia un retrat dAlions XIII.

ésser aque:les hores d'inten,a
tara que t5 va VtUtt a

pssarres des diarts la conarina3 de la Repablica. Jo has .a encar•gat mifa bandera, la qual s e.er
tasar:ala al balcú slel Circal entnig
delirant entusiasme de teta els preents. que omplien materialment el
i aixi va esser aquesta a Prime*
bandera republicana que es va seure
e un balca de ia Rambla. aleturesdra era despenjat solenmeraent i amb
ntervenció de tot3 els soda presents
aban s dit retrat, i amb un tel insuatable tren tarnbé tretes totes les coles reials que hi harta al Circo;
3b els aplaudiments de tots, ensems
ze ja era felicitat cordialment per
recordar alguns antks sons la meva
i,inesta quan per conveniències espetia t'oil donada la presidencia bono5:.5 del Circo', al re:.
Després, amb la Junta del Circo!
Art:Ealc vam anta- a saludar l'hannraEn
)1e Presid ent de la Generalitat.
iuncest i fiaren rebuts (estela
aanent per aquest, coincidin t amh
:Irriaada dels ministres de la Repúaaa senyors de los Rios. Nicolau
persona¡
Olwer i Domingo, aires
:.tate. Fou en aquella primera trUrrels
que
digué
1U:a que Manta cus
raes trobarien sempre en eil un ami:
ismat a donar-los rota mena de fazaaats i auxiliar-i fins en pogués
re: aquelles empreses que volguessin
no
• aar a terme. Aquest oferiment
pas paraules que s'emporta el
Iúltmm
moment
vena sirva que iins a
at 'a seva vida va complir tot el que
ar., en aquella data el primer Presiden de la Generalitat de Catalanaa.
Des del primer moment tata la seca
geetia COM a president del Greta Artia:e es va encaminar sempre a pra
airare ol costat del President Macià,
per al qual vaig sentir sempre una veraza:e dei-unió, dins del usen sincer
enrus:zsme pel reglen.
Eneuratjets amb lea Pa/Illes
tides del President i amh el Patronat
is a Generalitat varen, organitzar al
Cirzal 17,Y:resida hamenatge a En
a:ny, in ir.auguració de la qual va
h:-arar auch la seca presencia Macia
prendre la paraula va posar de
•
7e'ell la importancia de l'obra reausea pels amistes catalans.
Quan mis endavant vàrem donar el
)ranuet a l'Apelies alestres, ei senaca
Macia va arribar a les postres. demos matt també que sempre volia jur acre
presencia quan es tractava
mear un artista.
Per l'Exposicia d'En Rossinyol va
rltr que la Generalitat contribuís a
as despeses que ocasiona, i sota la
uva arotecei6 es va fer el patronat
.aquesta, fent l'honor dlinaugurar-:a.

fc:rn eraus)astne i decidia
;rareza.; feu possible i'adquistCeo 'le
calleccie Plandiura, de tanta imparancla per als Muscas de Catalunya.
aauelis moments, com e, recaraaa, el airara Artisttc sa ter putara r una raonada proclama recolzant la
rus adquisidia
En :a masera visita per exposar-li
meu pla dels quince dies aaart
cia a Londres, certamen que sabatina
• debrar pel mes de juny daqueat
a , vareen trabar en Macla un veriaae entusiasta, plUX que adIlUK tau
zaraetenc,a dinclourt-ha en el yres,aaat daquest any.
l'i ra al darrer moment de la sois
ola va estar sempre Macas al casta:
cmi artistes, de tal manera que
¡ re que asseati amb caracter of.ceal

en la inaugurada, ele rExp,iició
"al A ta que va patrocinar i cuncein
japortant premi la Generalitat,
=Mea de la qual ja s'erninaiaiti. tiEra vo lgut recordar encara que
adarnent aquest aspecte de la Prafilua,
o :ataxia fe Macia yergue entenem
ariUtbt /nre, e cal que sigui conegut
per lace
,,s que va demost ra r erinpre
el
nia)grat
catalana
eis artistes
rana) dassumptes que hacia d'aten ;re
preocupacions
vastantment i les ¡artes
fe govern que sobre d'ell pesaven.
Pera no hent d'acaba r tense dedicar
-es mota al conselle r de Cultura, st aor Gassol, en el qual sempre ene traat acollirnent a tota iniciativa sarn
m usiasta de l'art en totes les seves

easifestecions.
dedicar
Putlb aixa rlit hern volgut
afeetuas record a Maca, emir dels
itiSles i demostr ar la considerada, que
',harem per part del Govern de la Ge
nah tat de (j'Ultima autanoma.
- P. CASES ABARCA

Contra
tots
els
dolors

lesapare-

gui ehardí

Comillas
UNA COMISSIO VISITA
EL CONSELLER D'URBANITZACIO

Ahir visita el carrada conseller
reg dot d'UrbaMazaciä i Eixample,
senyor Estanislau Duran-Reynals,
una nenthrosa cemisaie de rep r esentants de d4erents entitat. culturals i artistiques mi la nostra
crtre elles Ferrtent de les
Arts Decorativee, Circel Artístic,
Arenen ltareelania, Circe! Artistie
de Sant Llar. Sale de afentjuic i
Sale de Barcelona, a fi d'interessar
la onapensia ele les abres d'ender
del mur de tanta del ra--rocament
la:: MOI a. propietat de l'ex-marques de Camales.

Ei senver Puran-Reynals rebe els
lasaants • i els manifeste que haya
ja dnnat les cerdee, oportunes i que
eaperava que serien complertes degutlament, afegint que l'Ajuntament
es prencuaa activament d'aquest
a ler q ue tant apatteiona la riostra
cartas.

LA PRO

Il EbTA DAVANT

L'ALCALDE
taalcalde, sensor Caries Pi i Sunyer, ha !chut la vaina d'una ennüssie del Cireol Artiatic, Ateneu
Barcelonés, Sala de alontjuic, CíeqFuo4tnieertt
diaeil le:a: tizne tics doe,,SJI, tai ,Lel,u.
protestar per l'enuerfkla Ccl mur i
ptaxima desaparida deis jardine del
tabu Cunidlas
LES ORDKES DEL SENYOR

DURAN-REYNALS
Assabetita t el ctall eller regidor
d'ertainitracio i JE Sa silla que s'eatava enderrocant el IN ur de tanca
Ich Palau ala ) a, prapietat de l'exmarques de Camilla

que si ha

havien esentat ima instancia demanant el eurrespunent permis.
aquest nu ha estar als traMaat ni
aancerlit, dad. divendres, día 23
dels anerents, oc ‚Ire suepetts‘aS de
les obres . qu e tau iintitediatament
conntnicada a's legatv repretentants
de l'intere•sat. que es reciba actualment a l'estranger.
Al matee temas han estar requeritv els representa :as del senyor
Gtiell per tal que presentir.. amb
Cola urgencia, els plans t projecte
de la nova edificaria que peinen
conste u ir al solar ocupar a vtli pel
terreny de l'esmentat palan.
L'A junt amen eo preacupa activarnent d'aquesta M'esta ' , que tant
apassaana l'opinia pública, i procurarä, per tot « els rn itja ns lega le a
la seva mil, mirar de salvar el conaint urhanistic que constitueixen el
Palau de Moya, els jardins ItertJals
¡ el teniplet que disainiula la paret
niitcera de la c a s a oehla de la
Rambla.

L'AFER A

LA

El mete> , 'le

GENERALITAT
Clilti2f:,

ah-le-Veme ed.

Ventura

Gasstil, ahir rebé la visita d'una contissia integrada per representants del
Circial Artista-, Ateneu Barcelonés,
Sala de Montjuic, Circol Artistic
Sant t Inci Fornent de les Arts Decoratives, la qua) protesta energicarnent per l'atemptat que representa,
cm otra un deis l!ces mis ripias de la
ciutat, l'enierrocamrnt de la tarica
jardi de rantie palau afoii. casa Senyarial del marqués ile Comilles.
E l cansarea de Cultura, en reluce
l'esmentada cemi5Nia). Va manifestar
que saissoriava sincrrament a la Cesa
protesta, si b.). rodia ir/reamar-los que,
segons malicies cyae tenia des del di,
abates l'Ajantament de Barcelona es
cepteria d'aeuest efer i ist havia das
nat I 'mehre de suspeasiä de les obres.
Per la seva para e: senyor rimara,
devant d'aquest cate i d'altres que s'han
preduit darrerament, estribé atemptatoris contra el patrinioni artistic i ripie de Cataluaya , els anuncia out precipitarte la Llei de defensa del nostre
Patrimani Artistic, que actielment
elabora la Porencia de Defensa de lev'
mentar Patrimoni. 11ei que sera parrada a-mesta mateixa semana al Parlainena Uesmentada rel -- rreni1 l
conseller de Cultura—afectara no snlamen les coses de reconegut valor
acistic, sioh tarnbi aauelles que pa
seu titneme sir/in mereixedores de
figurar en el cataleg ele les riqueses
espirituals de Citalunra. Complemenbine auuesta llei ---ofeld el conseller de
Cilltura—seri portes tambi al Parle.
ment ,ri proje,te de Ilti per a ta defensa sie la 1. 1lesa del remire pelase¡e, el qual indubtablement ha de c onsiderar-se (ami a una de les nostres
primeres fiqUe3eß.

cebones

tresistes amb els socias-

tes catalana

da

lebra el n'ene Largo Caballero
una I larga entrevieta amb destacades personalitati iqtiest Merar

partit. Piquen, entrevista ne ser'
té cap referinda. per?) del que hetn
poreut enatir resulta que an ella
l'ex-ministre de Treball casposa le
seca opinió sobre els prohlemes actual!, especialment sobre la qüestia
social espanyola, la qual no pot reso:dre's parlantentariament.
Remarca la foro dele sorialistes
en l'orientació politica del país. i
elegí que eonstimeix una coacci6
davant l'aven ç de les dretes.
Respecte a una solució politica
manifesta que no rreu que es resolgui en Una tOlUrlé, mis dretana que
lartual. creu que el senyor Aleala-7amnra rloni el Poder al senyor Gil Robles, el qual estä compenetrar amb els dirigents de Lliga
Ca talan a.
14m-reina que una soluci6 cap e
l'esquerra tampoc no és possible,
can ele petits d'esquerra es troben
mana disgregara. i tren la con•epiiincia que sol: peden haver-hi
des griipsr lee dretes i els serial istes. ; retamar en aque,t segon
el' partas d'esquerra.
Pefe-erit a la qiiestia entre lee
freeeion• snrielistes de Cetelunye.
fi senyor largo Caballero ee/ehrf
Alt fr di
entrevistes, les quals
peine enntinuar fins a arOttreC.ir
Olg a es fer, 5irt d'aeord. Acanseattit
agetest. el lider sociali s ta tornara a
afadri darohahlement denla. dilluns.
Tenia/ entes que e:s ele/lenta dr
la Unió Socialista (l e Catalunva
mantenen la g eva pretensiO q ue la
Seceió Catalana de! Partit Socialista gatraeixi ae completa auteinnrMa en l'arde, pelitic, obligant-se,
oua obstant, a respertar romplir ele
acords emanar, lela Congresso•
Nacionals i Internacionals. 1 sem,
bla que per a aconseeu)r al-presta
aspinacia compten arnh el mor
de prestigioses personalitat' del 50cialisnie espiten!, entre les quals
figura rex-president de les Corta
semior Jullä Réstele°,

des.
El jutge, en comptes d'intercedir
prop de la tiple en el sentit
roe ir els desigs de l'enamorat, va
creure que e; mis prudent era que
quedes detingut als calabossos del
Jutjat, per tal de veure si te calmaya.

CONFEDERACIO GREMIAL CATALANA
REUNIO SOBRE LA LLEI
DE COOPERATIVES
DE CATALUNYA
Tal com anunciaren/. ahir tingué
lloc la general Assernblea dele Groos. de Cataluna. que integren la
Unniederacia Gremial Catalana. A
lt magna reunió hi assistiren asa asant iacinns confederades, amb nodriame representacions dels correspoPent• enraells directiva provinents
t;r tate, lee sontrades catalanes.
Presidí el Consell de la Conlederaci:: . i les deliheraciuns foren lagicament apassionades i en cesta moments revestiren treta violencia per
Ins proposicams radicalissimes i de
franca rehellia que alguns senyora;
delegata deiensarcn El Consell de
la aonlederació portasa redactades
traes contlusiona que, dintre el seny
e:: que estaren concebtides, no eliminaren aquelles orientacions
gran eliergia que

els esdueniments

fe,sin necessäries. Ama un ample
vot de cenfianga i !a prometença
d'obra- cense vacillacions tot el que
loo decretat per la presidencia, fingaés el carácter i l'ahast que tingues. s'aixecá la sessió enmig d'un

A ABRERA
- -

ensu i s i ada

la

Fa uns quanti dies que la tiple
Emilia Aliaga ve essent objecte
d'una persecució constant per part
d'un individu, el qual ahir arribe
fins a ['extrent de voler-la abraçar
a h mig del carrer.
La policia ahir va detenir lanamorat, el qual fou conduit al Palau
de Justicia. Davant del jutge i davant de la tiple Aliaga, no va poder
reprimir rimpuls q ue el domine, de
tobte, Ilancar-se sobre d'ella amb
e/ propasit d'ahraear-la i petone•
jar-la.
Grades a la intervenció de l'oficial del Jutjat senyor Cruz va poder-se evitar que realitzés el seu
propasit. L'enamorat va dedicar
out s'anomenava Jaume Pablo Ar'
gell, que és ajustador rnecanic, que
té vint-i-des anys, que és una edat,
val a dir-ho. ademada per a sentir
aquestes reunes. Afegi que estava
bojament enamoras, perdudament
enamorat, de la senyoreta Aliaga, i
que s'hi volia casar tle totes passa-

Divendres a la matinada arribi
a la nostra chalet l'ex-ministre de
Trebell senyur Largo Caballero, al
viatge del qual era toneaut per escas g issimes persones. Sembla que
el viatst del líder socialitta tipanyol re degut al plet que sostenen
ele dirigente socialistee de la nostra
cletat amb eta de 14 Urde Socialista
da Catabre'. Amb aquest monis ce-

Una

Com en les pelecules

atracan)

st fu
en
van ilb-eixerit
Em 1 a
de le
Aliaga As tant ala nous detälls de Ni

ac

artistes ot ,
5ernpre que es vulgui fer la bi .ade 14aci& linee de tenia en comp.
1. eeu gran entusiasme per l'art
el; artistes, als quals va deinottrar
tea nternent especial afeare, 'cesen
apees veurem, donant dethas tal veda poe coneguts; però abant volem
j:CaT uns mots de reeoplanea a
cel:e; hoces d' íntima ernoaa, mai
oblilades, de la proclamen', de la
pública i naixement de la
de Catalunya.
Eren les tres de la tarda diquell
tricrable dia 14 d'abril de real araasen pertot eis esclats d'al...aria del
:b:e. que amb veritable ernaeio veten
mar iormant grossos C rups, que, des ?rdcnt entusiagoe i portan: baralere,
aizniaaen sense desans la naixent

Ir

El mort trobat al Pon,
• '‘ del Dejó

las gran' passions

3 monuments urbans
do "ene
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mita

una criatura
Abrerd, 24.— En aquest pohle, a
canseqUanc)a d'una ensulsiada, han
qued dt colgarle, Motee criatures.
Malgrat la rapirlesa arnb qua s'ha
acudir en llar auxili, una de les
tridtures lp via mort; les altres tres
han resultat ferides de gravetat.

INTENT DE ROBATORI
Uns vaina da la barriada del peu
de! Tibidabo observaren alguna ...asa
anormal en le torre de l'Aringuda
del Títelda lio assenyaleda amb' el
litíliltre 52. Avisaren alguns
du, del Sometent i el vigilant ile la
dite demarcar: , , senyor Dontinec
Solanos, el, quals acudiren tot scguit a la dita torra en trobaren daa
individus que rebanen. Ela someteni stes intentarea detenir-las, pero
els desconeguts es resistiren i Maneara-se 5. 0b, e st seilant Snlanas,
intentaren prendre-li la carrabina
que duia. S'entaida una linita pie
termina pian pogueren Esser redttits
a 1 obediencia el, dos eral/actora. De
la lluita reultfs amb diverses lesions
de pronintic reservat un d'elle, que
digué anernenar-se Josep Guasch,
da vint any S. L'altre, que també ion

detingut, manife s tä iue s'anernenava Nareis fierre:mitra
En ésser interrogas _losen Guasch
loan:testa que era la primera sega•
da que entreve efa Una .-a,a 4mA
l'object e nie realitzar uri rolaatari.
i que lluvia indult a aixa un inda
sidu que els acumpanj,ava i qua
fuga el qual Ii promete Iliurer-li
25 pessetes su anta ami, ell i 14
torre ten feren aetingtits.
Guasch Arrease a I Ilaspital Cli.
nic, arnb guardiee que el vigilen

gran entusiasme.
Les conclusions aprovades, i que
seran elevades al Parlament catalä,
sen les següents:
Prinier, l'Assemblea aprova l'orientarle') ¡ criterio exposats a la informad() oberta pel ministeri del
Treball de 'Estat espanyol respecte
a les possibles modificacions i reforma que convé introduir a la Ilei
del, jlurats mixtos.
Igualment l'Assemblea aprova les
gestiona efeetuades pel Consell directiu, time= a terme prop dels parlamentaris de Catalnnya, a propòsit
de la Ilei sobre Cooperatives aptovada, serme opesicie, en la mis alta
Lambra legislativa de la riostra

terra.
S'acorda palesar el descontent experimentar per la gran massa gremial de Catalunya pel jet de no
haver astil ate s es les peticions que
en el seu degut temps doren formula rles en el resum de l'exposicid
impresa que elevaren al Parlament.
peticions que han fet s' y es no tan
fols les enttats ennlerleraeles, sind
també les graos cormirariens econerniques de Barcelona.
Insistir en eli p : In I y de vista exposats i schertet en la vertida que
les cooperativa, nn v•nattin al pablic en general, i vi tan salo als soca;
capitali,tes prapiament. 1 si una
regarla realitzades aquesies gestiona
ne fessin ateces, el Cansen, deguda.
ment assesenrat, acudirie a realitzar
lates armelles actuarinne que en
dret Imi capiguen, pesseint com pos5teiX la coniianca de l'Assembles
que el faculta per a cridar els elenieni industrial, i comercials ro
coniederats j portar i teme les aC•
CiOni ma IICOM talarles que siguin ne~irles i als eattemt que les citcuna:dimite impoain
El Con ste) , chrectiu en pes acornpanv d t dMna representada de di, ee e ee essociacions, tara lliurament
al Parlament de les conelusiens esmentirle,.

personallIal

del mort •
Dues detencions
Ahir comparegueren a declarar,
davant del Jutjat nUmero catorce,
Angela Gama i la sera germana
Delors, per tal d'aclarir deternliflete punts que estan relacionats
ansb la troballa del mort Cfettlae
la carretera de Sant Andreu.
No donaren (lides interessents.
Cairament es ratificaren: la primera, en les lleves declaracions anteriors, i la segona, que encara ne
havia declarat, digué que totes dues
es trobaven a la casa quan hi anaren els dos desconeguts a recollir
les robes del mart. Angela explicó
tanibé que si havia posat
al dieri abans de saber que el seu
llogater havia more, era perque tenia unes'altres habitacions per Bogar. Afegi que aquell feia un mes
eicas que hi anava a dormir i que
paga y a pessetes mensuals per a
dormir i penqui Ii rentessin la roba.
A consemiéncia de les indagamos tetes per la policia, se sap
que la familia del mort frueix de
molt prestigi al noble de Biar, de
la provincia d'Alacant. El sen pare
s'atiomena Vicenç i és conegut pel
motiu de "El Paula", i la seva mare
s'anomena Roser. El matrimoni té
tres fills. Un d'ells és el que fou
trohat mort al Pont del Dragó, el
qua l va venir a Barcelona amb lob-

d'Aiglies

raigo in 10:3
-7

5

kra troba abandonada
camioneta que

policia del diatriete de
Universitat es presiente un
senyer per tal de denunciar que
havia presencial el rapte d'una
senyoreta molt formaba en ple
A la

A primeres hores de la nit del
divendres, una parella de la guardia
civil va trabar darrera del camp de
futbol del C. E. Júpiter, barriada del
Poble Nou, una camioneta les ceracteristiques de la qual eoineidien
amb la sostreta pele atracador, al
carrer de Lepamo. Es va comerme
que aquesta camioneta tea la que
havia estat robada pels atracador.
amb la qual aquests SE'n Van emport er el diner. Al ara interior hi hiela

tui

carter.

Segens el denunciant, en passar ahir pel carrer de saladomal, de rautotaxi 12881 desrendiren dos jovest elegantment
vestits i procediren a agafar
una /soja que pesara per allí
i despida de tapar-li la boca
trinaren d'introduir-la a l'auto.
La noia va !tintar desesperadament j pugné escapar, però ele
deseenennts l'agataren i amor-

una cabra de fusta rectangular d'un
metre de longitud, que era en la que
transprtaven les vint-i-un mil
pessetes destinades al pagament del
personal. La camioneta presentid a

daasarett novament ¡ la ficaren
dinere el cobre. que mansa rapidament cap al carrer de Muntaner.
El denunciant va agafar un
auto, però els entrebancs de la
circulació el privaren d'atrapar
els fugitius.
La noticia fa gestions per tal
de descobrir els autors d'aquest

alguna impartes i grans deetlegfeeses
al lloc destina: al xofer. Es creta
que els atracadora devien deetregar
aquell lloc per a poder bellugar-se

amb més desimvoltura i deferratr-se
deis setas perseguidores.
La camioneta, junt amb el taxi
que van utilitzar els atracadora per

cornetre l'atracaanent, han wat posats a disposició del Jutjat de

rapte.

guardia.

Aixi mateix l'ha fet lliuratnent al
jutjat de la Cain, i dun e seca
de tela que van deixar eh atracadora
a l'interior del taxi i qua segurament portaven prepara per rollocar-hi els diners producte de fatracament. Alguna testimonis presencials de l'atracament i diverses de

Aquest matí arribaran per
l'estació de França els senyors Companys i Martí
Esteve

jede de practicar-se en raid debe-

nieta per tal d'establir-se després al
seu noble, aprofitant que el seu pare
ja hi C5tà establert, fa molts anys,
de

fuster.

El mort va viure el des anys primers de trobar-se a Barcelona a la
casa d'un matrinioni amic sea. Despees visqué a casa de la seva tia
d'Esplugues. Eiß altres dos germana un es troba a alexia, ¡ l'altre
es franc franciscà.
DIJES DETENCIONS
Seguint la policia les investigacions
per a la detenció deis que poguessin
estar complicats en la mort de
Rafael Arnau, es va procedir ahir
a la detenció de dos joves les senyes del, quals coincideixen arnb les

dele que van estar a la casa per eneportar -Se Id roba del mora
Un dels detinguts va estar ja una
altea segada detingut per antes de

sabotatge i alliberat pel Jutjat.
Arnbdas secan posats a presencia
de la mate i germana de la propietaria del pis del carrer de Cabanyes
per veure si els reconeixen.

Ahir al mati el senyor Gassol va celebrar una conferència telefònica amb el senyor
Companys.
Sembla que durant aquesta
conferencia, que fou de llarga
(Jurada. el President de la Generalitat va manifestar-li que
eslava molt satisfet del resultat de Irs gestions í entrevistes glle hIt portat e cap durant
la seva estada a la capital de
la República.
El senyor Companys. qua
arlibara avui, diumenge. per
restació de Franca, en l'exprés
del metí, va expressar al sen yor Gasa()) el desig que a la
seva arribada no es faci cap
mena de 100 51 [0.9h-trió.
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La

policia, segores noticies que fina

nosaltres han arriba!, sembla que
té una pista per a la detenció deis
autors de l'atracament perpretet divendres co una camioneta de la C enitpancha General d'Aigues.
'Sembla que es traes," de mil
nava, alguns arribats de fora, peró
capitanejats per algun comixedor de
Barcelona.

a

Pito MONINENT

JOSEP MORAGVES
Com de rosturn, e) dimarta
vinent. a les deu del vespre. al
ilue ve ettflestint el manifest
ittte adreçarà al poble de Catalunya recaptant-li la collaboracid moral i material.
Son ja /nones les ofertes i
iniciatives que diverses entitats
i particulars han brindat a la
romissiú. la qua l encorafgen
mes i mes els la seva comesa.

Petits incidents per la venda d'un diari dretista
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Llegiu

les persones que van perseguir eta
atracadora en la seva fugida, a sseguren haya- observa: que un deis
mallactors, que vestia una gabardina
de color clan amb tonalitat verdosa,
donava visibles mostees d'estar ferit.

Casal del Partit Nacionalista
Calat, es reunirà la comiseió

MEDICAMENTS PUR&

.

Llegiu LA PUBLICITAT

dula

els diners

Preu: 30 cine» 1
U
u
n it • tain eweire ireiwneinin a 1ellall It ell a11 11 11 3•111 101 98 n11

Ahir a tu tarda fou posat a
la venda el primer nilmero del
setmanari dretiata -Den Fantasma-.
4 /es Rambles. grupa d'obrere
treetaten d'arabasser els
meros dele venedors j arriba/en a as:s altar Ufl dels quincena
on es tenia el selmanari.
Pscuall'Os Kliarclies dassalt
que impusaren ordre t recolltten Cl setnianari, que passarez
al fiscal. Aquest no va /robar
les dollelita
Alti)) laquees motu, a le o Ptima-'
Mea es va formar una tottiatigg,a
Intuid que va anar Bar-tablee aval)
)40101'11a el !la de 'Maui al
Frota 1: Me (»ref.".
No es practicaren detencions.

eama'aemeeer•Pered..•••••140.004egweek001140%,• n••n•••••.~.•••n••n••400.•
No maitu ele
Prei o calor, veril o
gora de l'eslocide ni abandone' el goudt de lee
vomite mea caree a fi ciona, quo latvol gut etsig
e l lampe que fact. aren)...
cificequiu un mur Infrenquelable al$ gor dota*
mornuaoe Out peneuen pm lee !temerte Alee de

1 la polo QUe esotra%
le reaplracló ami)
ten! na !reunen' cito lea dtnitellte Mitin» 64
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ES VEN TERRENY

assausealirleMelneall

Exten016 17.000 pams, prop Plaça d'Eepanya.
•

Preu: 8 ptes. pam. Faeilitats de pagament
Rah: 3eIIón

out combaten, energ lcomeiii lotes lea tnteccaoes
de lo boto 1 gota.
postines e lotes les
Tube ' ck
t o rmdclea de l mito.

:up.fif sf

200, primer, Mona. -- De 1 a 4.
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CASA DE FAMILIA
PER A CEGUES
El diumenge dia 18 del mes en
enes, a la tarda, tingui lloc a la
tala d'audicions de la Casa de Familia per a Cegues — (Ernpar de
Santa Llúcia)— un recital de cancona a cirree de Montserrat Salvador, soprano, i Mercè Carreres
de Daifa, pianista.
Les dues artistes, que pertanyen
a l'Orfeó Català, executaren un selecte programa a base d'obres de
Schubert, Schuman n, Mozart,
Brahms, Grieg, Millet, Pujol i Tol-

drä.
Abans de començar el concert
el secretari de l'Orfeó Catalä, senyor Pasqual Boada, fin la mesentació d'ambdues artistes; fiu remarcar llurs dots artístics, palesats
a bastament en les seres actuacions,
demostrant tothora ésser unes extelients deixebles del mestre Millet.
El programa fou interpretas amb
justesa molt notable. La senyoreta
Salvador digué totes les cançons
amb veritable art i domini del lied.
No fou descurat cap matis ni cap
detall que pogués minvar la justa
expressió i emotivitat pròpies de cada composició. Afegirem que posseeix bon timbre de veu i que rempt ì amb perfecta escota. Agradä
de manera completa a les ceguetes
i al nombrós auditori congregat al
saló d'actes de rEmpar, que obligaren amb Ilurs aplaudiments a
cantar dues obres lora de progra-

1

NOTICIAR!
Els oliste@ Mica nacional. al
Director general del Liceo. — Signada per la quas) totalitat d'artistes líeles nacionals residents a Bar-.
celona, ha estat lliurat al Director
general del Gran Teatre del Liceu,
senyor Joan Mestres i Calvet, el

següent document: "Els sotasignants fan pública i espontänia declaració de la sera admiració i adhe.
sió envers l'actual Director general
del Gran Teatre del Liceu, En Joan
Mestres i Calvet, i fan constar que
ara com abans Ii reconeixen la seva
especial predilecció per la dignitat
artística i el seu desinteressat atinan
envers els artistes nacionals de valua. Barcelona, 17 de febrer de
1 934. " Signen, entre altres: Maria
Espinalt, Bau Bonaplata, Callao,
Gombau, Pilar Duamirg, Lucci,
Roca, Gumä, Hipòlit Läzaro, Cortines, Alzina, Lamote de Grigonn,
Pahissa, Capdevila, Rodríguez, Vi
Ilaviciosa, Jiménez, Salarich, Santgenis, Sahater, Fernández, Giralt.
Rayer, etc., etc.

MOLT AVIAT

La senyora Carreres de Dalfó fou
una excellent acompanyant. EI públic la feu també objecte dels seus

aplaudiments.

L'Orfeó de Cegues de Santa Llúcia, per tal de correspondre a la
finesa dels visitants, executa amb
la perfecció i delicadesa que li són
reconegudes algunes composicions
del seu extens repertori, sota la direcció del seu mestre, senyor Ildefans Barbarä, les quals foren molt
celebrades pels distingits oients.
Finalment, el vice-president de 'a
Caixa de Pensions, senyor Albert
Bastardes, pronuncia eloqüents frases d'agraiment a les artistes, i dedica tambe uns mots molt efusius
als mestres Mines, Toldra, Salvat i

La música al Cafe Espanyol. —
Continuen amb gran exit els concerts al popular Café Espanyo/.
L'excellent conjunt instrumental que
dirigeix el rioloncellista Joan Tor.
Ten is
M aym ir es desviu per nierin bona programes musicals i deseesllar rinteres de la concurrencia per
Li bona midica.
S'han donat festivals de música regional que han estat força reeixits,
arnb la coliaboració de reputats amistes vocals i instrumentals, i darrerament ha tingut noc un simpanc homenatge al mestre Cassià Casademont, del qual s'executaren diverses
obres que dirigi el propi autor, obtenint en toles elles els mes efusius

aplaudiments.
Tambe obtingué un gran èxit el
Festival atalà, en el qual prenguercn
part el mestre Enric Morera, el p i anista Pere Vallribera, el tenor Joan
Segalá i la Cobla Albert-Marti, els
1141 1099111111lliell1111 11NR 311111111111111111 quals, junt amb el Quintes Barcelones, que anua diäriament al caii Espanyol, desgranaren un selecte prograBarbará.
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DEMA, DILLUNS,
DIA 26

Estrena

ma de música catalana que entusiasma rimmens auditori que omple cada
dia a la nit el popular establiment del
Para Hei.

Felicitem el director del Quintet
Barcelones senyor Joan Torrents i
Maimir i els seus excellents ccalaboradars per llar esforç i entusiasme en
pro de la divulgació de la bona música entre l'estament popular.

ORAN EXIT DE
DOUGLAS rAIRBADISSE)% FLISABEIN BERLDLP
r
5.-41reh

y ¡ye

íOfiigig;iI-( '1
Superproduccii) London Filma
distribuida pelo
Anteles Associats

Una audici6 del. Trios de Beetheven. — Per motius de brea major
que es presentaren a darrera hora
el diumenge proppassat, es va ha-

Es despatxen localitata
a la taquilla per als tres
primera dies

,..,,,,
e
, ,,,,,
EL

OXFECMARIAA
avul, a les onza: ensilló matinal

al preu únlo de duo* peesetee.
A la tarda: primera sessi6 a
les 3'30; especial, • les 4,
I nit, a les 10 •

LES . ESTRENES
Ur4u1naotta • •

ver de suspendre la segona sess;b
de l'Audició integral dels Trios de
Beethoven, que sota els auspicia del
Patronat Ardévol baria de celebrarse al saló de festes del Collegi Alemany. Resoltes les Vicultats, ratadició tindeä lloc avui, diumenge,
a lea deu de la vetlla, executant el
Trio Ardivol, integras pels coneertuste*: Ferran Guía, vate Ferran
Pérez Prio, violoncel, i Ferran Arclévol, piano, els trios de Beethoven
Mutis. 4, s i 6.
El Patronat prega als sena adscrita que perdonin que donada: M
peremptorietat amb que ea va presentar el motín que va impoair la
suspensió de l'audició, no pagué fer
arribar el len avis amb el dese§
temps per a evitar moleoties.

Orphea

Portar al cinema una obra de Josep
M. de Segarra prescindint dels seus
versos és Una inipresa considerable
plomé , els . versos de l'autor són, co
les, obres de Segarra, carn de la sesa
carn, com .es du, ¡ en la transcrip.
ció, per. ésser en el possible fidels, caldeia Jet- una transcripció de ritmes,
convertint en ritme cinematogràfic alió
que en l'obra original era ritme del
vera., que menava . el ritme rucia
—o viceversa —segons els casos.
' Mida naturalment , representarla un
trébaIl enorme perime, començant amb
el dironpage, hauria de seguir amb
l'aeCid, la interpretaci6 i el muntatge final i, encara, segarla el metre dels
veiaos emprats o, millar, la resultant
dels, diversos metres que, segons els
canoera, els personatges usessin.
Por) no es tractava pas de portar
les coses tan Iluny, sitió simplement
de fer un film amb un assumpte de
Segarra, i aleó es el que ha fet DoHatee Prusia. El director volia demostrar, en primer lloc, que es Podia
ter ad un film catalä i parlat en catara i que tot i aquesta limitació idiomática el film podia tenir mit.
Posadcs en aquest terreny les coses,
Domence Pruna ha reeixit en la sera
demostració, i ti reeixit precisament
perquè sita trabas amb .tantes
tata, que en la impossibilitat de vencer-les n'ha hagut de Prescindir.
Mal veiem que tot all ó que ti un
valor fotogenic o que. a les ordres del
director, se l'ha fet sets, entra en el
film i hi resta. La naturalesa lii mostea unes brines disposicions que no cal
dir; l'operador, cal citar el nom de
Porehet ha sahst agafar tot allò que
tenia un valor i enquadrar-ho. Per!
Pruna ha fet un caíd perfecte, les figures han estas sempre ben collocacles.
Ter alió que del director depenia
anava endavant. Si s'hagués proposat
fer una serie de diorames la cosa hauria resultas meravellosa.
Desgraciadament, però, el film is
e¡aa ¡ és aceita, i s¡ tot alié> que fea
de mare a l'acció era dificil a les
mans del director, tot alió altre que
tenia vida i acció pròpies i a Part
era rehel. Aixi, cada moment del frUn
per separat podia ésser una bella
composició; però la dificultas es troba ya en la successió de les imatges.
Diguem-lio clarament: els actora no
vivien el drama del poeta. Cada un
d'ells vivia, intensament de segur, un
drama propi, penó que no era el que
calia. 1 aixb fou el que, creiem nosalfres, decidí Domenec Pruno a
tallar despietadament. Poi, si tallä
en l'indret just per conservar el tri:s
reeixit, hagué de tallar, trealauradament, en el mis vital. I aleshores la
eontinuitat, en comptes d'isser Sinti
contar la història amb vivesa, anda
dramatisme, saltara d'episodi en episodi, d'escena en escena, com un” illustracions posades al drama de Segarra. Unes illustracions sonst mag
però que per elles soles no-nifques,
constituien el drama sitió una evocada mis aviat taciturna.
Amb tot i :Mula com ja deiem, Domenee Pruna ha deremAtra el que es
proposava. Comprenem que no slagi
mostrat cruel amb vis actors per ferlos viure l'acció d'una . manera teal,
forçant-loa a sentir i a patir no rodatan un metre de film que im sentissin i paisaje' a veda:Mal ún i ca manera d'obtenir resultas erutas asean
mancats d'un llarg entrenament. H.
comprenem, però talla. Actora i acteius haurien patit un calvari, per ó
després släuriert vist al llene amb
orgull fi bandee sentit, que ara
a penes si ho fan) i en el següent
film, que no eh:mirla fet esperar, ells
matelios hiurien demanat ei rigor.
D'altere coses POdriam Parlar , com
deis motu de llama; Den:, en això el
tgretdr ni hi té tan pan. Aquett deplitanient 1 aquista respomabilitat es
de l'Orphea, que encara in-0 'esti, es
veu, pum equipada per legren quines
presea de vistes. I Fe uni n'Urna,
Pernee eta defecte donava un to
ti¡ rtionotonla a moltes eicenes que,
. illsueSes,.cenvenientment segops les
manead« ds l'hora, Per la compoti.

TIVOLI
ab- •

JOIE MOICA

Segueix arnb veritable iza

Crife de la Marina"

ma.

La presencia dels mestres Millet
i Toldrà fou celebrada efusivament
per l'auditori i per les ceguetes. Estigueren tumbe presents a lacte el
mestre Joan Salvas i el vice-president de l'Orfeó Català, senyor Vicene de Moragues.

uezuiruiona

cid i eh; anules no tenen res per enrejar . ala films • que ene arriben de
lora.
Esperem que en el pròxim film que
ens donad Domänec Pruna .realitzan totes les promeses que en "El Café de la Marina" ens ha fet en donarnos el film Mis serien, fet amb dignitat, de tots els 'que s'han realitzat a
casa nostra. •
L'estrena, que tingué Ilcse divesdrei, bou una manifestació beillantissima. Hi assistiren autoritats, que
parlaren per rädio, ¡ el tot Barcelona
de les arta, de les ciencies, de la política, de la literatura i de les notes
de societat en un ple absolut.

VEGEU AL

[e.t.
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la deliciosa película

"Adios a las armas"
C011seum

Paramount

La guerra no perd actualitat. La
passada, pel cinema i per la literatura
s'enllaearä, d'aquesta manera, amb la
próxima. 1 és que la guerra suscita
tants problemes, amb les anormals
circumstáncies en que colloca bornes
i dones, que dificilment seria possihle de trobar en altres ambients.
Per atad> Frank Borzage ha aprofitat aquesta novella per emmarcar-hi
la sera habilitas, i ena presenta l'aventura de l'oficial que deserta Per
amor, per

naaturoarl
m mdtunnt,a itnotctamle:nav'elittletnras
amarosa. Gary Cooper i Helen Hayes fan un paren de protagonistes
magnífics, i Adolphe Menjou el seu
tipus acostumat de l'home que li prenen la dona que Ii agrada. Borzage
Porta l'acció amb un gran lo — una
mica lenta petser—i amb un final que
no perdria res en ésser escurçat Perque una o dues mirades dels prosagonistes ja en dirien prou per afegir
un clímax d'emocia als nombrosos
moments que en té el film.
A. FERRAN

De la Metro-Goldwyn-Mayer será
també una altra cinta histórica de
gran importancia i interés: "Maria
Antonieta - , en la qual correspondrä
el difícil papo de la infortunada esposa de Lluis XVI a Norma S'nearer,
la qual estudia el seu rol de Maria
Antonieta amb gran ateció i interés,
ja que no ignora que is de gran
transcendencia per a la seva carrera
triomfar en aquest dificil i important
rol.
"La Reina Isabel", que filmará
molt acial la productora RKO, ens
presentará la sera gran estel Katherine Hepbtirn en el paper principal, el
de la personalitat dominant de la celebre sobirana anglesa contemporania
de Felip II.
Warnen Brohers ti en cartera,
per a próxima filmació, la pellicula
"Napoleón", en la qual interpretará
Edward G. Robinson el paper d'emperador.
4111...1•nn••••n••nn-••n

El film de tots els temps

Deinä, dilluns:dia 26
La Germandat del Cinema
La Junta Directiva d'aquesta benefica Associació posa a coneixement de tots els seus associats i
de totes les persones que han contribuit amb donatius o regals a
l'exit del ball de disfresses que, organitzat per -Nietos del Zorro" i
patrocinas per la Germandat del
Cinema se celebra el dia 9 del corrent a can Ubre, que el resultat
econòmic obtingut en la dita festa
ha estas de 2.696 . 50 pessetes, la qual
quantitat ha ingressat a la caixa de
la dita Associació,
La Junta Directiva, en comunicar tan grata nova, fa constar el
seta agraiment a totes les persones
que assistiren al festival, als generosos donants, a la premsa per la
seva valuosa cooperada i a la Comissió organitzadora, que amb el
seu encert ha aconseguit augmentar
amb una quantitat important els
fons de la Germandat del Cinema.
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així mutaba, entre les del genere a
qué ens venim referint. Apareixerà en
el paper de reina it famosa este! sueca Greta Garbo, dirigida per Rouben
Mamullan, un deis Mutis de Lubiuch

i von Sternberg, i pertanyent, com
ells, al crup de director, de la Pa-

remen!.

L.

Fernändez Ardavín

No és aquesta la primera regada
que el Misten de la Passió, de Fra
Antoni de Sant Jeroni, es representada en castella a Barcelona. Ho
ha estat altres vegades, vers l'any
185o, en la versió castellana d'Antom Altadill, segons tus ho compta
Josep Artis, en el seu estudi de les
vicissituds que la Passió ha tingut
entre nosaltres. L'exit, però, no r havia acompanyada en aquesta prora.
Obeien aquestes representacions a
sentiments tan Iligats amb l'anima
del noble que no podien trabar altra
expressió que la llengua vernacla.
Però aleshores hom predicara tumbé
en catala sense necessitat de dir-se
catalanista. Ara les coses han canviat una mica. Son .) mis catalanistes.
No gosaria a afirmar que siguem
tumbé mes catalans. Altrarnent, si
el sentitnent religiós era aleshores
encara molt popular, avui sovint la
refirió era esdevingut una pura miestió política. Els partits de classe, els
partits que renegado de la !lengua i
de la tema, hi estan en pro o en
contra. Els partits proletaris rolen
abolir-la. Els partits de la plutocracia en rolen fer una de les mis
termes columnes de rstatu quo"
capitalista. Alrrament, en aquella
época, la Passió sofria persecucions
per part de la mateixa esglisia, que
aconseguia de vegades, àdhuc fer-la
prohibir. Avui, en canvi, si no oficialment, oficiosament, encoratja aquestes representacions mistico-teatrals.
Tot això ha fet que el mediocre
drama de Pemán assolis un gran
Èxit. ¡Quina influencia tindrä damunt d'aquesta vertió castellana de
la Passió? No és pas sense curiositat que ens ho preguntem.
Evidentment Ardavin, en la sera
tasca ja ha tingut tot aixó present.
La seca Passió ja no va adreçada.
com la ingenua Passi6 catalana, al
Poble. En segueix certament raeció, n'aprofita el dramatisme dels
sentiments que hi bateguen: poi, el
vestit no s'hi assembla. La modificació es mis profunda que el d'un
simple canvi de llengua. Curosament
l'adaptador n'elimina tot el que eß
pintoresc o xaró, adhuc tot 2116 que
sembla excés de farniliaritat amb
els personatges sagrats. L'intent ha
estas d'ennoblir-la, naturalment. ¡Pere, l'ennobleix? El /miss popular, in-

Escenaris
Ali j e a la tarda, una gran part dels
assistents al teatre Barcelona, senyores i senyoretes en llar majoria, espetaren al vestibul, com cada cha, en
havent acabat la ¡unció, la sortida de
Maria Fernanda Ladrón de Guevara,
a la qual feren objecte de vivissimes
demostracions de • simpatia. La distingida actriu estaca tosa emocionada i
mis bella que mai.
—; Pot estar ben contenta, d'aculestes mostees d'afectel—li diguerem,
—Ho estic molt. El públic de Barcelona m'aprecia en un grau maxim
No sé com agrair-li-ho!
Els sena grans ulls s'umitejaren.
—Lagrimes d'alegria...
—D'alegria i de tristesa alhora.
D'agraiment i de dolor.
—A una dona com voste tot Ii batirla de somriure.
—Peró no ea alai! Vol una nora?
Aquest matí he presentat la demanda
de divorci contra el meu marit...

La película històrica
a Hollywood
Hollywood demana en aquests dies
a la histbria de l'Europa d'altres
temps l'ambient per a moltes de les
seres gratis produccions cinematogräligues. Sis de les que estan a punt
d'estrenar-se o en cura de filmació tenen per personatges principals figures
com Caterina de Rússia, l'emperadriu
que els seus contemporanis anomenaren la Semiramis del Nord, o
Cleopatra. Que aquesta orientació envers el drama histúric respon a un desig del públic tant dels Estats Units
com de fora, no apareixerà dubtós als
que säpiguen que una de les mes gratis
preocupacions de les editores de Hollywood és assabentar-se del que el públic vol en tnateria d'espectacle. a fi
que sigui ante, i no altea cosa el que
se li ofereixi en el llene.
"Mandato imperial", peHicula de
gran aparas escènic, dirigida per Josep von Sternberg, en la qual interpreta Marlene Dietrich el paper
Caterina II la Gran, ocupa en aquests
dies bona part del temps dels estudis
de la Pararnount. En el repartiment,
ultra la Dietrich, hi ha, almenys, cinquanta actors de reconegut merit.
Una altra aportació mole valerosa de
la Paramount a la producció de pelHolles històriques ks la que representará "Cleopatra", que comeneará a
filmar-se molt avie, teta la direcció
de Cecil a. de Mille, i amb bellesa
d'inteRigineia tan clara cont Claudette Colbert en el dificil paper d'heroina, o sigui de Cleopatra.
"La Reina Cristina", pellicula de
la Metro-Goldwyn-Mayer, pertany,

Romea: «La pasión y muerte de nuestro señor
Jesucristo», escenificació en vers de

* Les gestiona de rempresari Gibert per a obrir l'Asaltó van endavant. La data de l'obertura està ja
fixada: el 14 de mart. Es dar, per&
que dad a aleshores encara pot ploure
molt!...

d'un
film a la/Ire...
* La Warnen Hnos ha ofert a
Entil Jannings el paper principal
d'una nora producció titulada "La
Dubarry".
* A Alemanya han comeneat
una versió nava de "Els tres tnoßquesos". Almenys tindran ravantatge d'isser mes guerrees que els
que figuraren en la versió francesa,
estrenada aquesta temporada.

* Iran Pctrovich, un element
dels mes destacats del cinema europeu, actualment a lugosläria, ha
marxat cap a Varsòvia, on, segons
contracte, interpretarà cinc films.
* Delinees d'unes llargues vacanees, Norma Shearer ha tornat
a Hollywood — com les altres estels, viatjä per Europa— a reprendre les teves &divisible El ato n'Una
film Es Marla Antonieta".

* Dintre de pocs dies debutaran
a la Granja Retal els duettistes huaco-americana Richard i Carry, dels
quals tenim excellents referencies. Richard i Carry han actuat lins ara als
nniihors music-halls i cabarets pari¡enes. Conreen el genere en el qual
han triomfat les parelles negres Layton i Jhonstone i Marino i Korns
alhora, el que ha fet populars els
duettiste3 francesas Fills i Tabes i
Gines i J ullien. A nir e m a sentir-los
dehangust
* El mestre Penella Ile g in arui
a l'empresa de Novetats i al cantant
Marc Redondo la nava sarsuela que
ha enllestit i amb la qual pensa l'esmentada empresa inaugurar la temporada !frica, en Roe de fer La chulapana, per por que l'obra del mestre
Moreno Torroba arribes amla retard.
Ultra l'esmentat barfton, interpretaran
aquesta obra del mestre Penella les fples Maria Teresa Planes i Trini
Avení i els actora Antoni Palacios i
Varerill Ruiz Parla. La companyia
està convocada ja per a demä.
* A desgrat que un diari del mati
hag i dit, en el seu número d'ahir, que
per ara no ti fonament nova d'una
M' opera temporada de eire al Non Mutis,
pedem confirmar pletmenent avui el
que respecte d'aqueeta temporada bem

gens 1 tose, ha estaS convertit

una estampeta llanada i perfilada,
ja el seta adaptador catali n'havia
iniciat aquesta transformació. El senyor Ardavin l'ha consumada. Cal
pensar si, entre l'un i l'altre no
&llaman esvait realment el set, mis
autentic ends.
Potser no hi havia, pecó, altea manera de traduir-lo. Per conservar.
ne el seta graciós popularisme, hanna calgut ésser un primitiu i
ingenu, com el ~da Fra Antoni de
Sant Jeroni. Altrament, aleó, ¡no
hauria anat contra els propis designis de l'empresa?
En la interpretació hom ha vol.
gut lambe llevarhi, tant corn
possible, aquest regust popular, devar-lo a /a categoria de veritable
poema dramätic.
D'aci el to melliflu i Ilangorós que
l'actor Antoni Armes presta a la figura de Jesús. Pene. aquest Jesús no
es el Jesús de la Passió catalana,
ni el jesús viril de les escriptures.
Es una concepció una mica jesuítica
de Jesús. Més que el Crist del Sagrat
Cor.
Tumbé Josep M. Linares fa un
Judes d'una hipocresia massa untuosa, massa treballada. En aquesta figura, que en la concepció popular
del drama desvetlla adés les rialles,
ades les ires del públic, és on resulta
mis vistent el canvi operat en resnerit de l'obra.
En fi, encara que la companyia
del Romea és del tot canviada, Ile.
vat de Maria Vila i de Pius Dar:,
hom l'ha emmotllat en els mate:ares
efectes públics que la companyia
catalana que interpretas-a l'obra l'any
passat Plisticament i escenográficament, robra fa, dones, molt bon
efecte. Peró en conjunt gairebé tests
els actors treballen amb un exces
de marital. La manera desmaiada i
monótona de dir els versos, com si
gosessnn, els lleva la t'oree dramática. A tots els caldria sin majo
vigor, una majar entonació. NOmb
Pies Davi, en la seva breu intervenció, presta l'adequat relleu a'
personatge. Adhuc el seu to, pr
comparacióehtmb els dels altres aut.
tore, resulta mis arias massa
brant i massa alt.
Doménec GUAM::
manifestat ad en dies anteriors. Mi!.
encara: podem afegir que. ultra
familia Frediani, el cap de la qual,
Willy Frediani, actuara de directo:,
figuraran al programa inaugural. entre altres números, els trapezistes
Olwars, amb Hur Charlot, els admirables acróbates germans Ferrer, els
perxistes-antipodistes Satsuma ¡ Otea
els clowns musicals Ton; Grite.
S'inaugurara la temporada, corn
vam anunciar. el vinent dijous, dia
ana:t. popular de caneen!
pr*
imerEdle em
de Schubert que el tenor Emili V en
de donar aquest mati, -drelhaci
teatre Barcelona, ha estas ajorer
fins al diumenge vinent, a causa de
no poder-se trobar avui a Barcelona
el pianista Pere Vallribera, de la
luosa cooperació del qua l no ha volgut
prescindir En Vendrell. En lloc de:
concert, hi batan, a l'esmentat teatre
a la mateixa hora, o sia a les cese de
mati, una representació extraordinaria
de Felipe Derbtay, per la companya
Ladrón de Guevara-Rivelles.
* La companyia Galligó, cantear
lada per a actuar al teatre Studiuse
t,,,drcrj
resma
perlseednietasrdeaglauelptraesetanrtdaQuia.4
sosPuhosa, de .Alarcón, obra que stri
represa el diumenge tt de mare. D'avui en erais, figurará al cartell la
comedia de Josep M.' Folch i Torres hdieta , fina els dies tf,
rO i 25 de mare sen pc.aat en escena
el drama religiós, de Unís Masriera.
La imPressió dels Dies Sants a Jrssalen+, "segons—diuen els solts °fi'

ciosos—els Evangelis".
* Ha aparegut el primer número
de .4 T S, publicació de l'Associació de
Teile Selecte. ‘'uit grans planes de boa
paper, bona tipografia i text muere"
sant . Josep Artie hi recorda "Miquel
Utrillo aficionas"; Prudenci Bertrana
hi insereix una forte escomesa colma
els anomenats primers actors, que inglifica de "calamitas pública"; J. Be"
nat i Duran hi parla de "La categori,
de l'espectacle determinada per /o
expressions amarases"; Francesc Oe
ret hi fa una defensa del teatre amateur, i En Lluis M. Bransuela hi te"
anlb
allytnart ca.
ver
saetdi ja,Ousen
siri
No,
nIpo
,:m
ir,t.apreuna
del
*
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Una rectificació: La traducri';

castellana de L'holla de la Glória,
Josep M. de Segarra, amb la goal "
presentará a Madrid l'actual companYia

Vila-Davi, no ha estas feta, contra d
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INFORMA9
Avui it= riben de Madrid
els senyors Companys
i Martí Esteve
(Ve de la primero pagino)
Madrid. 2. — En Ull periJdio de la nit es publica una
nota violenta de la Federaeiö
Patronal Eepaneola; diu ailit
La Junta directiva de la Federacia Eepanyola ita estudiat
conb tot deteniment les consequisneies que per a l'economia
nacional impliquen les resolucions ele (joveru en ordre als
darrers conflictes socjals, sinsularment a Madrid.
Considera la Federaciú Pat: onal Eepanyola que ee van
esvaint les darreres esperances
que a la legislació social 8lIflpüsi un criteri de justicia i
deqUanimital, puix beis els
eúnilieles que se sanclemen des
del Poder supesen 111 e011ClUedetb sistemática de la hei i van
desapareixent una a una les
saranlies que la pròpia hei
efereix als elements induelrials
perque les condicione de Ireball tingum una permanencia
a eficacia indispensables per a
recononna industrial. No es
pessible acceptati na acatar les
dieposicions darrerament dielies pel minieleri de 'I' rehall
imposant contra tranegreestens
de la Ilei subsantiva i objeelisa limilaciuns en la jornada
i regini de (relean que rebutgen
lets els paisus ¡ el precia Buleau
de Treball, i creiem que amb
afee no s'emparen Pis tIllereS, n . s de l'ecote enea nacional.
Lus preparem a la ilustra cons ivencia collectiva eeteni dispoeals a defenear els patrons
a les aprupacions madrieenyee,
cela lambe lee de toles les altres pruvincies espaileules, esCelant pee a alai, tote els recurses legals i arribant a les meseres de major gravelat per a
evitar que e'imposin resulumous illegale, estudiant lambe
si arrabal el memela seria
cenvement cessar ditilerventr
en Pis orgatitstates paritaria.
aistee Hurs acords i que Ilurs

A les dues de la tarda el senyor
Companys ha ofert un dinar, en un
restaurant centrir, al cap del Govern
i als ministres de Finances, Ohres
Plibliques i Treball. També ha asilstot al dinar el conseller de Finances
de la Generalitat. De sobretaula s'ha
parlar sobre temes gemela, i el senyor Companys ha pogut apreciar una
segada mes l'excellent disposieie del
Gen ern i del president per a tot el
q ue afecta el traspäs dels serveis, a
la qual cosa s'espera que s'imprimirá
activitat, i s'ha participat al ministre
de Finances els desigs expresaste ahir
pel cap del Gorda davant la Comissió
Mixta conduents a qué la valoració
de serveis traspassats s'efectui amb rota rapidesa, a ii que per al primer
d'abril proper la contribuid territorial a Catalunya pugui ésser, efectivament, cedida a la Generalitat.
A la tarda ha acudit a conferenciar
amb el senyor Companys, a l'hotel,
el president del Tribunal de Garatatics, senyor Alvaro de Albornoz.
També han complimentat el senyor
Companys l'ex-ministre de la Orga
mayor Gómez Paratcha.

UN INTERVIU
AMB EL SR. COMPANYS
Un periodista s'In entrevistar arnb
el president de la Generalitat, seny m.
Companys, al qual ha dit que havien
estar =ir comentades les seres conferencies amb els política d'esquerra.
El senyor Companys ha respost:
—Què te de particular? Sha oblidat, poner, que jo SÓC també home
desquerra i que a aquests homes Muneix una amistat molt antiga? A mis,
¿cola deconeixer que hi ha rincics
indestructibles entre el que aquests
Kmes representen i el que represento
jo? No endebades Iluitärein junts per
a radveniment de la República i desprees recorreguérem junta el cansí dels
primera anys de República. Perú no
amb aislar-les faig altra cosa que r.2tre tribut d'admiració acuse que ting uin transcendencia política les meres
conferencies.
He parlar àmpliament amb tots els
politics republicans pequé desitja a
lif,/z/1/719 ;eón '1101111111111elti C011sentir ropinid de ton ells sobre la
culeades.
situació en qué la República es troba
Quan davant liurs aspiroen ele 'l amente que travessein. No
Moles s'aixequi la rioli2ncia de
oblidareu que hi ha coses molt interesorgandeaci o ns sindieals
qe trobin liii eslimul en el sants i que quan torni a Catalunya
m'emportaré una impressia molt coniPuder públie, per a prosseguir
pleta ; objectiva de to t el que succeeix.
la seva aeciú subvsreiva, de—S'ha dit que Catalunya s'oposaria
eitjariern que se sancionessin
per tots els mitjans a la Constitució
lals ael ¡lude: pene no contra els
ereilen
elemenLe patronals que
d'un govern de dretes. Es cert?
—Mireu—ha dit el president de la
arriben el moment d'aixerareee
amb totes les seves conseqüenGeneralitat—: jo pu afirmar rotundarnent
això: que Catalunya no fati
ciee contra les arbilrhrielats
del poder i contra les subeermai ahselutament res que signifiqui el
mes peilt perill per a la República i
sions eludiereis.
que Catalunya ajudarà toas els LÍA
desitgin evitar aquest perill. Nosaltres no hern vngut avui a la política. Tothom sap cene P erne a' i gui
-seorintacdgmqueprvalR ui n en la República espanyola. Sobre
a;xO no hi pot haver misterio ni haa
¿existir temor !, que ene OpOteM
desenratIlament de la politice parlamentaria, que és un haluard de les
institucions democratiques i modern -a.
—¡Es forta la situació de l'EsquerMadrid. 2e. — En un 'estrene
ra a Catalunya ?
"ent de la earrelerit del Purdo
la eelebrat aquest anuglid 1111
—Fertíssinia. La força de les esquerleinquet per tat centrneem_ res a Cataluna a as per molt tenses la
rar el peirner ankersari I te que portarä els destine en la vida ca- 611 Española - . I,es talana. Ni es veu com ni P er quilla
- 11(. 110VAC 1
autoritats, en preuisid que po- rafa pugui isser derrotada, linden,
iruts nearrer aleen incidiera desde cometre ton els desencerts mes
e gradable. han disposat un sergrossos remite ropinba ens abando, Mi de vigilancia. Iban fet lis de nes, Arui mer avui, está francamrat
la paraula els senyors Alberos, am b nosaltres, i Es clar que eitem di,Semprún, Garete, Suerez
rasan a correspondre a aque s ta conTatcreil, Manztll 1 noirrtertfon. la fiança amh una política que signifivi
teajeria deis quals ox- el progres In és ampli aconseguit
pressa1 en termes Mienta que
Catalunya per molt tenme.
han obligat en algun monients
Els plans del Govern que es prepal
&ilegal.
de
Eatitorilat
a
ine
ren san importantissims i ens afeminalervenir.
ran en l'afecte de les masses catalanes.
Sentbla que alguna deis oreimpressió us prudueix
eents ti l'ame tenton el propOsu, al final i tel banquet d'exhi- situació política de Madrid?
—Sobre aixa no rull dir res Per bir unt bandera bir.dra . que porque no vull cometre indiscrecions. La i
laVen, j ' ere, ne han arribar a
realif zar-ho, En avahar el ban- semhla que tots coincideleen en que
quet, diversos cumensals han les coses ne poden continuar així.
—iQuan i com es podrá posar
Ilaneat crits subvereslus. Els repreeentants de l'atitoritat han a tot
—No ho se n¡ em toca saber- tuna
pres nota desqueets ineideids,
Cree que s'enea buscant 101UCIOnS,
eixf rom taMbe d'haver parlat
un orador que no figurave en la que per consegüent si totes les &Muelo
no sian viables hem de creure que hi
'lista presentada previere"' al
ha Govern rar ara. Podria succer
Direeter general de Seguretat.
SeguraMent aqueet adoplarh que ele soen surgís la solude i que
per aquesta causa es module la crisi •
les nie g ues nportunes.
t roaa hassant (emitís el rnement
En

Elsmonärquics
s'excedeixen
en un àpat
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La gatzara feixista
de cada . 'Imana
Madrid, 24.—A la Placa de Bilbao, a primeres horca de la tarda
s"na vist un grup de venedott de
falaris que es dedicaven a la venda
del periòdic "F. E." Amb aquest
motiu s'han proeuit alguns avalots
Per part dala venedors i alguns transeünts. El aagents de l'autoritat s'han
presentid a la !Asea I la tova sola
presisecia bectitat proa parqué ele
»Dadora del parió& N diaPerarmane•

VISITEU

MALLARE y Sastre
Mima* una gran colineal&
me vestlt• 1 abril»
irentrigenel»

1

»mi DI Off Pie& Ibt
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i estimo que ningil no podria opinar
amis seguretat.
A mi t'emes m'interessa una CONI:
que la República sigui el que tots
els que posàrem afanys a portar-la
sontniem, i d'això estic segur que
aixi succeire a la fi.
..--z Esteu complagut de l'actitud
ciet Govern guau: al traspin de serveis?
—Complagudiesim," Jo trobo el
Govern en excellent dispoeicia, i
taue mole gust a fer-ho constar públicament.
DE TORNADA
CAP A BARCELONA
Muceta nit han empren la turnada
cap a Barcelona el President de la
Generalitat de Catalunya. senyor
Lluis Companys, i cl Coweller de
Finances, senyor Marti Esteve. Han
acudit a acomiadar-los a l'estació,
entre altres persones, el ministre de
Treball, senyor Estadella; el secretad general de la Presidencia de la
República, eenyor 5am:hez Guerra,
arnb es ex-ministres senyors Prieto
i Franchy Roca i nombrosos diputats i amics.
UNA NOTA DE LES OFICINES
DE LA GENERALITAT
A les oficines de la Generalitat
de Catalutiya s'ha facilitar aquesta
nite la següent nota:
El President de la Generalitat, en
donar per acabada la seva grata estada a Madrid, ha reiteran clavara la
premsa que fobjecte capital del seu
viatge bou oierir personalment els
neue respectes a S. E. el President
de la República i gestionar diversos
assumptes de gran interes per a la
Generalitat, per la qual cosa l'ha
aconmauyat el conseller de Finances, senyor Martí Estere.
No tenia ultra finalitat el viatge,
ni llague de donar-se-li en realitat
l'abata: que s'ha suposat a les nombronce entrevistes que el senyor
Lluís Companys ha celebrar azul)
destacades persones des distints
sectors dcl republicanisme. Li ha
estat molt grat cornprovar en totes
elles i en els distinta actes oficials
i particulars a qué ha aseistit tot
l'interés i afecte que es té per a
lee personalitats i agrupacions politigues republicanes. Ila assenyalat
el curs de la política autonamica a
Fatal aula a i la transformació saludable que l'Estatut està cridat a realitzar no solament en el regint autOnont, simí en la vida de la República. Solidäries s n:ai les llibertats
guanyades per a tots els espanyols
per la República i les que aquesta
ha reconegut a Catalunya.
No vol el President de la Generalitat entrar en detall de les ge5tfells
realitzades durant la sera estada a
la capital de la República, ni cal
perque la prensa ha anat recollintles dia per dia. Es crea !lomee obligat a recollir amb gratitud les manifestacions que ha tingut el gust de
sentir de tots els membres del Govern, especialment del seu cap, qui
ha exposat personalment davant la
Comissió Mixta de Traspasaos i Serveis la necessitat d'activar l'obra
dels traspassos i la seva justa ralorack', a fi de donar en el temps i
mesura precisos els m i tja ns econ¿,mies indispensables per a la implanrack, total de rautonomia.

Els trämits judicials

d' unes denúncies
contra diversos
ex-ministres
3Indrld.
Avui ella reune el plo del 'frilninal snprem
it lt ìIt,i
it' Juanituit, lu 'Tutti()
lema per objeete duela rar I:e
sosa vompetiq teia o le del Tribunal de Garanties en la alemilicia formulada el unes d'abril de 1932 t • ontra .ilgunes
pt ` Phflileß. entre elles alguna exminialres.
En el cuas del enmare
respenent segun n Itnine ,le
l ar si u,. de procese/amen! eS
',lenteja el prohletria per haver
eCl al diverses de les personalt lele denunciades ministres
Igutt temps, Si lit rompeleneia
pels restanls tramite judirials
era del Tribunal de Garanlies
o Ple del 'Friblinal Suprem.
Ande el vol en contra de diversos maglstrals, slua devidit la
rOmpetenria per a (enaijenen!. la
substanciació de les poesihlee
reeponsabildela que intgruin dimanar-se de la dendnria,
pel Trhunal Ehtprein. Aquesta
sembla que es refereix a un
deliole d'aetalada i a un altre
mena de fels delirties.

Dena estimen!
1Bille, 340— ZI goverreadar

publicat una nota desmentint rodo~flirt la inforrnacib publicada per
"Bl äocialista", •obse supesats projactas balice de les natie4aliat48
buco..
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Mani l esleclons del ministre
senyor Cid
Madrid, 24. — A primera hora de
la tarda el ministre de Comunicacions ha erebut els periodistes, als
quals ha manifestat que solía fer
constar la sea-a complaença per l'actitud correcta que fins ara han observat els funcionad& del seu departament. Ha afegit que havia rebut
un telegrama de l'ex-director general de Telecomunicacions senyor
Bierma, que, pels termes en n ple está redactar lii trames al fiscal perque els tribunals de justicia imposin
la sanció merescuda.
Referint-se a un incident que, seg ima els periodistes, ha ocorregut
Melaga, ha nianifestat que ha manat
que surti cap a aquella població un
inspector del cos de Correas per tal
que liniorini sobre la cerusa del
que es diu. El senyod Cid ha acabar
manifestant que el jutge designat
per a jutjar la conducta dels iuncionaris que interringueren en els acres realitzats abans d'ahir al Ministeri continua la sea-a labor depuradora.

Una empasta

e

Els -averanys-Polítics de fi de setmana
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Quina será la «du- Malgrat els rumors que es fan
ce immediata de circular, el Cap del Govern
l'actual problema
assegura que no hi haurà crisi
polilic?

Madrid, 24 — Sesuda preocupant
els cerdea politice la situada politica
actual, que personalitats de tots els
sectors politice han conceptuat dan'sostenible. Tan fosca mea es la situad& sembla que ha dieser qualsevol
soluciú que doni a l'actual estat de
coses. llena aci el que opinen dicteses personalitats politiquee.
E L SR. SANTALO
El senyor Santaló, cap de la minoria de l'Esquerra, contestant una
enquesta de "Heraldo' sobre quina
será la solució immediata del plet potaje, diu:
Que les dretes, amb un clar sentit
de collaboracie, venen a la consolidació de la República. Afegeix que
aquest Govero, com qualsevol altre
que es foz-mis, ha de mantenir-se en
la posicid que semblava iniciar-he en
aquests darrers dies, mantenint per
daniunt de tot eieete polític i de tot
aiany de proselitisme, d'U/nanas, de
respecte, per a toses les forces políligues republicanes i preaentar els
projectes mes indispensables per tal
de mantenir els anhele de cultura i
emancipada social i patrietica en la
majoria del país.
EL SR. VERGARA
L'ex-serretari de Finances senyor
Vergara diu que les dretes caminen
envers el iracas mis rotund per inepcia. Respecte a l'actitud de les esquerres, diu que es vaga, i que bauran d'assumir el poder després de feta
la ¡Lisió. Creu que el senyor Araña,
en el seu discurs de l'II de febrer,
planteje amb tota claredat el problema
de les esquerres republicanes, al qual
problema ha de trobar-se seducid al
més aviar millor, perque eis esdeveniments no ens sorprenguin desprevinguts, amb la qual cosa vull dir que
cal un Govern que oantinui l'obra fonamental dels primen Governs de la
República amb les rectificacions que
siguin precises i justes.
EL SR. MARTÍNEZ DE VELASCO ES NEGA A CONTESTAR
Interrogas el senyor Martínez de
Velasco, s'ha raigas a contestar les
preguntes deis informadors, i ha dit
que es millor callar que embolicar la
situació

Dimecres serk presentat el pressupost
al

Parlament

Madrid, 24 — Pastada aquesta
setmana acuse que s'hagin complert
els averanys anunciadors de la crisi,
i a punt de prendre estas parlamentad el projecte del senyor Alba, les
campanyes encaminades a produir
l'enderroc del Govern s'inicien norammt en els sectors de la dreta.
Mes impacient la premsa interessada en la modificaci6 del panorama
• politic que no pes les persones que
podrien determinar-lo, sembla que
tinguin interés a soler inler influir
en anima d'aquests per produir
una mejor celeritat a la intervenció
directa de les dretes en el Coreen
del pais. No cal dir que els rumors
i cälculs san fets a base de l'actitud dels populars agraris i de les
divergencies que existeixen de fa
temps a l'interior del partit radical.
"A B C"
"A B C" afirma que els amics
del senyor Gil Robles han mandestat que la rninoria popular agraria
no ha entrebancat el canal del Govern ni ha sentir impaciencies per
enderrocar-lo. En canvi ha hagut
de solde les pressions dels que
rolen imposar un programa determinat.
En fer neteja del Congrés,
L'actitud de la minoria corresels uixers troben un punyal
ponla al deure de sostenir la vida
d'un Govern que pogués rectificar
i una pedra
acuse violencies els errors de la
Madrid, 24. — Sala sabut que els
política passada. Ara compren que
uixers del Congrés, en practicar alar
el seu sacrifici no ha estat apreciat,
l'escorcoll diari a la sala de visites
i en vista d'això recobra la llibertat
¡ a la tribuna pública, trobaren a la
d'acció i es disposa a dernanar el
primeia de les dices dependencies un
compliment dels projectes que conspunyal de gran nada, i a la tribuna
titueixen el programa mínim de les
pública una pedra força gran. La coindretes i que el marea Govern accidencia d'haver-se trobat el punyal
tual presenta a les Corte, perque
i la mira a dos Bus distints de recoincidia amb el que el partit radidifici fa suposar que es preparara alcal defensa des del banc de ropogar puix que les persones
sició Aixd, afegeix el citat periadic.
que portaren els dos objectes havien
equivaldría a la ruptura de la Ceda
d'ésser dues persones distintes. El puamb el Govern, que no podria compnyal fou trobat entre el banc dc fusrar amb els vots dele populistes
ta i la paret, la qual cosa fa suposar
agraris.
que la persona que el portava descoEl mateix periòdic diu que la mineixia que s'efectuaren escorcolls,
noria radical es proposa aelarir la
en adonar-se'n, amaga lamas acurasituaci6 política en la reunid que
dament. Encara és mes estranya
celebrara el divendres vinent. VuiEL SR, SALAZAR ALONSO
aquesta trohalla pel fet que les persotanta-set
diputare del grup tenen
El senyor Salazar Alonso ha manines que entren a diari a diverses deel propesit de redactar un docufestat que no cteu en la crisi ni en
pendencies sóuu escorcollades minucioment, que despees posaran a mans
l'escissió del partit radical.
sament.
del senyor Lerroux, en el qual deEL SR. BESTEIRO
manen que es respecti la voluntat
El senyor Besteiro, desistes de prenacional expressada p el sufragi
guntar-se que la el Parlament sense
representada al Parlament. Si la
El fiscal demana una pena abordar plenament el problema politic, proposta es acceptada pel senyor
afegeix:
Lerroux, quedarà aclarida la situade mort...
—Seria lamentable que es plantegis
ciO. i l'acord ne produirà cap disuna crisi de Govern sense que es
sidencia, ja que el senyor Martínez
poguessin coneixer quince ePil les
Barrio declaré que trohava viable
orientacions dels .grups politice com
un Govern d'aquesta mena, en el
no tos per conjectures, 1 no per les
qual cas ell passaria a ocupar un
declaracions expresses de les seves reas
ene, dins la minoria.
litzacions i dele seus propäsits. Arri"EL DEBATE"
bar el cas del plantejament, no man"El Debate" tren que per eortir
cará la mera opiniú. Mentrestant, val
la Cri5j de la reunia que celebrará
mes callar que manifestar-se en una
la minoria radical. Si aquesta Miesmena de concurs crenginyositats i
s'hagués plantejat d'aquesta mahahilitats les guata, per una o altra
Madrid, 24 — El vinent dilluns,
nera en la reuniA anterior no handia cOnlenCaril el j iudici Oral con- causa, s n',rt contraproduents i fías fucien continuat en el Govern els setra els tristement celebres Julián Ra- nestes, a la qual con sóc completanyore Guerra del Rio, Lata i Mariti;rez i leandro Inicua, autors de la ment reiractari.
tinez Barrio.
niort de Luciana kodriguez, "La EnSi la erisi no es prodtte ix Pe r la
cajera", t del taverner Mariano Medisgregació radical, no seria esjino. Condemnats ja uer l'assassinat
Reorganització del pare irany que es proclufs alalIa motiu de
de la primera, compareixeran davant
Direcció gene- la votació del projecte sobre l'autoels magistrats per tal de respondre miel de la
ritzada sollicitada.pel ministre d'Oral de Seguretat
de la mort del segon. El fiscal els debres Pühliques sobre l'execucie
mana pena de mort i 25 mil pessetes
(l'obres tense sithhasta o concurs.
d'indemnitzacia. El Iletrat defensor de
Madrid. 24.— El sots-secretari de
Per a la seducid de la crisi uns
Leandro Iniesta sollieita per a renlGovernaciti, ha echar aquest niatí els diuen que sortiran els ministres de
Pa r d'aquest diversos eximents o cauha
donar
compperiodistes als quals
Governaci ó . Einances i Obres PUsa alternativa i pena de deu anys i
re de dos ordres relatives al parc ¡dignes, els quals seran substituits
urna de presó major amb
niebil de la direccia general de Seper abres personalitats radicals de
de diversos atenuants. El defensor de
gurctat una (l'elles, que está relaciosignificaci ó mis moderada; i airees,
Julián Ramírez qualifica els fets conada ami.) la comptabilitat, 1 l'altra
que arribarä fins als agreris. Finalmesos pel seu patrocinat toril a un deami, la reorganazaciú técnica del
!c e ne alanns treuen que hi entralicte trhornicidi, i sollicita la pena de
pare. Per la primera es disposa la
ran ministres populistes agraris.
litze anys.
central:nació de la comptabilitat
Sembla que el senyor Gil Robles
creant una seccia delegada que accap obstacle a la saludó
tuarb degudatuent intervinguda da- Ode posará
que es presenti.
coral a :a Ilei, i subjecta al control
"EL SOL"
de les Ileis de comptabilitat, ordenacid de pagaments i intervenció de
"El Sor' assegura, per haver-bo
finances.
sentit de !Uds d'un ministre melt
L'altea es refereix a la reorganitafecte al cap del Gaseen, que no
sacié, dels serveis técnica i per ella
Id baura crisi, perque no pot haes crea una Comissid per a l'estudi
ver-ned. El senyor Lerroux manta
de l'assumpte en el termini de tres
Uno nota del ministeri
la seva posició esquertista. i en
mesos que es posará en vigor el
Molt de temps no será possihle que
de Treball
reglament del pare realitzant-se els
en aquestes Corts es reuneixin reserveis en forma que rendeixin
Madrid, 24. — Ha estat enviat a
presentacions dretistee i radicals
tota la sera eficacia.
la premsa sin Ilerg document del miun mateix Goa en. Leo dretes no
nisteri de Teehall dictat en el dia dapasearan d'amenaçar. Tot el que test
ne..
pesiar es que si s'emcivoca un miEs diu en l'escrit que el ministre,
nistre sigui tubatituit per un altre
Correus
L'Incident
de
vetllant per l'interés general i del comde la mateixa significació.
a Milaga
pljment de la Ilei, disposa i ordena
"LA VOZ"
que les organittacions provincials
"La N'oz" publica una conversa
trehall on s'exercita jurisdieció no
Mina, 24.— Els periadirs, reteconfidencial amb un primat repumarligeixin el empinara de lee lateo
reixea a l'incident eeorregut alije en
blitä, el qual bu que es evident
de treball aprovades pele broa 3,11xneger- se els oficials ale Correus a
que en la minoria radical existeix
tea o bi pactada directament entre sortir amb el cotxe d'ab/bullente
tort corrent que comedera que la
trthallsiläts i Semi, no permetent
No es tracta d'un acte d'indisciminoria ha d'actuar ande absoluta
que ele isords sisuin infripalts. El doplina, sine que en el moment de feri total independbacia, serles itibi e CCI4siat lea b d recordant el fidel que
se càrrec del servei es van trobar
tar-st a teadinoies d'esquerra o de
ee el Govern e la tasce de concardia
anee que no tenien colee; aleshores
dreta i situant-se en el terreny de
que és encomareada a las delegacions
se'ls va brinde': un vaga utilltzat per
provincial' de traten, dp )1118 QI110 8 doal transport de bestiar, que no te- les realitate nacionals. Fins ara el
pin reaniman de la tudoiewk abelat nia' els elements Indispensables per pare radioal t'esta datgastaat
.Govern serme governar, i el país
de les disposicions ddl MIltdeteri.
podar a cap la leva' labor.

Es preparava
un atemptat?

La vista de la
causa per assassinat de "La

bicajera"

L'aCatament de les
Les socala

necessita que es governi i el resolguin els problemes que bi ha plantejats entre els quals ocupa un Ilee
principal el de remire pnblie.
La minoria creo que si per actuar en un pla de realhat cal modiiicar el Gabinet, 'time ha de fer-se
corn mes aviat millor, encara que
sigui dolorós per a tothom, car per
damunt de tots els afectes cal mirar l'interés de la República. El
Govern ha de traçar un programa i
dur-lo a cap com mis aviat millor.
El que no pot fer deixar con.
tinuar l'angoixa de viure al dia al
dictat del conflicte quotidiä. Es molt
possible que la setmana entrene es
produiran al Congrés feta política
d'importancia per l'actitud que ha
adoptat el senyor Gil Robles sobre
que el Coreen no ha d'actuar en
un sentit ni en un altre ein6 ea línies
generals.
No Es cert que el lider populista
hagi dictat al senyor Lerroux cap
programa. Ens consta positivament
que el cap de la Ceda féu una glossa de la nota publicada ahir d'Accio
Popular. i que aquesta glossa ha
estat transmesa al cap del Govern.
La glossa o ampliació de la nota
ha estat mis explícita que el mateix document. Afegeix que tot fa
suposar que la setmana entrant
hauri esdeveniments: es a dir: que
hi haurä crisi en dos o tres ministeris, i que les vacante seran cobeetes per ministres agraris o radicals
únicament: queden descertats altres partits, encara que el dinar celebrat avui en un cèntric hotel pel
senyor Alba. Ventosa i Calvell i
afelquiades Alvarez hagi despertat
molt d'interes.
EL SENYOR LERROUX NEGA
ROTUNDAMENT QUE HI
PUGUI HAVER CRISI
. El seuyor Lerroux acedit al
Set: despatx de la Preesidencia del
Consell a les sis de la tarda. Ha
remis alli fins a les vult del vespre.
Durant la seva estada a la Presidencia ha rebut algunes visites, entre elles la dels ministres de Comunicacions, Treball, Obres Públiques
i Finances. A les vuit i cinc ha rebut els periodistes, amb els quals
ha conversar durant alguns minuta.
El senyor Lerroux ha dit que no
tenia cap noticia per comunicar-los,
i ha preguntat als informadora:
runter; sobre la
oipt er ac
oncs,
es dmulte
- /ué
situada politice.
—Doncs jo, dic que ctimarts hi
haurä Consell al mati, i que a la
tarda hi hatirà sessió de Corte,. come
sempre: que dimecres hi haure
també sessid; Cl dijous Consell de
Ministres sota la preaidencia de
S. E. i divendres sesead, i aixi successivament.
Els periodistes, davant d'aquest
ust
bricLaeriroro.
pd laui.quemattrraeca
ravatanel cseatenygor

tunda, li han dit:
totes aquestes converses
en les quals es parla de si aneu
a formar un Govern de dretes o
d'esq uerres i que la crisi es Ya a
produir en les aessions de Corta
la setmana entrant, no tenen cap foe'
e?
t absolut. Tot això s¿nt parta-,
nai-u
- tinn
les que ne tenen Cap valor. Ja en
diverses eicasions he dit que he Vie
g ut a ter una. política patribtica
republicana i que sense excloure ni.,
refusar ningú el Govern segueix el
sea cami. Aquest és el pla que va;
traear d'acord ande la dectiració
lancead que vam fer quart ens va. n.
presentar a les Corts. Ni dretes ni
esquerres. Repeteixo que som un
Govern que ha vingut a fer una politica patriedica i nacional. Seres
tretze homes que amb aquest sol
Pensament i aquest noble propasit
realitzern la neutra labor sense que
hi hagi la niés Ileu dizerepancia.
Un periodista ha dit:
—Ves no jeu la distincia de dretes
i entuertes, perd la jan *igual ministres del voetre Govern.
—El president ha contestat vivaer a, ¿que dretes ni esquerres
nntl:'assos? Alee es absalutament
in
nie'inexacta En el si del Govesni no hi
ha' tal qüestió. Sutil un Gevern que
ve a fer una obra nacional i al Paz.
lament requerim l'assistència d'es,
quenes torees que eta ceben per
circurnstäncies del motnent QUO
El dia que tes falte *gesta
asistencia i ens derretía • la Cante
bra cas n'anirem. Pera compre suoil
reirá a aquest Gorarn un altre
gual tipus. No veig la necessita*
que sigui subitituit Mutas Gtrvern,k
Realitzent l'obra que ene as prom
posar her i no vejeta per quä heml
cranar-nes-en. Butattem al Parlament
la co g aboració d'aquelles forcee que
la vulguin prestar i conste es a*
444. s 'U inda gomas eas.* mine
'virara. Jo,;',•ense ter idioadieacione.,

1
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'
elles
buseos
que
t ao.e.ua
pu
es. ¡Quia
-bi arnta
ens
? Donce, ,
tres ajua
el Govern macetea succeeixi
d
en les mateixes condiciona que fan
Slast Ala hi haatIghlitb
gi en nosaltres claudicacions en cap
punt fonamental., ,
.,
Ahir mateix el Sr. ?lilao va prdnunciar un ditcurs que tau aplaudir idht.c
fat i se:asideat
per lea . nretes, perq
atab atatstat criteri d'Otea nacional.
Un altce periodista j'a O:
—Pvetisament , setyor Presidan ,
conocida aquest as-lardee categóris de
Vds. porqué estem clesorientats amb
tantes ne'oombinationagle govern carn
.
.
es fan -en aquests di(
—Res d'això, j quali, a les dissidènno hi ha tal
cies en el si del Gov
cosa Perquè vegeu q
o hi és , jo us
he de dir que aques
atí han estat
aquí dos dels ministre ís quals s'asaenyala coni de tende a esquernsta,
que, en unió dels d'Agneultura. Treball
Wanda, han estudiase pla del pres.
supostextraordinari Per ta l de remeta!'
l'atur obrer, problema aquest que preocupa profundament l Govern.
—¿Has arribat a cap acord concret
i heu marcas xifres?
—No, és un treball molt laboriós que
necessita molt d'estatal, car s'ha dassegurar el que farern en etapes successives, puix que es trusa del pla general d'obres per a posar remei a l'atur. Demà els he invitas que vagin tots
a San Rafael, on tractarem d'aquest
problema amb tot deteniment.
— Aleshores no hi ha crisi total,
ni parcial, ni canvi d'homes en la política?
—Res d'això. Si algun ministre discrepés, jo e substituiría en el seu lloc,
i això és tot.
—. Es presentarä el pressupost a les
Corts dimeeres? — ha preguntat un periodista.
—En efecte, ¡ixi sera: fent un esfore hernie el presentarem a les Corts
el vinent dimecres.
E/ senyor Lerroux no ha dit res
i sisa acomiadat dels informadors.
EL QUE DIU EL SENYOR
GIL ROBLES
Sobre una informació publicada per
un periódic del mal, que atribueix al
senyor Gil Robles determinada actitud
davant el Govern. el cap de la C. E.
D. A. ha dit a un periodista:
—Al Govern no li he de retirar cap
protecció, perquè no n'he pactas privadament cap.
Ha afegit que la seva posició is
clara, i que s'ha esposas ja multes vegastes.

ELS CODFLCIC DEL TREIIILL
Madrid, 24. — En un manifest
publicas pel Comitè de la primera
zona del Sindicat Nacional Ferroviari, el personal de neteja i vigilancia del Metro anuncia que el dia
25 del corrent es ¿celará en vaga
aquest personal.
Puertollano, 34. — En vista que
l'empresa de la mina "Don Rodrigo" ha rebalsas el preu de les labors, els obrers picadors han acordat declarar la vaga general el
primer de mare en totes les ecupreses mineres de la conca. Han
presentas els oportuns oficis.
Cieza, 24. — Caza a protesta per
la pujada del preu del pa sla declaras la vaga general, la qual transcorre sense incidents. Els comerços
estan oberts, i la població presenta
l'aspecte de día festiu.
Orihuela, 24. — Slian reunit els
obren sedera per tal de tractar de
la implantació de les bases de treball recentment aprovades pel ministeri del ram. En la reunió hi
ha hagut completa unanimitat en
alió que es reiereix a les bases. S'Ira
acorde reclamar als patrons sobre
alguns casos d'incompliment denunciats al Sindicat pels obrers de les
industries tèxtils i ¡imitan daquesta
ciutat.
Múrcia, 24. — Comuniquen de
Mazarrón que els obrers minaires
persisteixen a no abandonar les mines fins que aconsegueixin les peticions que han formulat, les guata
consisteixen en qué els siguin pagats els jornals dels dies que estigueren en vaga. Les autoritats
s'han negat a atendre'ls fins que
abandonin les mines, i han impedir
que els siguin facilitats queviures.
• grup de dones ha apedregat !a
porta de la mina i han insultat els
guärdies d'assalt, els erais han
hagut de donar una cärrega per dissoldre-les.
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LA • RECEN) DE LA JUNTA
OONERAL DE L'ENYITAT
CENTRAL DA. C. R.
Anit parStsada es va sien i r' en
Junta. general rentilat central
I l'Arciío Catalana Republicana.
Després dels acords reglamentaláis es va pros:edil. a In temavacíe', de la 1.1(. 0 al de la Junta
Directiva. resultant elegils per
tiaanimilat el senyor Pece Dotaingo. la senyora Adela llameo%
i el senyor Josep M. Borona( ¡
Requesenst. - En l'etlicni próxima donaren)
comple dels altres acords que
pretigneren.
EXPLOSIO DE PETARDS
A la barriada de Santa Entina,
prop de la via deis Ferrocarrils Catalans. esclataren ahir a la nit tres
petard, sense conaeqüencies.
ATRACAMENT
En trobar-se sola a casa seva la
senyora Mercé Hostench, vídua de
Codina, que habita al carrer de Parcerisses, núm. 2, es seid sorpresa
per dos individus que, pistola en mi,
Ii van prendre joies per valor de
quatre-centes pessetes. Els escamentats pistolers, amb el propósit, segurament, d'espantar la mestreasa
de la casa, dispararen uns trets a
i seguidament es feren escäpols.
ELS ROBATORIS DE TAXIS
A la Placa de la Universitat, ahir
a la nit, tres individus pujaren al
taxi 54629, que concluia el xofer
Marcelli Andrés. Seguint indicacions dels viatgers, l'auto es dirigí
cap al carrer Consell de Crol, cn
direcci 6a Sans. En ésser al carrer
de Rocafort els tres individus, pistola en mi, obligaren el xofer que
els lliurés el cotxe, i desaparegueren
a tota manca en direcció a Sans.
—A l'Avinguda diaria fou trobat abandonar un altre taxi, amb el
ninnero 17475. del qual no es tenia
cap noticia que hagués estat turrar.
A l'interior d'aqueat taxi hi fou trobada una gorra i una bata de xoter que se suposen propietat del xnfer del dit vehicle, i s'ignora qué
halla pogut succeir-li a aquest.

i al tono, el mosso de Fomentada
Yoan
.que es troba y a dintre de vigilancia.
Al momptit de declarar-si l'incendi
hi havia dintre el local set xavalls,
dos dels quals • van morir abrwata
per les flema, no obstant ea tertos que va Jet' el Mosto per evitar
aquestes víctimes. La circunistäncia
d'ha ya-hl dintre el local una regular
existencia de palla feu que el foc
prengués un increment extraordinari i que motives les desgrases que
deixern esmentaCes.
Moments despees d'haier començat el foc hi van • arribar el bombea els gneis el van extingir a la
mitja hora de treballar-hi.
.
Les ferides que sofreix el moaso
Joan Navarro, han estas qualificades
de pronsistic reservas.
-

Frontó Novetati

Zarraga I Unam uno, blaus
, oontra
Izagulrre I Abasolo, ver/nena
(Blaus, 44 -- Vermolls, 45)
Zarraga el raen i gran jugador no
es troba en la millar forma. Desigualtat de joc, i, sobretot, ell certs monents dóna la - impressió d'estar agotar. Aixf i tot. és perillosissim amb
les seres 4iques arrencades e n e fan
que el contrincant s'hagi d'emprar
sempre a fons, car ii pot passar el que
ha succeit en aquest encontre, que essent a le% acaballes i portant els seus
adlermaris 8 punts d'avantatge, nitella
la partida al pum 44 i perd l'Ultim
punt per una de les moltes fallides que
finan., el sets %agote.
Deis guanyarlors cal destacar Abasolo, completament recuperas, a per
tant, un del- printers saguers del quadre. - itaguirre, amh un entissiasme
tense limits, va tenir molts encerts i
contribuí eficaement a aconseguir la
victòria del sen color. —

Boza
A

L'IRIS-PARK

SANS POU DECUIRAT VENCEDOR DE MIR, PER PUNTS
La re% cui ja Mir-Sans (., nigregn ahir a la sala del carees . de
lincia una concurrencia nonabrosa. Aquest comba!, bas e . de
la reunió, fou utt thgue
deis interessauls calabais que

Sonors.
1900. — Radio París, 1. n 96
niel es. Teatre Guigted.
19'00.—Tolosa, 385 os. Cors
pirsitencs.
368 ni. Vetllada
d'Opera.
20'00. — Langenberg, 456 usetres. Concerl d'orquestra.
20'15. — Algar, 318 In. Jack
Pita lis 1 la seNit orqueslra.
2030, — Paris P. T.
31
lud re-. Etnissió teatral: "Tristany i Isulda", peça eu nou
quadres.
20'35. — Budapest, 319 Inetre, Música zíngara, des de
Britànic.
21'30. — Breslau, 315 m. Conre i t d'orgue.

DILLUNII, 24
19'30.—Breslau, 3! 3 iii. Con-

DE MADRID

Anit passada, en una quadra situada al carrer de Parcerisse, 32 ,
propietat de Marc Polleas, es va
declarar un incendi en el qual va
resultar ferit de cremades a les mara!

LA T. S. F.
Programes europeus
selecta
DIUMENGE, 25
19'00.—Alger, 318 ni. Films

popular.
2000 —A lgar, 318 m. Concert en discos S t- dlicittlt s pels
rachetionts.
2030.— Poste ParlsIen, 3 I 2
ilustres. Concert de gala amb el
rolleill's de vedettes.
2030. — París P. T. T., 431
Metros. -1,.• Yealin ininutl",
drama lirio.
20'30. — Radio Paria, (Jan
metres. Música de eambra.
cert

C.

Darreres novetats castellanes de mis ixit
Pío Baraja: LAS NOCHES DEL BUEN

a

Pies.

Pedro Mata: UNA MUJER A LA MEDIDA.

Pies.

AZAAA Y EL PORPies.

Salinas: LA VOZ A TI DEBIDA.
7

Pies.

Odsor NI14: VIDA DE UN ORAN E9PASOL:
Pies.
Stalin

kIrig

s'hi desenvoluparen. La Huila
es por I ä sernpre dint re un Rinbient sie rivalital, disputada a
Ist tren i sense que cap dels
dos adversaria ,defallis en el
transcurs de les hostilitals. En
ele tres primera rounds Mir,
arnb mes rapidesa i prtidigal¡tat
l fe cops, elontink Sans a la
mitja distäncia. Agites( romanent prop de les (tordos, de tutt t
en tant, tranus lia alguna.réplica
que reta portar la Huila al centre del ring. A la (-instila represa, Sans. variant el seu joc,
aconsegui ter virar la fesomla
del eombal. En pla de balre's
deeiSiValnellt, Saum en els tres
rounds següents dona una briilantor insospilada a la Huila
per la rapidesa amb que entrara en jo'. En les darreres
represes. leería. 3lits aprOfilant Se de la fatiga de Satis, es tela,
nialgral algunes incorreccions,
amb fa decisiu, peria els julges,
per estilar, per estar disconformes ato!) Iota la l'oriental:mecía,
feren pnblic un veredicle equivoca I
En l'anterior comba!. el vet cris Jim Terry vence anudainent per punts Buir2. 17:11 PI
11 • 1111sCUrS de les %lid represes
Jint dentesslril que Alifara el seu
Pp no ha pertiti/
(. 1)011-luid el sen (l'ose! (le tlrela. que Boira llague d'acusar
vi s ibletnenl fins a arribar al final completament esgolat.
Els all res resultals: SerranoRomero i Ibäriez-I'errändis feren mate nul, i Melous vence
31urisly. per putas.

INCENDI EN UNA QUADRA
UNA PERSONA FERIDA I DOS
CAVALLS MORTS

LLIIIBIA
CATAL•MA
PNA SANT
PERE. 3

X. Viola: EL PASADO,

a.

LA LUCRA CONTRA XL
7 Ples.

Els estudian ts del
Magisieri s'han dec'arat en vaga
Zamora, 24. — Els estudiants del
tercer curs del grau oraiessionsl del
Magisteri s'han declarar in vaga indefinida per aulidaritat amb els ahres
companys de les restan . , prsvinci.us
Logrofio, — Aquest mati ;Tan
declarat en vaga els nurniali-tss afeetats pel pla modem. Els que segueixen e pa de tota han entrat a classe
des de le, primeres bares. Amb aqueas
mono a la iortida d'avests datrers
¡han registras incidems, repartiat-te
bastonades i cuas de puny entre anibdi3s bans. El director de la s s rmal
ha susliés le, classes, i es ;tronos,' reprendre-les dinamo Es temen incidents,
Car e i s normalista del ela ane j e catan
decidits a entrar a e lasse, a la rical
Cosa tracten d'oposar-se els nornaIii
tes afectats pel pla modern.
Pamplona. — El $ a l unases del tercer curs del grau professional del
afaj'steri s'han declaras en vaga malfica com a protesta per la .nternrettt•
d i del reglamint de l'e s calaió de mestres de les escotes camal,. La vapa
te caräcter indefinit.
Badajoz, 24. — Les g.dtions de ¡ir
vernador per tal que el. e studiants del
Magisteri ret i ressin l'oda de vaga
anunciada per a dimarts han frecassat.
Aquella insisteixen en Ilur actitud,
han rebut l'adhesió de deu provincia.
,
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Vaga estudias:1W
Midival d'aviaci6 :: Arribada (Milpea :: Viria
Lleida, 24 (per telifona — S'han
declarat en vaga el, alumnes de l'Escola Normal de -Mestres com a protesta per la re y ...sudó de determinades disposicions tetes pel ministeri
d'Instrucció Aquest migdia s'ha fiarmat davant l'Escota Normal, situada
al Passeig d'Aragó, tuna manifestada
composta ele mes de- iso estudiants,
que sita dirigit pels • principals carrers, donant crits contra el ministre
d'Instrucció. Ha estat cremat un ninot de drap que deien era representado.
Davant de 1 . .ajontament diversos estudiants han fet constar la protesta
per la revocació de diverses disposicions, que creuen perjudicial.
— A les dues d'aquesta tarda ha
arribar al carvis, d'aviaciö un aparell
de vuit places, tripulas pal pilot
nyor Xucli. Poca estona després han
arribar els aparells de las" francés
Malinvaud, tinent Ferrändiz i abres
pertanyents a l'Aero Club de Catalunya i a l'Escola d'Aviaciú de la Generalitat.
— flan començat les obres de
construcció de l'edifici que a la plaça
de Maciä pensa , aixecar la Companyia Telefónica.
— A l'estació del ferrocarril d'aquesta ciutat Francesc Molinero. (le
Selgua, ha arnenaeat amb un "revólver
g I guardaagulles Celo-ti Rojo, pel
qual motiu ha estar detingut. — C.

TARRAGONA
Accident mortal :: La nova Casa
de Correus :: Estada del conseller
Noves diverses
d'Economia
Tarragona. 23 (Der telefon).—
Quan el cainió de la matrícula de
'Farragona conduit per Mara Gracia i Vallespir, que es dirigía des de
Tortosa a l'aell 5, es trohava a X erra,
va baixar del calniö el conductor
a fi de carregar civada. Un fill seo
de poca erial, anotnenat Domines,
Otte viatjava al satinó, va fer algunes
maniobres astil, tanta desgracia, que
va anar a parar sota les redes del
vehicle, i va retire tan greus ferides, que va morir instantäniament.
— Per telegrames rehuts d'alguns
diputats, s'ha confirmat la noticia
referent als nous Pressupostos que
han de regir a comprar del mes
d'abril i en els quals consta una
consignació per a la construcció de
la nova Casa de Correas i Telègrafs.
— Aval ha estar en aquesta ciutat
el conseller d'F.conontia de la Generalitat. senyor Joan (=tintorera. A la
Comissaria ha estas reltut pel senyor
Cavaller, el qual li ha donat compte
del telegrama rebut del governador
d'Osca, en el qual ii partcipa que
en aquella ciutat es prohiheix la
sortida de blat. El senyor Comorera ha dirigir un telegrama al dit
governarlor pregant-li s'aixequi
mentada prohibici6 pel que afecta a
Tarragona.
Després, invitar per l'alcalde, ha
visitat la ciutat, i al migrEa ha estat
invitat amb un banquet per l'Ajantament.
— Els Cercles d'Escacs d'aquesta
cnitat, fan gestions, i s emhla que donaran resultar positiu. per tal que
ens visiti el campió hongares d'esCacs Lilienthal.

L'HOSPITALET
Manifestacions de l'alcalde
L'Ilespitalet, 24. — Aliir el Sr. .\l cable rebé els corresponsals de premsa
(le Barcelona, al seu despatx. Els va
fer notar que d'ensi que esta imanada
a la nostra ciutat la Comissaria de Polisia. composta de sis agents. la tranquillitat es absoluta. Tingue. tainhe, paraules d'elogi per a la guardia civil.
la goal -- digné — ands e s perit de sacrifici que es d'admirar ha actuar
a la nostra ciutat d'ença que s'estahlí
la co ncentran() d'aquest ros, que fou
anda data posterior als fets lamentable s que tots recorden
Man i festa, encara, que dintre fines
die, sera inangurada la Comis saria que
la Generalitat estahleix al carrer
Progrés d'aquesta ciutat, la qua) ectar:i
flotadl, ultra els agents de vigilancia
co-resnonents. ile in gmardies d'assalt.
rontnna el Sr Frontera mani`estsnt
que existefxen vires les prohabilitats
peroné el nont nur ha d'unir les harriades de Coll-Rlanc i Santa Enlalia i
C entre s'inatiguri per al ta 1abril tiroper .

— Aclariment: Com sigui que són
moll a el< ciutadans cure han fet ante de

ore s encia en aquesta Alcaldia, amb rao.tin d'haver-se posat al cobrament al,
selvas del primer t rimestre d'enguate,
de la Contriberció Indostrial de Comerc. per h a ver viert modificad:, nes
<los es del Tresor. aquesta Aleddia
a bé advertir als casstribuents que es
alien, per contrae/ a so que determina
l'augrnent tributan ja que la matricida
industrial e * confecciona d'asear(' umb
el reglament aprocat per R. D. del 28
ele maig de 1026 i R. D. de ni de maig
de 1926 en la seis Base ii —

e
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ces*/ a mala nota clausurados :: La
politice als pobles Les Mecidos
municipal' :: Accident a un ciclista
. ' "Noticiari
Grana, 23 (per teléfon). — A c.onseqüencia das escorcolls que ve efestuant la pulida, complint males del
cornissari d'Ordre Públic, ha estar
clausurar un altre establiment deis
barris baixos i detinguda la seta pro.
lactaria, anomenada Aurèlia Garcia.
Aquesta i eh detinguts ahir han passat a dispoaició del jutge.
— Han visitar el comissari d'Ordre Pablic el; alcaldes de Servia de
Ter, Can de la Selva i
i
diputats del Parlament català senyors Valles i Poi als i Carreres i Artau. Aquests darrers han denunciar al
scmor Prunés que a Torroella de
1' hai hi ha alguils individus que
d'algun ternos enci es dediquen, a les
ints, a apedrcgar els darnicilis de determinats seit),. causain desperfectes
i la natural alarma. El senyor Prunes
ha donar ordres a la guärcha civil Perque detingui els causants d'aquestes
malifetes.
— Ahir es rcuni la Junta de Protecle, de Menor,. per tal de irr la
distribució dels fons recaptats, i acordó destinar 3.300 pessetes a la cantina
del grup escolar Pau lglesies. i L000
per a l'Asaociacia de la Cardal.
— Densa passat, dilluns, a les onze del mati, tindrä lloz la vista dcl
recurs contencioso-administratiu contra l'acord de la Junta Municipal del
Leus per a la proclamada de candidats en les eleccions municipals
questa cintat. La vista ha desvetllat
gran expectació.
— En el mercar de bestiar celebrar aiui han entrat 445 cap, bovins,
i slan recaptat 222 . 5 0 pessetes.
— .Avui i demä se celebra una Diada pro-Segen Infancia . la qua' ha estar favorablement acollida per la pobiació.
— A les mol del vespre ha entrat
a l'II, > spital Angel Gravol.,sa, de 22
anys, solter, de Sant Feliu de Pallarols, el ella), muntant una bicicleta,
ha caigut i fracturar el fémur esquerre. — C.

MOLLERUSSA
Noves diverses
El dí a to del mes entrant seura la
Ilum pública el primer ¡Minero d'un
hutlleti que será el Porlantv''n de la
Delegació de la Catana de Comers
i de la hichistria d'atitle,ta iila. Aluen
primer numero, que sera extraordinars
portara la signatura de personalaats
local; i ¡emires de molta valua i de
reconeguda competencia. La revista
sortirä trimestralmest. atentre f elici
els iniciador; per Ilur encert de--te:/
s/rae/11 al nou periMic llargs luya
d'existencia en he de Mollcrussa i
dels interessos que representara.
— I.a rnateixa Delegació esta gestionant de la Direcció del ferrocarril
de Mollerussa a Balaguer la fornsesió
d'un tren extraordinari tots els dimecre s de cada setmana, a preus
económics, per tal de donar tota mena
de facilitats als veins dels pobles
que travessa aquesta via ferr ia Per
concórrer als mercats que celebra Mollerus sa el, lies esmensats.
— L'elenc artistic del Casino Republica Catalä, sota el mestratge del
professor sen 3 or Espinal. esta assai an t "Molinos de siento",
— Despris d'oaa Ilarga mala:tia
ha mort el cap de l'estas:1.S del ferrocarril de Mollerussa a Balaguer. senyor Joan
— En la sessió municipal del dimecres pastar, a la qual va coneórrei
un públic nombrosissina la majoria va
prendre l'acord de retirar la salmocid de 5 pe ' tetes diaria a les mor-ges de la Vellla . que lenco cura di,
w. mensuals
I'llo s liital: recluir a la
l'enllumenat. suht misionar anth ta
pessetes cada mes per la netea de la
roba deis hospitalitzats i facilitar-los,
com Uns ara. estada gratuita de pis.
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Noticiari
1. 1 Ajuntament ha acordar consedir
franquicia de ihres municipals per a
la realització d'obres durara un mes
de terminu. iquet4 a.: nn rd obceix al
desig de fomentar obres de construc65.
-- Dila/tense. al Centre ele Lectura.
tindra lloc un arte de dzscobrirnent
el'una placa que dinia el noin de Mimad Ventura a la biblioteca imoortant cedida a la dita entitat.
— iba resultas un èxit reinarcable
l'actuació de la famosa violinista
Ruth Fessel en el concert organtzat
per 1 . .Ssaociació de 'Sí:netas, el qual
tingué lloc al teatre Fortuny.
-- El Comité losai del Segell reoInfancia ha fet Illiurament a la nena
Dolor, Garriguer i Batet d'un arti›tic diploma proclamant-la campiona
de la venda de segells.
— Diumenge, a la plaça d'En Prim
tindrä lloc una actuacie de l'Esbart

11

BADALONA
'Tete&

C6nlerigelti

Badalona. 24. — Diumenge, dia 25, a
les cinc de la tarda; la . Companyia teatral Pujol Fornague.ra posarla en escena, a l'estatge social del popular Centre Catalani,ta Badaloni. la magnífica
dbfa de l'inmortal escriptor Santiago
Rossinyol, titulada "La bona gent".
—
noatre distingit convei; prolesser Sr. Enric Roig donara dintre pocs
dies una conferencia al Conservatori
de Terrassa. sobre "J. S. Bach". Li desitgem un no/1 exit.
— Denla diumenge, dia as, a les onze del =ti, el professor de l'Escola de
Teixits de Badalona Sr. Pau Radon i
Amigó donara una conferencia, a l'estatge social de la Societat Coral -Alba", sobre l'interessant tema: -La meya futura polémica amb el mate/tarje
francés M. Delamare".
Donada la competència del dissertant, seran mires les persones que aniran a escoltar-lo.
— L'Associació d ' Ex-alumnes
l'Estola Catalana prepara una tanda
de conferencies a arree dels mes P res
els-tigoselmndBa (Etre
diversos ramos cientific artistic i esportiu. — C.

CANET DE MAR
Ajuntament
Plan-Mercat :: Escola de Teixits
Les eleccions municipals (raquesta vila continuen encara pendents
de resolució del Tribunal Contenci6,-.1dministratiu.
El motiu d'haver-se portat a
aquest Tribunal ea .perque les eleccions ioren tant desmesuradament
coaccionades cona mai s'havia sise
al poble. El conglomerar d'ant1cs
nionärquics, homes de la d1ctadura,
carlins i Iliguerus, es llançaren a la
Boira amb el non/ de Isliga Catalana. disposats a atropellar-ho tot,
realitzant tota nena de coaccions,
amenaces i escampant els diners a
grapats, secundant-los "admirablement" en aquesta tasca de manieres
les senyores danes de la Conferencia de Sant Vicens de Paul , les
quals invadiren les cases dels humils
i oferirca bons de pa, Ilet i diners
a canvi del vot. Amb tots aquests
procedinients indignes arribaren a
obtenir un insignificant nombre de
as ds superior a la candidatura Front
d'Eçqtrerre,t, patrocinada per l'actual
Ajuntanent i avalada per tot el pohle trehalladar.
Davant d'aquests inqualificables
atropellaments a la voluntat populae
es 5 an ter les carrespcinents denún
cies a la Junta Municipal del Cens.
i aquesta va declarar ilegals les elecrions i per tant va deixar sense cierre la proclamació de regidors electes.
Aquests fets, de Inés a mis, han
promogut per part dels elements
d'esquerra ele la vila, durant aquests
darrers dies. diversos acres de protesta en e: s quals s'han manifestar
ben decidits a no deixar --e atropellar
inmuntment per aquesta gent que tot
hi emprant el mot "ordre" e s produeixen tan indignament en contra
de la voluutar ciutadana.
Mentrestant, tot i esperant el fall
que hom creu sera justicier. l'Ajuntament antic va fent la seca feina
a gust i a henetici de la vila per a la
qual tant s'ha desvetllat d'eneä
la proclantacits de la República.
— Les obres en construcció de la
Plaça-Mercat han arribat a la meitat del seu complsnent. Continuen
treliallant-hi, sota la direcció sIe l'arquitecte senyor Pere Dominen, moltissims obrers, i avui aquesta gran
m/Ilora ofereix un aspecte hen hotvc
í elegant i deixa entreveure que in
cop llesta el tot resultara tia edilic:
qus. ultra garantir totes les neceastat. mis obligarles. constituira
orgull per a la vila de Canes i un
elignc elogi per l'Ajuntament que l'ila
construir.
-- El s' atronar cle l'Escota de Te1xits de pum de la fleneu..1tat ,:e
Catalunya, el qua; presideix el trastee bon amic, el badle de Canet, senyor Josep Fort i Val. continua
les gestions per a la realitzacl,i
portant ; obre's d'ampliaci6 i aconclicionament de la (lita Escola. El ola
g e n er al d'aquestes obres esta presentat i la Generalitat, que esta
sempre arnatent per ajtidar tpta obra
que teneleixi a la divulgac , 6 de millorantent cultural i acacia' de Catalanya, les a c ull antb simpa ti a i
pera d'un roornent a 'abre la seca
aprovaciei definitiva.
El President de Catalunya senyor
Contpanya. jum amb els consellers
senyors Xfarti Estere, Ventura
Gaasol, i altres, han /eones visitar
dintre de peses dies l'Escota. per a
estudiar sobre el terreny les pretensiona dei T'atronar. Aquesta visita
que el noble veuria arnb molt de
gust, sera també aegellarla amb l'agraíment general, corresponent aixi
a la immensa 5atiefacciú i orgull que
sent tothom per l'interés i generositat del Grotern de la Generalitat
vers l'obra que realitza la important
E s cola de Teixits de Punt d'aquesta
vila.
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Tortosa, 33. (Per -teltfor0.,—,$ Ex.
tratte • de la bastó celebrado per la
Comissió de Govern de rAjentament,
que ei va celebrar ahir. Es va acordar
que en el memela oportú es tinta ea
compte la petIció d'Arelard Montear,
per a reingrasar a les &fiches; astabentar-se d'un ofici del Departainent
Cultura de la Generalitat, enearregant
la mäxima vigitäncia per evilar
destracció d'alguns inenuments o ta
desapárició de mentiments aristice i
històrics que per la SeccIó d'Obres PúMigues es faci un estudi per ala creació d'una estació central d'autobuses.
prosseguir la instrucció dels expedients
en caes per a depurar responsabliiSati
a atas funcionaris: estudiar l'aprofita
venda de-mentixploacó,jçnt
les flors sobrants del pare municipal:
estudiar l'adquisició de dos solars del
carrer de Vilanova per a fer-hi una
placeta que faciliti la circulació: eemplimentar astords . presos per ajuntaments anteriors , cubre la desaparició
d'edificis ruinosos i que no es permeti
el tancament de finques rúniques posad« enirnnt de camins i carreteres
veinals , sense la corresponent autorització le l'Ajuntament. i her una Itsspecci6 pes ticnics, de la casa número
as de Santa Teresa, que es troba er.
estas rulnós. — C.

GRANOLLERS
Parada de la Remunta e Acords
municipals :: Notes del mercal
Novas diverses
Es (roba en aq uesta ciaras la panda de sementals de l 'Estat, que, natal
cada any, fan estada fins a la primasera.
— Entre els asorda P resos Pe, Ce
de Govern de la cintas en la ses--sen
sió celebrada el dia ts. ligues l'assabentat de l'oferiment fet pel senyor
Roca i Crnhert, posant a la dispesieSS
de la durar el servei d'incendis que
el dit senyor té per al seu servei
Enserns palesi al elit industrial el scu agraiment per aquest (lesinteressat oferiment.
Aixi mateix s'acorta crear la ptas.,
major de l'Ajuntament. i fesu
tu:alienar, perque l'exerceixi, el fins
ara oficial primer 'd'Intersencie del
mateix Ajuntament 1 llicenciat en Administració Pública di l'Escola de la
Generalitat de • Cataluns a N'Antori
Cot i Nfayol.
mercat darrer s'ha vist forst
-salar; les transaccions seres
a. s reals , parases i avíram han est a. 0e segtreuit. e Mongetes, a 32 pes:tes; cigrcnis, a so: ordi, a 18: civam, a" 14; risUresc. a 2:7;: faves. a 2n:
veces. a 23; has aqueSts preus seistemen per pessetes ls setanta irres.
Les parares s'han fer a 29 reSSeteS
els tito
Els ous. a 223 pasteles la dotzena
gallines, a 16 el paren: pollastres, de
den a divuit el piren, i conills. de s'no
a s 1 so pessetes un.
— El nnvell amoneste granenerf
en Mariä Lassits ha estar nomenat,
pel Consell de Ci s can de la Chutar.
areplitecte auxiliar d'aquest Ajuntament.
— El Patronat de l'Orquestra de
Cmcerts esti treballant activamenl. per
arribar a un acord arnb l'Orquestra
de Corda de Sabadell, que dirigeix
el mestre senyor Cassiä Casademont.
per tal que aquesta institució muei•
cal vingui a la nostra cintas a dinar
un cancere i tornar-los la visita in
nostra °mue s tra, que diriges el senynr Lamben. Segurament que el primer des dits cancerte se celebrara a
primers de mare.
— Són anunciats per als dies 28
de l'actual i 4 , i 1 t del prever
al Teatre de la Unió Liberal, dilereas; espectacles. Entre ells cal esmentar la reposicia de l'opera -El
barbero de Sevilla".
— Ei notar; resident a aquesta
Incalitat senyor Manuel Gatell i Sela
es trasIladara aviar a Malaga. on ocupara la vacant que en una Irr larva
d'aquella capital existia.

MALLORCA
Vaixell de
Exposició de pintura
turisme Aniversari e Altres noves
Palma. I Per telegraf 1. — S'Ita
inaugurar en aquesta ciutat rexposien:, conectiva de pintares amb obres
de Rincón, Ramírez, Pou. Guasp i
el pintor japones Mikourno.
— Ha entrar al nostre port
vaixell nord-arnerica de turisme
"Excambion".
— Dilluns, l'Associació de Culta.
na de Mallorca celebrara un acte en
commemoració de raniversar t de :a
mort de l'illustre Poet a l oan Al
Ett aquest aste pronunc:a--cover
rä un parlament el literas Guillem
Colon] j seguidament seran llegides
algunes potajes de lent-orat mestre.
per la neboda daquest. senyoreta
Francini Alcover.
— Despees d'hay a pronuncias
tres conferencies a l'Associació de
Cultura de Mallorca ha sortit ca n a
Barcelona el director de VInatitut
Francis d'aquella capital. senyor
Bertrand.
e•
— Ha mort el professor jubilat
d'Educació física d'aquest Institut
senior Eusebi Ferrer.
— Han contret matrimoni en
aquesta ciutat l'irquitecte alemany
Heins Moritz i la- senyoreta nordamericana Maria dels Dolora Hoyte.
—Correosa:mima
,

Diumenge, 25 de febrer de 1934
Ilanta===14.
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El balanç de l'enquesta rfer
la mort del magistrat
Albea Prince
Les recerques no permeten encara d'aventurar
cap ()pialó
(re de la primera ryigind)
Sise: Sembla que Prince ha anat
vo:untiriament i 11Mre al lloc on ha
trobat. Només la familia, (ins ara,
r.irrna que hom ha volgut fer desaparèixer un testimoni valuós en l'afer Stavisky. Ningú, fora dels parents, no ho afirma ami-, tanta certesa. Un funcionari de Dijon ha dec'arat:
eS alln que els cómplices
de Stavisky podien temer de Prince? En un afer d'aquest genere. allò
que compra són eis documents, i el
conseller no en tenia. La sera documentaci6 sobre l'aier Stavisky es
componía de notes personals.
Paris, 24. - La nwertesa sobre
rexit de l'enquesta continua pesant
sobre l'esperit públic. Albert Prince

verbal ieta ja per M. Prince fa alguns dies.
Oap resulta%
Dijon, 24. - Fins ara no Sita
atonsegult cap resultas en la inframurió relativa a la mort del magrstrat sen n 1 or Prince.
El premi de cent mil franca que
Ita estat ofert ha donar ni-, a que
es rebin nombroses cartes arnh darles
i precisions, pern Mis ara no n'In
ha bagar cap d'importància, i bou,
pot afirmar que l'enquesta segueix
igual com quan Ion iniciarla.
Aquea rnatí un periodista ha preguntat a un metre quina era la seca
opinió sobre la hipótesi que el se

nyor Prince s'hagués suicidar.
El metge ha contestat que, cientificament, no és possible negar aqurn -

estava, en eiecte, judicialment par-

ja

"ant. al corrent deis afers Stavisky
des del primer arrest, l'any 1 o26, pel
unnissari ra C hOt, hl/5 a la darrera
Ilibertat. Penó s hom admet-i
e mis versemblant - que l'hagin
volgut (er desapareiser, hacia tingut
temps d'esposar la majoria de dades
a la Comissió judicial presidida pel
president del Tribunal de Cassació,
senyor Lescouvé. Alguns periòdics
afirmen que les notes que hacia re-lactat sobre 'afee havien estat retrobades al seu domicili.
Lee suposicions mes estranyes comencen a circular. Cal anotar-ne:
Voix. el farnós Unix. l'amic, el secretari o l'horne a tot fer de Stavisky,
Herd i Voix. is de la regir; dijoneAna a Dijon. on passä la major
7r.rt de la ser a vida. A Dijon va
'7:1- la seva primera condemna.
Vo,n. penó, és a la pres6. No cal
7en s ar en ell. Albert Prince. certamen?. s • ha ocupas d'altres assumpte s a més de raier Stavisky. Un seu
Ir. hanr
aprofitat aquest

La Comissió d'enquesta
Paris, 24. - La Cambra ha aprovat les !listes dels candidats a les
Cornissions d'enquesta.
Després les Corni5sions tiran reunit ínunecliatament, a fi de nomenar
les meses i organitrar el treball.
El radical-socialista M. Guernut
estas nomenat president de la ( omissi6 encarregada de l'assumpte
Stavisky.
FI republicä d'esquerra M. Brinnevay ha estat nomenat president

per venjar-se.
Y , 1 sperr q ue les re-erques do- ,:tres elements de judici per
•• .irar una opíníA.

r,,ntent

Es cenelx la declaraoló
S. 44. - Interro g at per "le
el conseller del Tribunal
Ii

Lemarchadonr, collera immediat
magistrat M. Albert Psrrroe, re.

o,ntment • assassinal, ha manifestar
ps :a decieració que Prince hacia
rse fer el dijous sobre l'assumpte Stavi-kv era cornpletament coneg-ida.
tràmit hacia de limitar-se a
Oc,-trira i dipnsit de !a declara,i6

la ComissiO enoarregada d'obrir una
enquesta sobre els successos del 6

del corrent.
Els tutti-ubres de la Comissin d'enquesta sobre l'assumpte Stavisy han
declarar que el president del Consell, senyor Doumergue, els havia
promès posar a la seva disposició el
proper dilluns ¡'informe del primer
president del Tribunal de Cassació
i tots els expedients administratius.
Han estat designats dos magistrats perqué estiatiM a la disposició
dels menthres de la dita Conlis,A
en tot alln que ea refereix; a lesecoció de les mesures d'ordre judicial
que poguessin éster acordades.
El president del ConSell ha donas
seguretats que el Govern seeiradarä en tot moment els esforcos . de
la Cornissió.
Chtutempa,

proteste ::

El senyar Chau:el-rin g . que havia
estas alludit en algunes informacions
de prernsa. atribuint-li oietertninades
nianifestaSions and, motiu de la tragica mores del magisfrat senyor Prince. ha arirmat !ermin0ntment a inexart1tud d'aquestes informacions.

La sublevació de San Juan, a l'Argentina

Socialistes i radicals contra

la política dictatorial
del governador
Buenos Aires, 24. - Les agènc.es
iiiormatives estrangeres donaren
ussr als periódics la noticia del nrov.ment subversiu que contra !a paO:toca dictatorial del governador ha, esclatat a la provincia de San
Juan. Les informacions rebudes sOn
:an reservades, que no donen idea
del inotiu exacte de la rebella,.
El gOvernador Frederic Cantoni,
contra e: qual anava el moviment, i
ie ha desaparegut, era un Irme de
carácter violento Fill de pares itans, arriba a l'Argentina, i s'establi
a San Juan. i prengué des del primer monient una parr molt activa
en la política.
Un deis seus homes de mes conf:ança bou l'enginyer Puerto. Quan
la s egona presidencia d•Irigoven,
amb motiu de la discussió de les
dues acte: per a senadora nacional;
de Cantoni y de Puerto, aquest darser, defensant la legitimitat de les
ése,, adquiri un gran prestigio
Lantoni, borne orgullós, s'adon.Ir
a,iat del perillOs que per a en resultava la major preponderància qu2
el seu antic adlittere anava adquii encara que aparentment existissin relacions cordials entre ambdós bornes. el cert es que, en el
fons, Frederic Cantoni comença
sentir una proiunda animadversid
contra l'enginyer Puerto.
Arriba un periode de peer.ecucions
Per a Cantora i el i seus german
Alele i Elin, després del qual sing in ia dictadura del general Uribaru, durant la qual no es molesta
aran cosa els Cantoni. Es (creo
e l eccions provincials, i Frederic Cantoni résulti elegit govemador i el
Er U germà Aldo, senador nacional.
Frederic Cantoni, p e r tal de venj ar-se de les . persecucions de que
basa& estat ohjecte, Mangue& una
era de represàlies cruda i a'arribia
a una situaci6 de tivantor i de v i o
San Juan.-lenciaprovd
Puerto es negä a secundar la política de Cantoni, per considerar-la

fu nesta,'cbm and ha - ettlit en «ene.

Canton i es dirigia principalment
contra els elernent§ espanvols de
San Juan. que N.A' cert donen el
major contingen t de pobläciii en
aquesta provimia argentina. San
Juan es una regia eminentment viti«
vinícola, la sera riquesa ha estat

creada, en la Seca majar part. pchs
espanyols. Saluda rs ranimackerstó,
arribant moltes vegades a l'odi o que
es pro:essen a l'Argentina mútuament éls espanyols i els italiana
descendents cntalians. Cantoni, que,
com rita sil, era ctitit:ians, no
feia excepció a la regla. i amo dels
ressorts del Poder, practica una política dictatorial i contraria als espanyols.
Existeix ä. San Juan un parti t . socialista que contusa amli una for.ca
bastant conSiderable. la qual, .en les
darreres elercion-, no ha i (gut mo-trar-se en tot el seu vaor P e r les
coacciono i traves que Cantoni els
2 a posat. existeix el partir
radical personalista, la ronca del qual
és t-ontsé bastant nombrosa. Agite ti
dos partits s'llan enrobustit darrerament en forma tal, que CQI1Stitucixen tots dos el Su per cent de
la força po:itica de la provinc:a,
i que són, naturaltnent, el. que :tan
portas a cap el moJiment contra
Frederic t.-antoni.
La direcció de rintent ha eetat a
carrec de l'enginyer Puerto, que ha
recollit tot el malestar que l'arruarió de cantan' lucia su: citat a Sail
Juan, recolzat. com (fent, pels partits socialista i radical.

El Govern japonia vol con.
trolar les exportacions
Tóquio, 24. - Als tenles ben informats s'afirma que el Govern japonés estudia una extensa legislació que tind • à per objecte controlar
eficaçment les exportacions i importacions. Al mateix temps sembla
que es prepara 1111111 eeviaió d.
tarifes duaneieä.

i.

ilititisaci6 l'agte P°141"

• e,* bine EtitiC oraba a korna quan a
1s ComIssIó finan- Lóndids s'accentuen els tucera • es reuneixen
nförs de canvis al ministeri
Paris, 24. En el Consell de Gabinet celebrat auuest mili, el StAarthcal ha exposat 'la situació exterior.
S'Ira referit particulartnent a la situad', d'Austria. - Despres el Sr. Cheron
ha posar el Consell al corrent de la
situació en que es troba tot el relatiu
a lace StawiSk: i ha anuncias que ordenari l'obertura de noves informaciont
judicials.
El Consell ha dicidit facilitar en
la forma mis amplia possible la tasca
de les duts Comissions d'enquesta no.
menades per la Cantora.
La Comissió senatorial de Finanzes
Ira escoltas as - ui les manifestacions ;eres pels senyors Douniergue i Germain
Martin i ha adoptat, després, per 19
\iras contra l'article pel qual es concedeixen al Gocen' poders excepcionals per reaitrar per decret totes aquelles economies que consideri necessiries per consolidar l'equilibrí del pressupost i fer efectiva la defensa del

franc.

La Comissió senatorial d'Hisenda
ha rebutjat certs artides de la Llei
de 1: Manees, però tom sigui que ensems ha .efectuat diverses reduccions
de depeses. resulta q ue queden cu ti spensades sensiblernent les disminucions
d'ingresaos que ersdria .representar la
desestimacid dels referits articles.
La Comissió ha donat per acabat l'examen del pressupost.

Tornada d'una missió
arqueológica
Roma. 2 - La ntiSsid d'Ar-

queob lria i AnIr o l h drigia antign

que ton tramesa por In Rei.11
Scwletai de Geugra fin a est udiar In regrieS de Yezzan a la
Tripolitania. ha tornat
deqinAs millas er' rolas alguns
i
murieron fent
publioal el Sea primor informe
s,,l n re

el festina i dels seus Iré-

(ir aojes a deseobriturnts fels
Hl una ininiensa Irr' eiopolis que

Eden está en la tercera i última tssild abani de tornar a Londres. 3lalara, que la p rensa ofenionyo continui
essent optimista Iins al Anal de suo'
sar ane es poni arribar o ten acord
anglo-italc .alemany • fe. u sri projecte
de roMeni de desamorara: que estaria n coliteadiciia amb la tes; f rancesa, fli cpari, italians a f i r men que tot
i la rordialitat ami, que Eden aeoliit
II Roma He g 's el ras de posar cap esfe ral:ea en elo resultoo r(tic s'obtindran
en les entwerses romenes, daaades les
rusuperabie 3 difieultals ex;stents ae.
tualment pe, a 'm'U, ' e! problema
del desaman:1ml,
Pera oreilfre Eden sinus per Earopa„sembla que dintel, del gros-rum an.
s'areentto cl dissentiment ando les
direclives del Fereign O ffice. El descontenta:tira, dels conservadors Per la
política de folia Simon es deu 1:ayer
aerrntuat talment. que es diu que Sima: passa al ministre f de l'Interior. ES
errt lates 1(. 2 inicializ y s tf,- l'actual
cap del Forrion Office han fracassat,
prra tamH d'S rert que el/ semfre
obra, ele prrfecte acord mt,,rh Macnonold. .4quest carvi eoncediria als conser-valore 117 ,1 solisPeeid solamenf
pe r oW, fr 1, MarDnivdd sequirin
la linfa 'meada pel sea (allega Simor.
Cnt cam"i a ;ri porlHa. per tan!, tenir
imp o rtancia quant a la ',Mítica interior
britanicn, pera nO modificaria la internacional.

el que es refereix a la gii2Stió del
desarmanient.
Encara que en les converses s'Ira
posat de ntandest, amb ciaredat, les
reserves que formula Alemanya al
ala britinic, especialment en e l que
es refereix al pla britänic i al ¡itriode dc danach', de la Convenció, es
crea que el scnyor Eden s'haurà
convençut del desig d'Alemanya
d'arribar a un acord basat en l'esmentat pla britänic.
Els peribdics expressen ropinió
cine si després de . la visita del senyor Eden a Roma s'aconsegueix
establir un pla ¿ a cció comuna entre Anglaterra i ltàlia. Alemanya
venria anib s:rnpatia e:s esfortos
cue es realitair per arribar a una
Convenció. encara que aquesta sigui
imperfecta i insuficient.
En referir-se a aquest assurnpte
l'oficiosa • Correspondéncia politica
i diplomätica" acaba el seu comentari dient que la decisic; final recaurä a París. no sobre el caräcter
deis armaments deiensius d'Alemanya, siníS sobre la sort definitiva del

de s armament general i de la Conferhcia de Ginebra.
beanvls en of minIsterl
nacional?
Londres. 24:- Aval circulat
en aquesta capital remors sobre una
modificaci6 ministerial:
Al matí "El Times- anunciava
que sir John Simon ocuparla probaIdement la cartera rlei.lote.rior.
Ministeri de Negocis Estrangers s'han limitas a qualificar aquesta noticia de Maniobra politica.
Amb tot, al, ' Circols no oficials
es parlava de la pri erjb;lj t a t que eh
senycr MaeDonald s : encarreguis de
la cartera de Negocis Estrangers,
pecó :Iris ara és impossible comprovat el fonament d'aquests rumors,
respecte del: quals als circo!: pol1tit5 s'expressaven duhtes sobre de
cero atolliria la majoria la sortida
del Ministeri de l'Interior del senyor
Gilmottr..

Roma. 24. - Proredent de Berlin ha
arrihat a aquesta capital el Sr. Piden.
Interro g ar pels perierlistes, s'Ira neg ar a fe rcap mena de declaració sobre
les entrevistes que ha celebras a Berlín.
Encara comentarla alemanya
Berlin. 24. - A través des comentaris que la preensa dedica a la
visita del senvor Eden a la capital
aleinanya. s'aprecia III1 gran optime.«
me quant a les possihilitats que s'arrihi a una intelligencia entre el,t
punts de vista anales i alemany

compren pro', de 45.000 sepuleres. la GurnisatO lta pogrul es-

tablir el cara -ter i la

nació dels liabilants de f'etzati
en el [ir rfode que pleeedl
MrogileSla pel,S ;trabe, evrlipriir511111 la influencia que a través
,lels seglee eaerei alli l'Imperi

tomä.

Sembla que els cristians
socials î e s hemmehren
no s'entenen
•

Bélgica continua
el mateix govern

A

Brusselles,

II, a la capital de Santa
dula, s'Ira celebrab un solenine
Te tiesto per a celebrar la e'..1.•
roittund de Leopuld
Han assistit . a Id eetintönia
et rei Lespold ftl i la reina
Astrid, el plitIcr. .p Garles i

verses personalilals belgues i
estrangeres.
El "Monitor Oficial" • publica
una inda dieta que el rei Leepold III slia negat a aceptar
lo diiiiissió que els ministres
san VI eta(' que li havien de presentar.
Leopold

Ill

¡la

pregat al Go-

veril qUe continnés eXereilll les

runeions que Ii l'oren eontiades
pe seu ditout pare.
El "Monitor - publica lambe
so derret retal reduint. atol)
moho de la eormitició de Leop.dit III, les penes dp ml,, pis;
que han ehlul riendommo jipis
Tribus:11s ele Just fria.

Madariaga visita Barthou
Paris, 24. - L'ambaixador d'Espars a en aquesta capital senyor Mudadaga ha visitas avui cl seno or Barthou per priniera segada d'ença que
aduesE es po,sitssioni de la cartera de
Negocia Eatrangers.
L'entrevista ha estat molt cordial,
i en ella Barthuu ha expressat les seses simpatiet envers Espanya i ha
recorclat els llaços que l'uneixen ami)
el senyor Madariaga, negus que daten de quan aquest ingresa a l'Escola de Mines de Paris.

L'Ube Mendi" en perill
anun-

Londres, '2
cia que el vapor espanyol -uhe
Mendi - , que 811155 a 11'.11ineria a
Rotterdam. lis erobarrancal
tin halle da SOrea a cinc milles
do Floarbi
II ruin espera pnlor posar-lo
a flor d'aigua abans de la nit.

,

Després de la revolta socialista a Austria

.

El rei Bottii visitar1

el sea pare
1
' Paris, 21. - El re¡ Boris ha

buril' antiesla larda traquesla
capital en direrciö a Cuburg
per (al de 'visitar el sei' pire,
l'ea-rej F erran de Bulgiiria. •

Austria Irgileir nronteitint rizo l'ater.ciO deis ce r :les internaeionals,
-Olament pel perfil que constiturix ter
a la pan eurotea , sia ‘i lambe Per la
seva política iaterior. Aquesta es earacte'eitra prr la sen-a JtibMi.f.rii5 a la
de Roma. .Je'n te (1/10 nora froto en
el cruluvi de non: d'un grup de cases
que fins ara era $ota el non: de Mattcotti, pel de 6(01 -11011i, conseller
municiPal de Bolonya conegat per hater esta: el primer a Pe , seguir obrers
i que resulta ludri en un 'omite pupujar que fou '(5- rial amb santi.
Per3 Os mes interessant la Huila enIr,- el parfit socirti-c r istia i els heim:t . ehren a prop3..,it de les intencions
Dollfiess de dissoldre lots els partir.; patifics, ter rart dels social-crislions es posa com o condieM, per a,
ceplar agries' projecte, que lambe hi
compresos els h,-intzi .ehren, i ais3 sembla que ro hi ha gastes de kvji- ,. La !Mita pot assolir proas trotari si els fer
prenater llar tesi, poden fer-ho, perque tetes les administracions de l'Es/ni esta ', ea lea sesos
.410 t r ato gn a al restaura:id dels
liabsbu rgs, cosa II/1 sic dificil. Per()
Ira sin els denneminzents viencsos
que todran tranquitlit:ar Eopinid pliHico internacional. que ceu en l'eventual:fa: daqursto restauraeid una ame:o:o per la ron.
No se sap ros de peeels sobre 1,
int‘:ncione d.* uaeiolullsociulist,a,
mentre ial'OSla e! slfflonll de
',n
u tos, de Habicht, el val frueir de

Iota la (out ianca de Hitler,
Pc.'lluss ha rrsPost ti Eultimation
a l irmant ti SeVa deeiii j de suprimir
d e SOCOITC! e! IlaZi.fOte. EI repte
esta Hanoi, T'e:tren! si es tracto 11.11/1
bluf flit'S o si .5 . 11C ,, Sfr 11 nous rsdeventments 5, ayies en territori austria,..
Enu. una reunió celebrada ahir a la
nit per les diviions novena i onzena
Se la "Sturmacharen - , cal da'0515 del canceller Dallitiss i del cap
d_ E. M., el ministre de justicia, senyor Schunsngen. pronuncia un di s
el qual digne que qualsevol-cursen
que desconegui la cripta cm etan
enterrats els Habsburg no pot comprendre l'Austria alemanya. Anima
drets endavant i no discutim ja per
miestiona de rigini. Nosaltres sabem
Une l'honestedat i la rectitud és la
miest,ió primordial co rota politica
de reconstrucció nacional que és la
qtie persegueia Austria en els moments actuals.
Ittarhemberg no ha visitat l'ex-omperadrfu

H a .ella tpublicada uni nota per

wakmtiche Nachrichten" desinentiut

1

que el princep Starhemberg hagi visitas rex-emperadriu lita al castell
de Steenoekergeel. La nbta afegeix
que el princ ,ep no ha sortit del territori austriac al uests dies.
Un disours de Dollfuss
El canceller Dolifuss, en un discurso Ira declarar que Cl govern ausIrme suprimira de 5ocArrel iota
campanya ' nacional-socialista.

Canela de nom :: :: :: ::
El grup de cases por a obrera cone-

gut per "Matteoti Hor ha soiert un
canvi de nom per la noca administració municiral. En endavant s'ano«
menarä "Giordani Hor. Gierdani es
el nom d'un feixista ¡taita mort pels
socialistes l'any 1921.
Aques t canvi de nom oheeix a la
prometença feta a Mussolini pel princep de Starhemberg, el qual s'apressDt a donar caneixernent de racord del
municipi vienes al duce italii. La placa que porta el rrin de Mattecti ha
•stat taparla mula bandees de la heimwehren.
Desmentiment d'una In-

formacIO :: :: :: :: :: ::
Berlín, 24. - L'Agència D. N. B.
declara que és falsa en la seva totaIdas la informacin, d'origen nordamerica, segons la . qual la "Legió
austriaca . ' d'Alemanya es concentrav0 a la frontera de Baviera atub intenclO de penetrar per la brea en
tcrritori austriac, per tal d'apoderar.c del Puder.

Els Soviets volen indemnitzacions
di. - El Govern soha antoritzal l'unibtsixa-

SCLIU.

dot 0 Londres perqufi informi
(lavan' el Govern Mitrando que
els Soviets no celan di$posals a
renunciar In intleninittacid que

els correspon per la interveliCió
de les I rimes brilaniques iturant
la guerra civil a Rússia.
La U. R. 8. 5, reclamara novarnent aquesla indeninit
en el cura (le lea properes y eg.u . ineions anglorusses cobre
la qüestiú.dels denles.
-

M. Robin, governadai

d'Indo-Xina

Parte. 24. - "Le Junio diu
que el Consell de minislies hit
acordat que NI. noMp, 1• -residen( superior al 'tea», ha

eslal 4lesIgnat gOvernadOr •
neral de la

ge-

leck anirá
tre,

3C

• Un complot nazi a
D'as 'molicie: arriben de VarsOvia que
encara que no ho sertbla, san lligades
Vana i
la ratificació del pacte
ele no-agressió germano-polonis i la
propera visita del ministre d'Afees Estrangers, Beck, o Bucarest.
L' única veritable aliada de Polönia
-en el semi, literal de la porosala-is Romania, la qua!, singular:me:u i
COMI a membre de la Pe lito Eneesa,,no
esta en lunes relarions amb Atentanya, principalment per la misiá del:
Tractats,
eontinuant la ova politica
pacifista, ha metal el pacte amb Alemansa, perd no renuncia a frs seves
aliances ni a la _reza amista' i molt
inenys a la sera política 0,11i-revisionista.
.4quest is el ele+ significa' de la
toinciekncia de les dues informacions,
posen encara en eridhicio peino is la
veritable política polonesa que no sofria rap modificada n amb l'eventual
can: del cap del gavera que s'anuncia,
VarsUvia. 24- Ha tingut lloc en les
habitacions particulars del ministre de
Negocis Estrangers, senyor Reck. que
ei troba retingut al llit per una indiaposició, el canvi de documents de ratificació de l'acord polono-alernany de no
agressi6 del 26 de gener darrer. el
qnal entrarà en vigor a partir d'avié
mateix.

Rack a Bucarest
Bucarest, 24.- El Cimero romas
ne, ha estas avisar de la visita nfi•
cial del ministre de Negocis Entran per- de Pols/unia. coronel Reck. que
tíndra Roe probablement el mes de
març vinent.

Can y le en el Govern
Varsirvia. 24.- La visita ieta
president de ministres senyqr Jendrzejewicr al president de l'Estar

Les investigacions
econòmiques de la
S. de N. per Cany 1933
Ginebra; 29. - El Sertei
vestigartons ecorn'oniquec de ;a Sorieras de Näcions Ira pógut com«
provar que en 1933 l'intercanvi tasa: de mtrcaderies entre e:5 di ttints ?ajaos ha estar inferior en un
leerla per cent al de l'any 1929.
En , les crisis precedents no ullaein -regi'strat mai un Iet tan greu,
cae la disininució de preus' acosdumaca anar acompanyada d'un augment en el volum del cornerc.
Actualment la clisminució quintititiva d'aquest volum comercial va
acompanyada d'una haixa en els
pretts equivalent a un cinquanta per
cent.
El dit Servei ha comprocat,
ohstant. que el valor total del cotnerc mundial ha disniinuit en el
transcurs de l'any 1933 en una pro«
partió menor que en an y1 antericirs.
Les dades estadistiques de 1933
semblen indicar que el comen mun
dial va tornara, si hé roman encara
en un nivell molt bala
a una mena de cicle normal, sense
que es vegi. no obstant, per ara. la
possibilitat d'una tornada a la prosperitas del mercas internacional.

Lituinia

polon a Zakopane ha dos» /loe Itee
a certs cardes politiza circulé" el,f,‘
mor sobre una modificació parcial
del Govern. Segons aquents manda%
dels quals s'ha fet eco la premag
poirició, el president del Conaell•ers•
mitirà i sera substituit pel sea I*
tecessor en el carea, coronel
Sor.

La premsa d'opoeició diu
aquest canan d'orientació política et
dirigida en . primer terme a reseldre
els problemes econòmics plantejats a
l'Estat. A. mis, se suposa que la
nava, Constiébeiä aprovada pel SO%
en absència dels grups parlamentaria
d'oposició, no será satrnesa al Senat
abans de la tardor per entrar en
vigor a final, d'any.
circols oficialn es menté una
absoluta reserva sobre aquests
mora.
Un oomplot nazi
Varsiivia , 24. - Després de la
dissolució dels grups nazis al terri.
ton de Memel, la ['oficia lituana ha
descobert un complot que tendii
la separació (Vaquen territori de
Lituania per tal d'incorporar-lo
penssia oriental.
El Govern aloman! protesta
Krivno. 24,- El ministre alemany
a Lituania ha lliurat al Govern
una nota en la qual el Govern alemany protesta contra l'extensió donada a les disposicions de la hei
le protecci6 del poble i de rEstat,
al territOri de Memel.
En la protesta es considera que la
dita lleu. que entra en vigor el . .8
de febrero constitueix una serios*
amenaca a rautonomia del dit territori. que esta garantida per lasomenat Estatut de Memel.

El Papa paria de la

po itica espanyola
Ciutat del Vaticà. Amb troatiu de la lectura del deCret relatiu
a la canonització de rEversos ben.
aventuras; espanyols, italians i alemanys. el Papa ha pronuncias un
discurs interessant:
En donar lectura al decret relatiu
a la Canonització del Pare Antönt
Maria Claret. el Papa 'fia fet ots
perque a Espanya s'uneixin tots els
que tingdn nOció del bi, deixant de
banda tetes les petites preierencieS
i simpaties.
Despees s'ha dirigir als ifalians,
posant-los en guardia contra la propaganda protestant, i per últim ha
exhortas els alemanys a que en
aquests moments, trägicament histó.
res, no es deix'm portar per les ten.
divides paganes contràries a la caritat cristiana, i desconiiin de renal.
taci.; de l'orgull de raça, que no.
111e5 pc; condu1r a un orgull cantoari a l'esperit nutria.

L'°Arbeiter Zeitung"
editat a Praga
Brenn (TaeeostovItquia!,
S'ha puldieal el primer número
frl periOdie "Arbeiter Zeitung",

que s'edilava a Viena. 1 que
d'ara enclava nt. apal eixerä en

Descobriment de columnes aqueSta einlat. El peribdic $
redaetat, arnb l'upo de socialibni
del segle I
les breeoslovacs, pele erolgrülji
•

Roma. 2-1. - Comuniquen de
Napols que han estat descohertes a Castellamare sis eolutnnes l'antiguitat de les quals es
remunta nil segle I de la nostra
Era, i que SÓlt del mateix lipus
que les del Temple d'Apolo, de

Pompeia.
Hum creo que es tracta de
les restes d'una mitiga població, de la qual parla Gicetai
una de les smes Epistoles.
Tongada d'aniversaris

a Alemanya
Berlin, 24. - Amb motiu de celebrar-se avui la commemoraciO de la
primera reunió celebrada pcls nacíanal-sociailstes a Munich el 24 de febrer de to20, en la qual el semor
Hitler exposa el seu programa, han
estas endomassats tots els edilicia
oiicials i molts sie particulars a tot
el territori del Reich.
A les tombes dels nacional-socialistesoque caigueren victimts d'atemptats
han estar dipositades nombroses corones, i aquesta nit te celebraran di\ Mea reintions, entre les quals riscreisen consignar-se la que tindrä llog
al Palau d'Esports de Berlin, en la
qual fati sus de la paraula el ministre del Reich senyor Goebbels, i una
abra que es verificara a Munkh, en
la qual el caneen« parlera al mateix
local un ho fin fa catorze anyra

I llore Wessel
Amb motiu de complir -se avui el
quart aniversari de l'assassinat de
Horst \S'este?, autor de l'iiimet nacional socialista, ha estat visitada
la seva tomba per delegacions dt
diversos organismes politicu.
kl ministre de Propaganda, %tu p o! Goebbel, i el príncep Augnst
Guillem de HoheneoUern han dipositat personalnient cbrones,

austriaca.

El darrer intent de la So.
cietat de Nacions en l'afer
del Chaco
Buenos Airtg. 24 - La Consistió da
la S. de N. ha iormulat una nova una.
posició de peu al Pa7aguai i a Boli.
via, que ha fet concebre grans esperances de resoldre satisiactóriament el
llarg conilide del Chaco, De no Ase,'
ami, la Comissió ›'embarcaria Munediatament cap a Europa.

Comunistes anglesoa
condemuats
Londres. 2 líders cosnunistes Pollitt i Manta, que
foren detinguts ahir, han comparegul davant el Tribunal especial. de Pontypridd (Pan de
GallesY, acusals d'haver pronunciat discursos sedictoS0e.
Tris dos foren posats en llibertat sota fiança, però hauran
Str comparèixer de nou davant
el dit Tribunal el dimecres vi,

fiera.

L'aviació franco-alemanya
NO Hl BAURA FUS9
DE COMPANYIES
Paris, 24. - Alzrotniateri de
l'Aire es desmelenen algunes
noticies d'origen estranger.
segons les quals el (»veril
fraude ezmninave in P4D aläibi'
lita( d'una propere fu") de kit
tintes Orles travesee feleept.nyea d'Americar del Stld,'' (•"--

LA PUBLIG1TAT
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ULL DE DIErAel
Volem feine?
Naturalment que per saltar el jardel Palees Comillas i evitar que us
Meollo davoili 10‘ grad mis cap 0 la
plebeitrocib eomPleta, la millo, cesa
lamia eme de d'Unir lo conetssió
del Permie aman to esser sollicitat de
refjoustament. ¿Pera, qui pensa
'quena delicadeses, a les oficines de
deipars de permseosf El patee de la
instancia venia ben els
plans yue fazrztnpunyaven tren en
regla; les «denotares no s'opasaten
a la reforma projectada— 'Per qu i ta
i crida. latenriór -lapreocus
I aro, oro, el problema is mes Caa.
plica i mes dificil. Sets; Abre, i per
sor!, una gran mareo d'opinió sera al
costo dels glas •0 uns resiancon a ornes enlielgida i degradada la nostra
ciutat. Pera es probable que molla gent
ne compartir() d, nostres neguits. .41
peu del mur mies esbotzat he sentit vena
de dones del poble que, evidentment, no
ens entenien. "¡Per que han d'aturar
aquestes obres? Cono si aquest jardines
amb quat re arbres neulita fas qui sap
que! Treball es el que cal; treball
3ingui don ringisi. I que es deis-in de
'mancos!"
L, el crit del primum vivere No rus
De de nou. I aquesta regada, can, les
altres, na pedem estar-nos de replicar.
Si en el; nostres esIorcos hi ha un
inog degoistne esteticista, es n711117ateir indiseutible que dels Hartes ¿'a_
gut,-:!: es/orcas han d'aprofita,ne mitres i milcon.a de persones entre les
quels, possiblement, eta fil!, d'aquestes
dones practiques, erre haurcat tinco
ssno instrucció mls intensa que no llar:
pro genitor:.
IYaltra honda, de trefe!l n'hi paf
•
snolt o Barcelona, sense que raloui
tire. a terra la Catedral, ni Santa . 1.1 aria de la Mar, ni la Virreina, ni tan
sola el niadest iordi de Can Cnmille,...
.Vaturalment que irg a frohem murrio
d'una economía no dirioida, diguem:
i menire hem de rmitetne (a,
el ferretee baldee do "Fl i el
erEhiorado. que no fa thla men i' , tb.
tic. i les cases a mi: enderrnear o n
mia construir de la Canadrne a . en el
llar mis risible de Barcelana . hrm ele
suportar que ne:v.r1 a la Rambla la 'ni@seta de ¡ardí privas que li ¿maya
prestigi.

NOTICIAR' CURSOS Ir CONFERENCIES

a

No sé Con sortirà ¿'aqueas emhull
el n'en admiras amic Duran-Reynals.
Pera, si re r donar feina o per isnrydie
ave es restringeixi la ema surt rabo.Sdniament. col emprendre abrumes abres.
Ti?, diantre!, que facin la Vio A, entre la Laiesema i el Parallel. Camping
i debatut, is rünk esforç a twar'a r tler
alentir /a decadincia — des del
pum de sida ecerolnlic, s'entin — de
la Barcelona vena.
I. si un han, fin vol aventures. la Versa repanimentar o d'neabor de PaMMentar Barcelona constitueix encara un
gran prooramo d'Obres.
Carles SOLDE.VII.A

Servei Meteorohlgic
de Catalunya

I

arruacio 4211111/11. AT1101IFIERICA

/

1110111140PA A UD IST MIL Vall
24 DI MINEN 01 1834
Al iterd-etel d I fluropi PI ha
~en' baleo mor .'apelen Al
metro eintinent. Por l e • aal noma
el lempo •mpltjora 1 siljrnent• Is
nebulositst o tot arrau, 1 to regle
tren forte* boira•, a /Inglaterra
I a 'rana t plugo' amb rente del
sud a Irlanda 1 a [goteo
Un lillIe entre g epresoleneri situat prop de Canerles produela
timba/ mal lempo al Mermo Cnel.
dental 1 •r sud-o•in de la Península
Marica.
77777 OEL 112111P8
A CATALUAIYA, A 348 FUI?
Fa bou tempo amb cal eeri o
mig amoló', a le comarques de
Llolde 1 e l'interior de T
7 ene.
A la resta de eoteiuny• lo ha
mono ', g otita I boleo 1 lempo en
general, favorable porque e proCluelvIn alguna ruleta ele ~este/.
local.
La temperatura metro» <Valor
lau de 10 era" • Seres, I les mienta.. geavul Plan «tal de 4 Valla
seta levo, al Pon de la • magua.
I 3 tamo* sota caro • Albee.
(Lea orserrociono del tenme a
narren/no, • les »el. van a in ea,
saara is• lo oriniere Mina.)

Aquesta tarda, a les cinc, se ce
al Casal del Idetpe, el fes--lebraà
rival °reanime por la aros Agra.
pació Artística a homenatge del doctor _Voseo Roig i Rabentós, d'acord
anal) el programa ja fet públic.

"EL SEGURO MEDICO . . Palsola de OPItC111. 117. Tel. 7451111
-51 8, (izar per al «Mas visen?,
cha primer de märg, el sopar que
els amics del cartellista Enric Aros
neny Ii oferexen anal, metin d'haver
obtingui el primer premi en el Concuro de (artelle de la Eire de Bar.
tetona El sol t ar tindea por a la
Taverna BiSCA. i poden reconir-se
tiquets, al arta de 15 Peasetes.
4 l'Hinca Rita, Fira de Barcelona
Viatge a Catalania,
p artan:out, tuba luts
Porta-Ferrisso, /o
Pelariíli dele trohats a la
vio pública i dipositats a la MaiCe'
(lumia municipal a di sposici6 de les
persones que instifiquin eme'. de
Ilur pertinença: Una goma d'inflar
pneumatics. Uttes !nitres d'astata i
peces metilliques. Una 'libreta. Un
jersei per a nena. Un passapnrt
favor de Pere Fiase n" Rodríguez.

HOAH
Un grup d'atriles, alcaldes i exalcaldes de la República, organitzen
un dinar d'homenatge al diputat del
Parlament catali i alcalde de Malgrat, senyor Francesc Aman i Cortala, per la seca labor en defeliSa
de les aspiracions municipalistes des
de la Federada de alunicipis Catalans i des del Parlanicnt. L'atte, que
no tindrä altre alas" qu e e l d'aua
maniiestacW, d'amistas i companyoin a, i per tant orase fignifiratió po.
l a ica, tiadre Pan: el dissabte cloral.
dia 3 de mere, a dos quarts t le dues,
al Restaurant Catalunya. Els ami.,
i simpatitzants poden fer hör nscripci4 al local de la Federacid de
Municipio Catalans, Via Laietana.
núm. au, primer. Proa del tiquet.
peaselei.

BEVEU AIGUA IMPERIAL
AnTh tnntiu de filmar-se denla,
dillnias. de dos quarts de tres a dos
qualre de la tarda, el Parc
ile atnntjuic, per a una pellicula
d'•soansiii VuriStiCe dr Catalunya,
funcionará per uns inornents Cl gran
hr allador del recinte de l'Exposició.
quarte

l,a Unir.> de Llogaters 1t Catalunya ha nstallat el Set) estatge al
carrer del Carme. 51, principal.

.114.114.16.1144.144144.11•11444444.....~...pegegesegsgegs$44,
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DIMARTS

3 DARRERS
DIES
POPULARISSIMA
DE LA

QUINZENA BLANCA
de

EL BARATO

Seran apotebsiesTI

Intuyeres, lavabos.
eteetera
lila 1;iiiserailnla

senyar Jüsep V tlasera i Forrada tos comunica que lii esta! no.
ruellut r ePreNailtant de la Fina In.
teroaciniial de Zagrei. 1 lagoslavia
que ha de celebras se riel 28 d'abril
al 7 de IlLuig d'aquest
/ la qual
i int h g er gia/1 interes per ale
nnstres produsturs, sobrerot despree
d'haver-se arribat !nata a un acnrd
eran itd entre Rapan ) a ¡ aquel'

¡sets.

F2TS DIVERSOS
Mur, dos 'mimadas que vestien
anal, elegancia, pujaren en un taxi
al carrer de Valencia i amenaçaren
el aoler amb la pistola, obligant-lo
a baixar del cot, del qual s'apnderaren E [otee trobat despees oJ tarter de la Montarla, entre
la Rambla de Catalunya i el carrer
Je

Halmer

— .anit al carrer de Villarroel,
quan Pene atargarit ¡ Sellas es disposara a posar en mana un at/10
de la seva propietat, e3 veié vol tau de tres suhjectes, que, amenacant-lo amb nisinles , l'nbligaren a
balase del cotxe, i posant-se al volant un dels pistolera i els altres
dos a l'interior, desaparegueren a
gran velocitat.

El coto, robas ostenta el número
de matricula 14.380.
— En una obra en construcció,
situada al carrer de Lope de Vega,
cantonada a la de Pallars. Fahrer
paleta Josep Vilanova i Flatoso, de
anys, sofri una caiguda d'una
bastida, i resulta amb lesions de
pronómic reservat.
— Alar a la tarda pesa fi a la %ene
vida, al seu domcili, Sant Pere Mirtir. so, Ralea Xofre Casaba, de at
anys. Per tal re realitzar aquest acte
es prengue una quarttitat d'äcid su l
-fúric.

—
cap del. serveis de la Casa
de Carita/ denuncia la falta d'una
quants quilos de metan, principalmetas d'estalas,. La panda es posä a
l'aguait, i precedí a la &temió de
l 'emplea t .Agusti Acedo Sefiuclo en el
moment que S ' emportava uns quaras
quiles de metal!, que anava a vendre,
legions manifesti, a un drapaire.

EX POS ICIONS D'ART

GALF FS 1 Klu.T
CORT8 CATALANES,
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413 NES

A. ANTI04
Pintura
O. 111411CIRES
t•
A. CALMA
JOMA 1114111.4440
Fine al 3 da maro vInent

LA PINACOTECA
011 011101CIA se
IU FelICUAL
Pintura
Flne dl 5 de mara ‚lent

BUSOUETS
IF/118•121 08 01142111.
Amb tal motiu es tenen preparades grandioses SALA
re..
emi i•
MOL!
Pintura
existències dels articles de més consum per a aLbilifAno
al II de litafg
cedir-los
SYRAretase Irrita
01/11TACIO 5IS
SENSE CAP BENEFICI
Sn vrobeeenteto
ROMA 1103ER
Malura
PILAN 1, 3431112 PletUre I dlpylaes
Compreu Llençols i Coixineres
roe
lo de maro
--_Compreu .Tovalles i Tovallons
SALA
j'ARES
Oveleeerr., 5 •
Vànoves i Cobrellits
• zata:
eiT Lupa
Compreu Ginerea blanca i de color
011100111ilege asma
Pl. 4/ II Mora
Compren Roba interior
Qic
'MUY Compreu Tovalloles i Mocadors
••n•••••••••

Tot, tot arnb rebeixes
1 10, per 100 de deseompte
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AOADEMIA I LAISORATORI
DE OIENOIES 'MEDIQUES
Oenferencla
del doctor Irenteerd
Al local de l'Academia i Laboratori
de Cundes Mediques de Catalunya
ha donat una conferencia sobre "Els
nanols" el doctor Fontseri.
El conferenciaras cenneneä expressant la necessitat que tenim, que en
temps tan agitats ¡ materiali g es, de
mirar de tant en tant els núvole, núvals q IIt, altrament, inil quelcom
tramcendental, i si nosaltreS, la gent
d cithtal, els mirem amb indiferencia, no passa igual amb els pagesós
mariners. En la vida d'aquests tenen els ntivols un paper tan important, que d'ells depèn Hur pa, molts
copo la sena ni-la.
El metearalegs, altrament, no fan
gran cas del folklore, car tenen una
rara tend nentia a convertir les cuses
Halarais Co números ¡ esquemes,
taimas, nn obstant, es el que Inés escapa a la finalitat esquemática; Poi
dir-se que, ell qiiestió de núvols, el
meleuróleg is encara un pagis.
Snlainent els japonesos venta estudian, el. liarais des de l'antiguita t . A
Europa fou solamen t a principie de
segle XIX roan lIS anglas publica el
primer Ilihre s obre la meteria, que
cridä poilcrosainent l'atereia. .q la
Primera ni r i t at del segle XIX s'arribe a la coi/Out/ció d'un Atlas Internacional, El perfecrinnament de la folograrla i els progressos ile l'aviada
han permis ultrapasear aquell Atlas
primitita A Veiecte, en 1Q311 ea crea
a Londres una Comissió Internacional
per g l'estudi del, núvols i l'establiment d'un Atlas nota En loan es reuní aquesta Cnrnissia a ljtretch, en
e% donaren a eaneixer el< trehalls reaM'ea, per la Fundació Rabell, que pa!encina el prórer refala senyor Patxot.
En rozo es renni la comissió a Barcelona, i inIstineurren milers de fotografíes p er P l a n e j ar el non Atlas. Gräcito a la genernsitat del Sr. Pat riot, les
aran, dificultats econamiques que fre•
sentava el Projecte preteren esser ve lt cudes. i avui acaba de sortir a la Ilum
l'Atlas. Gante 174 plannes. amh
norma Is , i diversos apindixs anta
nannIs tropical>, etc. L'aportacir.
Catalunya en futografies i treliatls es
realmen t important. Ara--ee pree a nta el Sr. Fontsere—, servira amiest
Atlas per a mig segle, com el ten medecessnr ? Tal vegada no, puta que
aval el ritme de lrs coses es melt
accelerat.
•teompanyi la ceolerincia del senynr Fontsere la projeeci4 nombrotes lamines que ens mostraren mivol, de formes inesperades. L'ira aissertacia, en fi, instructiva i

REMIRAR' DE PEDAGOGIA
Segona conferimela
del doctor Bist Cabrera
El ditendres passat, al vespre, al
Seminari de Pedagogia de la Volversitat Autémoma de Barcelona, va donar la sena segona conferencia l'inustre doctor Blai Cabrera. En aquesta
sessiä disserfaa solare el tema "La
lisica de l'atom".
D'emes d'un breu preämhul, el doctor Blai Cabrera passà a referir-se
<l'una manera concreta a la física de
litern, i va dir que aquest ta néixer
en l a filusufia grega heroica. dUe Va
denar el set] concepte en "la darme
porció insecable de materia". Realitrant la — dividint la materia —, no és possible d'arribar a obtenir l'atoan; cona siconseguí aix6?
Per mitja de la l'el de les Pro p or
simples i la Ilei de les propor--cions
dotas múltiples, descoberta a principis
del segle (huy. afei tard la Quimica
va restablir la serie atómica, la das¡directa perióiica de Afendelejef:
aquesta possibilitava la tesi que els
cussos que creien simples no ho lossin, que molts fossin cumbinacions de
cossos mes simples. D'eri g ieses cornplexos cal estudiar els sens elements
integrants i les Iltis de la seta integrada.

L'arrel del nostre coneixement d'aquests elements integrants deis &temas
dels COISOS simples radica en la descuberta per Faradai, de les Ileis de
la descomposició electrolitica; a base
d'aquestes Mete es va saber que tot
Morra ultra la massa material , tsnia
una eirrega electrice. En descompondre electroliticament una solució per
cada 96.5w coutonas o un múltiple
ente d'aquesta quantitat (96. 5 un colo'
lums m un feradai) es recull sn ätomgram del tos simple; evidentment, un
faradai resultava igual al producte del
nombre d'eternas de cada etom-gram
per la certeza electrice de cada un,
per tarta la carrega de cada Mune resultare de dividir un huadai ¡el nombre d'iteres d'un etemsgram
ffelmnalte po:12riorment, ilirmi

que mustia litio farediques implicavee l'existencia d'un item de cierna
eléctrica ai supesirent la d'un atoan
material.
Pire, 4 Cientia ruma eni inveroement. Si hi lt. anega elictriee 111
ha Poni-miste Par qué? Peroni la
cärrega electrice ventera la e Vaho
de la nnstra mesura. i la masita ea.
ja que no titilan murena tila temique reflecteixin les variacions de
decimal ' de Pardee de millisineet de

ble

Per,1 e, se observe , que lea c4 r regut
s
eléctriques atóiniques admetien
sempre un maxim comú divisor, i

fi-

aquesta era la cierna electrice de
tuna dhidrogen. Perra F=ma: podem
saber el valor de F. j el de l'acceleracid; per tant, podren t coneixer el valor de la massa (m=F/a), a partir
del coneixement de la sena carrega
electrice.
En comprovar les conseqüències
d'aquesta afirmaciú, per deicerreaues
electriques en tubo plcns d'un gas determinar. es va constatar la sena vigencia respecte als raigs anúdics; peró en els catódico fou distint. Els
.torras en aquests raigs portaven la
càrrega eléctrica negativa ¡ eren incormaarablement menura que tuts ele
atoms coneguts; la seva masse era
1.84o negarles menor que la inassa de
l'atoro d'hidrogen. Es va accepta que
aquesta massa era una tuesta especial.
Se'n la dir "electron". Però aquest
electron eta lliure en el tub i també
"a l'interior deis a toms dels cossos"; es mena i el seis moviment és
registrable, projectant-lo sobre un diämetros atbrnic.
En els cossos radiactius els ¡tenis
que surten despresos travessen sentare la materia en linia recta, pecó de
vegades es desvien , descrivint eq realitat una hipérbola que apareix cona
una tinta trencada: conseqüencia de
la Ilei d'atraccions de Coulomb. Es
a dir. que aquests Moms en troben
d'altres de signe contrari que els
atrauen i els desvien de le seva tra-

'

jectória.
Pera aixú succeeix dintre l'atora.
I que és atara sinh allä que succeeix
en el sistema planetari? En els atoms
notares aquesta Córcega electrónica
ha de trabar-se equilibrada, pera
aquest equilibri ha d'ésser dinamic a
la manera de l'equilibri vigent en la
mecánica celeste . Ara be. l'electro!)
cines energia i, per tant, es debilita, i
un dia resultaria projectat sobre el
nucli atún/je. Desapareixeria aleshores
l'equilibri. ¡Cona s'explica que M'a)
succeeixi? Heus aci el problema que
es piel/teje la ()Manca.
El moviment electrònic no és tria
qualsevol. El que sigui ens ho permeten de saber anta qqatre números
niagics apareguts fa pocs anys: els
numeros "quantistes", a base dels
quals s'explica la configuració interna
de letona Posteriorment la Quimica
destobri el fel dels conos Isoteps, que,
amh igual qualitat, tenen pesos atórales diferente.
El doctor Blai Cabrera es va estendre en altres consideraciens respecte a l'equilibri del món minúscul de
La docta conferencia del doctor
Blas Cabrera bou seguida amb esencia extrema, a en acabar-se, una entusiastica ovada premia la labor de
l'iNustre conferenciant.

VIDA SOCIAL
Carta de treball deis caenbrees. — posa a ‘‘.neixemailt de bds els eatillarers de
parrelona ¡ - provfnein" que ha
estat i. tniplial el termitti per a
sollieilur la t'arta rle Irehall
fino al dia 29 del eorrent,
que ser!> taimada sense naves
priirrogues. Al maleix lemps la
liorsa de Cantbrers. Uniera de
Barcelona. adverteix a lots els
pavono de lit indústritt que no
iluntilirtiettl
liagin
l'Hawai del Jura, Mixl referent
a les sehnsines hivernals qua
dint re la (1:irri gas salan:tila del
proper mes de mala. 'mural/
tr ó sser reemplaeat a tisis els
mlners que no hagin t'el la
aelmatut de Viii'iltineA per altrea
riunhrers que enviara aquest
Ii i nSa única, al quid objecte es
Finan les oporl Une!, inspeacions
II lid de eampro va r nualsev"I
¡uf rzt ,•,¡Js que poguds haver-hi
cii aquesl assumple.
Calma d ' Estala' I Pensione
d'Invalldeea I Vellese de l ' Aseoclació de Carnlesere de Barcelona. -- El dia 2J de Mari:,
leo cine (le la larda , aquesta
eutilal celebrara remita general
ordinaria per lal de tinada r deis
aettnantea segileuts: Le-tuca
de l'arta anterior, cedat
cumples, gei- lit'. de la Junta de
goveni, pressupost de despeISCS per lt l'any 1934, reaollició
dele aseuutples que plantegin
els soeis quinze ates ahans
la reunid i proposicions presentarles 1 idtot&'ues te diseussió
per Eiteeeinblea. Una hora deepree 1 andra Itue una all la reunió
genetal eetraurdittaria per tal
de trnel a r de la inodificeeld deis
artieles 21. l' 2' 11 deis Estatuts
generals i eles 5. 7 j 20 del Fteglenent de la Secaba d'Estalvi.
Per l'hería fletas . — re Unid
d'Obres de la Casa Je Carlial
tra adreeet ull contuident a la
Federaci.... de Turlente de CalaItinvn i Balear g per tal de pregar-li que,.
repreaa lii aumpanya pro lwra
d'estlu portada a cap per aquesIn Federació durad l'any passat.,

Departement en materia d'assistincia
social i va exposar la «va ferms
decisi ni de continuar-la ame titubej a r.
El nombrós públic que emplenava
4 sala va apleudir el conierenciant
amb entusiasme.
INSTITUT
RIED100-FARMAGEUTIO
Resa l e Inaugural
Al Ca,a1 del Metge es va celebrar
snlemnement l'anunciada sessi6 inaugural de l'Instittrt Medico - Farmacèutic, presidida pel Dr. Josep
Trenchs i Codonyers, i en la qua) el
secretari general, Dr. Josep M. de
Ramon 1 Escardó, va Regir la memò
a anual reglamentària. A continua--ri
da el Dr. Manuel Cnrachan Garcia, va presentar el tema "Estat actual de la Cirurgia
El% dissertants foren malt felicitats. darle per ebria el eur,r acarlemie
1 934-35 • A l 'arte bi hule represensacien, de toles les corporacinns mediques de la capital.

LA INAUGURAL DE OURS
DE L'ATENEU

aanoeLonna

Corn ja vam amagar, demà, dilluns, a les deu de la nit, tindrä lloc,
a l'Ateneu Barcelones, la sessió
Pú
i naugural de curs , que amh-blica
tanta de brillantor se celebra anualment. El secretari general. Sr. Enric
Fehrer, Ilegirä la memòria de conouetud, i el President Sr. Lluis Nicolau d'Olwer, el discurs Mateara:,
(pie versará sobre el tema: "Ifitologia barcelonina".
*
.4CADEMIA DE JURISPRUDENCIA I LEGISLACIO DE
CAT.4LUATA. — Denla, dilluns, a
les set del vespre. al Cnnegi de Notaris de Catalunya (Notariat, 41 , l'acadienic Sr. Jaume Cots i Gorchs
donar â una conferencia sobre el tema "Les nones orientacions de la legislació civil catalana en relamió amb
el dret comarcal".
*
AGRUPACIO POPUL.4R
CATALANA "LLULL". — F.I nostre company J.-V. Foja. en nom de
l'A. P. de l'E. C., clonari tres sessimas creottaii de Remen Llull, a l esratee del Foment dele Interessos de
Sans (Alcolea, 8, pral.) 1.es esmenladee sessinns tindran !tac a dos
quarts de vuit del vespre dels dies
2 11 de febrer i a i 9 de mane. Trae.tara. respectivament. de "L'home",
"El po eta", "El pensador". La quilla
d'inscripció, per tot el curses és d'una

penseta.
*
.4TENEU EIVCICLOPEDIC
POPULAR. — Dimarts, a les deu
de la nit, el Sr. Humbert Torres dissertara sobre el tema: "Davant ele la
situació palitica actual, que cal fer?"
Aquesta cnnferencia, segana del ci-

cle organitzat Sera publica. Seran installats rraents altaveus en les diverses
dependincies de l'Atenta.
*
A TENEI ENCICLOPEDIC
"SEMPRE AVANT". — Dimarts,
a les deu en punt de la vetlla, tindrä
fine la inaugurada oficial de la Secció Fot ngräfica. En aquest acr. el
Sr. Claudi Carbonen parlará de "La
famgrafia en el Sell aspecte artistic
i oncial". lo ceo acabada la conferencia. s'anirà a visitar el laboratori,
en el qual hi llaman exposades algimes demastracions del seu ¡anclo-

narnent.

*
ESCOL.4 D'.4SSINTENCIA
, S01I.4L PER .4 LA DONA. —
Dimecres, a les set del vespre, el professor de l'esmentada Escota, i director del servei de cirurgia ortos:tirara del Sanatori de Sant Juan
Dita (le Manresa, Dr. Llais Ribra
danara una conferencia sobre el tema
"Perque el con dele infants creixi
anda perfecció i harmonia". .A la Secretaria de !l'acola es lliuraran tnvitaeinlis a totes les persones que
les sollicitin.
*
.4S.COCI.4CI0 D 5 ESTUDIS
UN'IVERSALS L. I. 1. (Duran i
Bas, 51. — Antiesta tarda, a les sis,
conferencia pública per l'enginyer tensan- Guillern Arme. Tema: "La crisi
universal de la politice".
*
NOSALTRES SOLE. de Sarria. — Anua a les sis de la tarda,
el Sr. Jaime Macó ¡ Terreras, de
l'Institta d'Estudis Catalans, donare
a ..conierezia
n
sobre "Les Cräni,li*
vne,.
LYCEt'.1l

Els tribunais
Cansen tetes

ahir

Ahir, a les Secciono Primera. Se
gona i Tercera de l'Audiencia no se
celebraren vistes.
A la Secció Quanta es veté una
causa contra Joan Alcahiz Graells,
el qual fou detingut en un magatzern propietat de Manuel Cuenca en
eh rnoment que anava a apoderar-se
d'una quantitat de generes. El fiscal
solliciti que li fos aplicada la pena
de tres mesos d'arrest.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Hi comparegué Antoni Peris
Marti, el qual Sau condemnat a tres
mesos de reclusió pel delicte de
desordres públics comes al Prat de
Llobregat.

Vària
-Ahir declararen al jutjat número
cinc la conserge del local del carrer ele Vigatans, cantonada al de l'Argenteria, on fou sorpresa la reunid
clandestina de la Federació Local
del Sindicat Unic. No va donar cap
dada interessant que pogués o rie n tar el Jutjat sobre la tasca que r ealitza la dita Federació.
Ahir declararen al Jutjat de guata
dia els pagadors i el xofer de la
Companyia d'Aigües que abamd'ah:r foren atracats. La seva declarada va coincidir amb tot el que
ja n'hem dit, per!> afegiren que si
la camioneta amb la qual fugiren
els atracadors llagues estas perseguirla. haurien pogut agafar-los, ja
que hi havia molt poca benzina al
dipòsit. Aixi és corn s'explica que
fos trabada després en un camp proper. La policia, durant el mati
d'ahir, lea diverg es indagacions, sense resultas.
Ha estar posar en llibertat David Hervas, el qua l fou detingut
uns quants dies com a supcsat complicar en l'afer de a venda de c e dama que fou descolserta al carrer
de Blasco de Garay.
ha estat closa la darrera cama
que instruía el Jutjat especial anab
motiu de la darrera vaga de tramvies.

l'el Tribunal de la Secció tercera
s'ha dictas un ante deixant sense
te el processament que el jtitiet r.5mero 15 dich ä contra loan Role i
Duran com a suposat autnr de l'atracament i mala al pagador datacs
Phre g en construrcia de Pedralhes ana.
menat J'atine Pérez Hervis, fet oeeta
de noten/tire de :'any pasreg id el
sat.

Previ informe del fiscal s'ha sobreSegut definitivament la causa instruida
pel jutge especial sobro els nomenm ent s que <e supo s a ‘ea jets illeass
per l'anterior Ajuntament en la sessió
del 23 de setemhre.

Assenyalaments
per a den."
Audiencia Territorial
Sa:a Primera. — Maier quantia:
Teresa Rossell6 contra J. Minguell.
Sala Segona. — Acumulada.: Isidre Riera Pedra contra Miguel Avellana i alares. — Menor quanta:
Eduard Gallego contra Alexandre
Pont. — Joaquim Mas,:ana contra Sindicatura de Magí i
) i a115. — Pobresa: rasque( CaliaItero contra senyoreta advocada
l'Estas.
Audiencia Provincial

SecciO Primera. — Dos oral!, per
estafa contra joma Enrique i alees
i Salvador Carcassena.—Un alee

oral per estupre centra Salvador
Carcaseena. — flivorci: R. Ancontisierra contra A. Aguilar ,
Seccih Segona. — Dos orals per
temptat< contra Jesús Fernández i
Ricard López, i dos orals per tinenca d'arme< contra Agusti Cervantes i Miguel Relaulles,
Secció Tercera. — No té assenya-

larnents.
Secció Quarta. — Tres orals, des
per e s tafa i un per furt. contra Canrad Mainom Manuel Cantarlenas i
Juli Martinez, respectivement.—Un
divorci: Francesa Garcia Andira
contra Mercé Aguila Pages.

CLUB.—Dimartr,

a un quart de s-uit del vespre, el senyor Juan Arbó llegirà uns iregments
d'una seta nnvella inerlita. a l'estatge
del Club (Fontanella,
*
FUEL! CLUB. — Dense, diIlusas, a dos quarts de vuit del negare,
el fotägref publiciteri, Sr. Pera ':atalà i Pic donara la tercera conferencia del curset que ve s'amena Tema: "Publichat moderna" (amb Prc

-jecionsa

*
HOSPITAL DEL SAGRAT
COR. — Dljena, a dos d u na de
deu del mati, el lamimor lliure d'Oftalmologia Dr. Gómez-Marques comer/cara al Servei Oltalmolagic d'aquest Hospital, el Curset de Tict'ice Oftelmo<cópica aplicada al dialnóstic medico-quirargic general. i
que opnrtunament feu anunciat. Els
metges assistents rehran, a l'acabarneat
del Curset, el certIlictt corresponent.

Els que aneu a París
NO

oniozu

Que tronares*

LA PUBLICITAT
▪ 30t4 ele quioscos deis

Oran. Boulevarde, de le
Piase de lo Repubileue a
II Madtleine
A la Placee de la Bastilla
A lo Pites, de taln/-111t eh•l

(emeta% Metrogollei)
Al aloulevard SaInt- Ill ionei
Al Ileineverd Sobaste»,
1 lt tole ele grane quioscos
de earto
e.
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NOTES
oficials
Pels centres

nals nomenats per Ordre ministeterme aquella revolució fou perquè UNIVERSITÄT AUTONOMA
rial del 20 del dit mes, es recorda
Governs d'An gla trobaren un
els
Rectificació. — EI Departament de als me-erres afectare per l'esmentat
facció d'una ordre de la Supe- sitió als industrials i venedors
obstacle en la persona del Prestprensa de la Universitat autónoma
nomerrament la recomanació que ets
rioritat adjudicant la construc- de tota mena reglarbentariaCom és sabut, amb aquest sugdent de la República.
ens tramet la nota segúent:
ha estat feta per tal que vulguin
l'Ajuntaper
l'Escullera
a
la
ment
autoritzats
ei6
dei
moll
de
tema
rAteneu
Encielopedie
geatli
a
com
disposava
rarque, tal
Afegí
Conselleria de Covernac16. —
Publicada a la premsa una nota prendre possessió de llurs carrecs
prèviaPopular ha organitzat un cicle de
Ahir el senyor Selves lliura Societat Anònima Eoment d'O- ment i que hagin pagel
Si de la Constitució, en ésser
ticle
atribuida a rAssociació d'Estudiants
el dia primer del propvinent mea de
conferencies en el qual intervindran
una nota als periodistes en la bres i Construrcions per la meint els drets que corresponles Corts per segona vedissoltes
de Medicina que no coincideix amb
9.814.107 pesse- guin als actuals any o tr¡rnesdestacaba figures de la politica.
la primera tasca a realitzar
qual s'especifiquen els molins quantitat de
oficialment aquesta Associació
gada,
la
que
Ascens de mestres.— Per ordre
La primera va donar-la, abans-d'ahir
de la visita que li va fer el tes. Quedar també assabentada tre, segons els casos.
a analitzar si la dissoluconsistia
ha presentar al Patronat Universitari
ministerial es concedeix ascens desEl conseller regidor de Cir- al vespre, el senyor Antoni Xirau
Conseller municipal de Provea-. que per la Junta Mixta d'Urbaen l'aparta t terció
anterior
havia
estat
justificada,
i
en
la
qual
es
diu
cala als mesares del primer escaldó'
ce, el que segueix:
menta. senyor Oda Hurtado. nització i Aquarterament ha enlació Policia Urbana, se- i Palau, del P. N. R. E.
i que en cas negatiu el President
següents:
quantitat nyor Jaume Vächier. he fa púteta
efectiva
la
estat
del
preparaules
Aquest el visitä per tal de fer-li
Després d'unes
"Demanar al Patronat Universide la República havia d'ésser desMestres.— A 9.000 pessetes, el'
resta del blic per a coneixement de tOts
de
l'A.
E.
P.,
senyor
Colopreaent la protesta de l'Ajun- de 500.000 pessetes.
sident
tari que aprovi o rebutgi aquests senyor Riera, núm. 73; a 8.000 pestituit.
tullid que havia de Murar a la els induStrials i venedOra afectament
de
Barcelona,
deguda
a
mer,
amb
les
guata
exposä
els
moacords dins el termini de quince clics
que si hom portava els hoDigué
setes, fins al senyor Masario, 40t:
Junta. Aprovar l'informe del tate, per tal que puguin posarles peticione insistente que fan
tín de gravetat política que han
a comptar de la data i que ho notimes d'Esquerra a la Iluita fora de
a 7.000 pessetes, fina al senyor Aldirector arenaels industrials del ram per tal senyor enginyer
3f.,
que
a
l'A.
E.
de
la
data
induit
rentitat
de
la
seva
presidenfiqui
seguidament
abans
tiefenregla
la Ilei haurien d'anar-hi per
varez, 1.03 7 ; 8.0no pessetes fina al
una relacid valorada de se en
que sigui permès un augment panyant
sea rúnica que les presentará i re- senyor Tàpia, 1.9'8; a 5.00n pes-,
cia a organitzar el dit dele. cedi la
la República. Alegi que rúnica
sar
efectuades als esmentada. Per al 'compliment
en el preu del pa. El senyor Iesaconstruccions
paraula
al
senyor
Xirau,
el
qual
exaclfssim
d'aquesta
dIspodtchi
butjarä.
demaa
saludó
viable
consistia
set es. filas al senyor Lobato, 3.271:'
de carbó pels seus
Selves. davant l'actitud de rnagatzems
En el cas que el Patronat Univer- a 4.000 pessetes, fine al senyor Bocomend per dir que parlava deguflan al President de la República la
aixf MatAig ha donat al personal de la
Quedar
usuaris.
comptenint
en
l'Ajuntament, j
itari rebutgi algun d'aquests acords,
dament autoritzat pel partit al qual
de les Corts actuals. Pel
loix, 229 bis, de la llista única de
dissolució
assabentada que pel Ministeri Guardia Urbana les instructe. a mes, la pressió que fan de
l'A. E. St. promourä i patrocinará
les oposicions de 1928.
que fa referencia a la Ilibertat dels
Marina es comunica haver cienos pertinente, que secan ob- pertany.
els industrials, eis quals creuen
la
vaga
indefinida,
fins
a
la
sera
el
tema
de
la
Mestres.— A 8.000 pessetes, les
Entra tot seguit dins
bornes, com pel que es refereix a
els manaments de pa- servades amb tot rigen.
que el dit augment és indispen- expedit. per
consecució.
numesenyores de la Cerda i
a l'abonament de
Catalunya—digué— estem en una
gament
Subhasta de Hoce als Mor- seca conferencia, i digné que dade
Ifesable. donat el preu del blat. Faigua
L'Associacié
d'Estudiants
vant la gravetat de la situació poliros 412 i 43; a 7.000, fina la senyosubministrada l'any ansituació greu. I davant d'abre, cal
ha determinat nomenar una terior a l'Aeronäutica Naval. cata. — Per tal que se n'as- tica actual és necessari que els hoja aquests acords na Domènec, 95r; a 6.000, fins la
ha
presentat
dicina
que concretem el nostre pensament.
sabentin les persones a les
Junta Consultiva, de caràcter
al Patronat Universitari de qui essenyora Terrez, 1.885; a 5.000 pesQuedar també assabentada que quals pugui interessar, es fa rnea representatius diguin el que cal
Si se'its permet de Iluitar dintre
transitori, en la qual intervinpera una contestació satisfactoria.
setes, fins la senyora Cavaller, 3.210;
d'Obres
.Públiques
pel Ministeri
la Ilei, ho farem. Si no, lluitarem
fea
públic que el dia primer de
dran els elements del ram i
El Patronat Universitari fa conei- i a gamo pessetes, fins la senyora
han estat reselles favorable- nutre, a les onze del matt, tinPer la seca part segui dient que
allá on calgui, fina a fer triomfar
l'Ajuntament de Barcelona en
xer el seu criteri per al cas que alOlmos, 196 de la llista única de les
les peticione formulades
volia fer unes prèvies consideraels nostres drets com a hornea i
Ciutat
representada de la ciutat. ment
a
la
Casa
de
la
lloc
drà
gun grup d'alumnes intenti portar
oposicions de l'any 1928.
per la Unid Nacional cl'Indúecions amb referencia als antececom a poble.
Aquesta Junta estarä encarreque
se
celebra
cade
vaga
a
que
subhasta
la
propòsit
a
cap
el
Llicencia a un mestre. —Previ
de Llavors i la casa Goda
El senyor Xirau, en acabar la sedents de la situació actual.
gada de donar informacions tries
aHudeix
resmentada
nota
i
aquest
els
l'oportú expedient i per ordre mii Companyia, en el sentit que da mes, per tal d'adjudicar
Recordà que abans de la revoluca conferencia, bou aplaudit caloràpides i urgente sobre la pro- paguin per la tarifa mínima llocs vacants que existeixen als
criteri
és:
nisterial de tres mesos, sense son,
ció del 14 d'abril hi hacia preparats
rosament pel públic, que seguí atent
cedencia d'augmentar el preu
El Patronat entén que l'assistèn- per assumptes propia, al mestre naMercats barcelonins; arnb l'add'ocupada.
dos rnoviments : el de caràcter re•
la seva dissertació.
del pa o al contrari.
en
cia
a
classe
ti
per
objecte
rebre
prendre-hi
vertencia
que,
per,
cional d'Aitona (Lleida), senyor
volucionari, al davant del qual ana1. finalment, es don t compte
Esquerra Republicana de Catalunya ella un ensenyament beneficiós per Diego Juan Juberión Vila, 'licencia
* A la Conselleria de Gol'acte de IR subhasta cele- part, els que desitgin ésser
Galán, el qual fracassà,
de
va
Fermí
que
soHiciten
als alumnes, benefici
que no comeneari a gaudir fina que
ernació s'ha rebut un ofici delv brada el dia 17 > de febrer per cit adore hauran de constituir i l'altre. mis moderat, que era acabEl propvinent dia 4 de mare,
en el moment de fer la inscripció.
Sindical. Regional de Llum i a -la installaci6 i arrendament al . Negociat Administratiu
sigui designat mestre interí per a
Alcalá-Zamora.
a les dotze del matí, tindri lloc
dillat
pel
senyor
durant
el
curs
un
alumne
deiSi
Força de Catalunya. en el qual d'un quiosc al mol' del Con- Proveniente, des del dia 21 del
substituir-lo.
Galán, si llagues triomfat,
la inauguració oficial de l'Ateneu
be.
Ara
d'uals
ensenyaments
xa
d'assistir
a
la
ines comunica que degut
Mestra excedent.—Previ
tradic.
corrent, de deu a dotze del mala República hauria seguit un camí
Obrer d'Esquerra Republicana del
materia
no
podrá
rebre
el
Cerna
Trede
Conseller
tervenció del
expedient es concedeix l'exced è ncia
tt, finos a mitja hora abans
districte V (Estrella, 21. Han prodiferent al d'ara. Fracassä i triorna
tificat d'assistència essencial per a
voluntaria
en el seu eärrec, a la
ball de la Generalitat aecepten
l'anunciada per a la celebrarla raltre. A Catalunya, aquests dos
mes assistir-hi les primeres autoricomprovar rescolaritat. Si coHectimestra nacional de Menorca (Bael conveni condicional del lausubhasta, el corresponent
de
la
moviments
tingueren
repercussió.
taus
del
partit.
vantent el; alumnes d'un curs deixen
de'per un termini prudencial de DE
!caes), senyora Concepció Subirats,
dipòsit, cense el qual i altres
Foren llançats maniiestos al carrer
Unió Democrätica de Catalunya
crassistir a les classes, el Patronat la qual peeira romandre en la dita
temps. durant el qual serà sigtroben
expopropugnant
la
coalició
d'esquerres,
condicione
que
es
la
sena
renúnentén que manifesten
El diumenge vinent, dia 4 de
nat el contracte de treball.
situar : ') mili temps d'un any 1 menys
Ahir al mati se celehrä el sades a les Direccions dele
cia a aquel] ensenyament i per tant de dos.
i això va donar lloc al naixement
Aquest termini acabarà el dia lliurament de la Cemissaria
mare, a les onze del mata l'entitat
en
el
tauMercats
respectius
i
de
l'Esquerra
Republicana
de
Catapròal
fina
anullat
anuncien,
quedará
el
curs
mare.
També
15 de
Casa del /desee del Deganat.—
rnatriu d'Unió Democrática de CaSometents per l'ex-comandant
xim arar academie.
lunya.
El Consell directiu del Deganat de
a part d'aquest ofici, la vaga general senyor Gracia Perruca ler d'anunci s fixat als baixos
talunya celebrará una junta general
poque
es
Els errors fonamentals
El Patronat també recorda que la Mestres Nacionals de Barcelona indele seus afiliats de la Secció al Comissari nomenat per la de la Casa de la Ciutat, no
reglamentària d'associats, en la qual
Universitat será inflexible en el man- vita els seas socio a la conferencia
de Manresa per al dia 12 de Generalitat senyor Jesús Pérez dran prendre part en la sub- van cometre aleshores lomeo tres:
hont tractarà dels punts següents:
la
revoluciä,
hasta.
teniment de la disciplina escolar. i
mara. a les dotze de la nit. Salas.
el primer, no barer fet
i comentaris amb illustracions muLectura de l'acta de la junta general
que era necessäria, abans de les
aplicará en tot cas les degudes san- sicals i projeccions a carrete de rexEn . aquesta hora abandonaran
La propletat funerària.—Es
anterior; examen de l'estar de comaL'acte del lliurament es va
;
el
segon,
no
cions i declara que restudiant que
Corts Constituen ts
el treball.
director del Teatre del Lacra i comtes i aprovació en el seu cas; elecfer notarialment, a presencia posa a coneixement de les perno observis les regles de correcció petent musicògraf senyor Antoni
unir els partits i no hacer
ció de president i dels socis que
Una ordre del conseller de dele ex-vocals senyors nan- sones que hagin adquirí/ pro- haver-se
danni
disciplina
que
calen
en
tota
actuar
arar)
fermesa
per
tal
de
reaRibera, que tindrà lloc a la Casa
hagin d'ocupar els quatre llocs que
Governació. — El Butlleti Ofi- cese Xavier de Franch i Mula' pietats funeräries deis remeni el terv encia, no seria digne de formar del Mestre (Plaga d'Urquinaona, 4,
estatutäriament hi ha vacants en la
cial de la Generalitat ha publi- Oriola Corlada, el mal Comis- tiris de la nostra ciutat que litzar un programa minen,dissolució
part
de
la
Universitat
de
Barcelona.
cer,
no
haver
evitar
la
pral.), avui, diumenge, a dos guarra
sari senyor Pérez Salas, el cap poden pasear pei Negocia( de
de
JLuan ctate Dtiirnedcrtiivaliioperecas 1i. preguntes.
cat la següent ordre d'adapta"El preromanticisme espanyol". — de sis de la tarda, sobre el tema:
d'aquelles Corts, que iou un error
es tatge
ciai en nova estructurad() mu- inspect o r militar, comandant Cementiris de l'Ajuntament per
mate.
que
degut
a
aquella
cirde
A
partir
de
dissabte,
dia
3
"Com convertir la sensació en moja
terrible,
d'Infanteria Sr. Jaurne Bosch
entitat. Rivadeneira. 4. principal.
racipal catalana a determinatal de recollir els Mole defineles dretes
tindran 'loe a la Facultat de Filo- da) estètica en el qui escolta múEls
assistents
hauran
de
justificar
das disposicions del &veril de Grasa i el dipitä auxiliar se- litre mitjançant la presentada cumstäncies triorniaren
a conseqüencia
solia i Lletres, les lliçons del curset sica". Interpretara obres d'Albania,
nyar Josep Gnarner.
la República:
la condició d'associat amb el títol
del provisional, qualsevol dia monärquiqu esla. Com
rnonográfic anunciar als programes
situació actual— afeWagner i ChopM.
Al migdia estigué al Quarter feiner. de les nou del mati a la de tot
COUtIlt.
Anide 1.—En els casos que
de la Facultar, sobre "El preromanDiViSió el senyur
sí — és delicadíssima.
ENSENYAMENTS
que
es
sempre
l'exist è ncia de Lleis i disposi- de la Quarta
una
de
la
tarda,
als
encerts
El
segle
XVIII
ticisme espanyol.
Es referí després
Gracia Perruca. per tal de docions legals sobre matarles
els origens del Romanticisme", que
ESPECIALS
compte ii general Batet refereixin a compres efectuade la República. Un d'ells fou l'anar
de
la.
Repròpies del Govern
explicará el professor doctor GuiCurs de francés.— Et F rotara mes
d'haver-se efectuat el lliura- des fine al dia 10 del mes que
provació de la Constitució de la
la
presencia
estableixi
pública
sena advertint-los que el fet
llem Diaz-Plaja. Aquestes lliçons de ntarg comeneara un curs
ment del comandament.
República, de la qual (ligué que era
o actuad() dele tinents d'alcalde no pasear a retirar-los els una de les mis avançades d'Europa
seran professades tots els dissabtes, ma francés, absolutament gratuit,
de, aquests seran substiluits,
pot ocasionar perjudicis.
de sis a set de la tanta. L'assis- per a socio i altres iamihars, a l'Aen tole els ordres i especialment en
en les funcions regulades per
AUDICIONS PER A AVUI
tenria és lliure.
teneu Obrer del Districte IV
el politic i social, i gräcies a la qual,
aquelles disposicions, pele al(Basses de Sant. Pere, 26), a cal-Al maii:
Curs sobre les idees de pau i rooen aquest darrer aspecte, es podria
Visites a l'alcalde. —
caldes substituts en els MuniPlaca de la Bonanova. Cobla pereció internacional. — Organitzat rec del mestre senyor Josep Ferrer.
arribar a una distribuciä mis justa
senyor Caries Pi i
cipis de regim de Corporació
Popular. Agrupad() Sardanista per l'Associació Universitária Cata- Poden fer-se les inscripcions a la.
de la riquesa.
en ple i pels consellers regi- nyer, Ice ahir complimentat
Secretaria de remirar, de vuit a nou
lana pro S. de N. (Fidération UniSant Gervasi.
de
les
Ileis
laiques
i
de
la
Parla
de
Godore en els de Cornissia de
pele senyers president i secrealegi A la tarda:
versitaire Internationale paar la S. del vespre.
elogiables,
i
Agrària.
Reforma
consde
municipal
del
vern, seguint l'ordre
tari del Comitè
Grua Renaixement. Creu deis de N.), se celebrará a la Univerque suposava que els alts poders
ELS ESTUDIANTS
RENOVACIO DE JUNTES
titució de la Corporació.
Partit Federal i per una condeairar un curs sobre les idees de pau
Molers, 20. Cobla La Principal
de la República no lliuraran el goLes funcione dele alcaldes de sin de provelders de l'Hospital
Visita collectiva a l'Institut PsicoFoment de les Arta Decora- vern a lea dretes monàrquiques.
i cooperació internacional com a
Barcelonina.
tecnic. — El darrer dimecres, els
barri, assignades en les comenClínica pe i coronel alr. Wilfrid tivos. — President, Jaume Marprecedent històric de la Societat de
— Agrupació Sardanista de
o be cal
Davant
d'aquesta
situació
alumnes de la elasse de Tecnologia
en, Mr. Luden Blume. Mis- co; vice-president,
ladee disposicions tegais, seran Egert
Manuel Cales
Nudosa.
El
programa
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Lairet,
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a
aquesta
possibilitat,
o
Organització industrial de l'Esalai mateix suplentes per dis- tar Buiiker, 3Ir. II. E. Mar-fil- ses i Lamolla; secretara llamen sotmetre's
is
el
següent:
doctor
Bosch
GimpeBarcelona
número
101.
Cobla
cola Social, efectuaren una ben inposicions del prepi alcalde preIr re. representante i consellers Sarsanedes; vice-secretari. Ma- be plantar-hi cara. ligué que el Albert Martf.
ra, "Grecia"; doctor Joaquim Balprimer
seria
Una
vilesa
i
que
no
sident, dels seus substituts o
de "The Jai-Alai Association of nuel Capdevila; tresorer, Jaime
cells, "Concepció romana de la guer- teressant visita deslucir acompa— A la sala de festes de
succeiria si el president de la Renyats del seu professor senyor Cardels respectius consellers deGreat Britain luid Ireland LiPlanells; remplador, !Aula Alra i de la pau"; proiessor Lluís Nil'Ateneu Democrätic del Poble
pública
tenia
una
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clara
de
la
les Cardenal — a l'Institut Psicotèclegats.
miled". de Londres.
colau d'Olwer, "L'Edat afirjana";
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només
era
possible
situació;
Art. 2.—En els casos que la
Visita pública auspesa. —
cese Cases; vocals: Artur Rigol, que pugis un feixisme si de cas puniar. Audició organitzada per doctor Joaquim Xirau, "El primer nic de la Generalitat que dirigeix
el dctor Ernili Mira.
Corber6, Alfred Pasqual
Llei de Quintes o Reclutament
Per haver d'absentar-se
l'Avenç Sardanista del Poble imperi eapanyor; doctor David Garla mis alta magistratura de rEstat
Precedí la visita una dissertació
escolásJosep Pei.
teòlegs
cia,
"Els
filòsofs
i
de l'Exercit estableixi la pre- Barcelona el conseller regidor
:íotr.
teórica de catre tecnic, referida a
hi estava conforme.
sencia en un ralada expedida d'Ingressos, Despeses i Patritics"; Joan Estelrich, "La Renaifuncions i iinalitats de
Agrupaoló Catalana d'Amèr
CONCURS DE SARDANISTES
Es referí a la revolució social
11.1U111C/V11, senyor Antoni
xença, especialment l'obra de Joan l'organització,
deis càrrecs d'alcalde i de rel'Institut, i tot scguit torea exami— President, lasep Riera
ica.
dient que no la creia possible: i aleL'Agrupaciö Sardanista
gido r. sindic, actuara en suba- Orilla, i per coincidir
Lluis Vives"; doctor Josep Quer.
Punt t; vice-president, Jereni
gi que encara que triomfis a l'inteBarcelona celebrarla el dia de "Els precedents americans"; doctor nata els diversos laboratoris, depar!Unció d'aquest darrer l'alcal- lamba detall, d'Huna, amh la
i Roca; secretad. Benjatni rior, fracassaria en trobar-se davant mara; vineut, a la nal, un con- Josep Trias de Bes -Wilson". L'ac- taments d'experimentació i secciona
de segon o el conseller regidor celebrad () del PIP municipal. Vila
rice-secretan.
d'estudi.
Sagristä i S.
del bloqueig exterior.
curs de sardanistes local per a
te inaugural d'aquest cura tindrá lloc
primer, segons procedeixi pel l'esmentat conseller regidor ha
El proiessor Cardenal, que forma
Plus Arias i Soler; Iresorer.
Rentará que rúnica revoluciä
escollir la colla de dansaires
el dimarts vinent, a les set del vespre.
regim de composició de l'Ajunsuspès la viaita pública pel que
part del grup d'inveatigadors del
i Nonell; rotuFrancesc
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la
que
l'enlitat
era
setmana
entrant
possible
que
ha
de
representar
a
la
El
Patronat
tament.
correspon
La tarja d'identitat.—
benemèrit Institut, mostra prácticaen el concurs d'enlitals que Universitari ha acordar, per a major
que té assenyalada per a tris lador, Esteve Blanquet i Giralt; quan radvenMent de la República
als reunir; els moderas proceUna ordre circular del conUna revolució de tinas burges, pera
biblioterari, Joan Anmut i Arecelebran a molt aviat la Lliga comoditat dels estudiants, crear una ment
els
dilluns.
diments que hom mora per a es-'
sellar de Sanitat. — Tumbé ha
nes; arxiver, Joaquin) Codereh;
socialitrant, que slauria de realit
Sardanista de Catalunya. En el
coupacite
tarja
d'identitat
que,
per
als
cierres
Ele
permisos
per
catir (amb rauxili d'aparells cientípublicat la següent ordre circuprimer esrnentat concurs pren- de la identificació, tindrá els matei- fica "tests", etc.), les aptituds veA partir vocals: Joan Limnbe i Boj:redes zar a base d'un programa minim
lar que fa referencia a l'actua- de la via públioa. —
Aquesta is la que propugna l'17s
dran part en el Jura( persones
i Josep nses i Pallares; ídem
xos efectes del carnet escolar, exdia
tO
de
mare
vinent
del
cacionals dels subjectes sounesos 1
ció dels inspectora sanitaria:
que senil completarnent alie- cessivament voluminós. Et rector de prova, i en la forma que as elaborat
de propaganda, Ricard Carreres mierra.
cap convente
Primer. — A partir d'avui serà perrnesa per • vio públiek
l'entitat.
Digné
que
si
rio
s'havia
dat
a
nes
a
Valle.
la Universitat recorda a tots els es- el "consell orientador" per tal d'en) de la
tate els inepectors mani taris de l'ocupad (
tudiants l'obligada que tenen da- degar el futur professional envera
districte començaran la tundra
miar proveits d'aquell carnet escoun grup d'activitats de treball ea.
inspectora que els té encoinalar i els prevé que des de dimarts,
les quals tingui més probabilitat
legislada
saninada la vigent
dia 27, els podrä ésser exigida la
d'adaptar-se i de reeixir.
taria de la Generalitat, donant
seva presentació en entrar als reFinalment fou visitan el gabinet
compte dels serveis efectuats
cintes universitaria. Les tarjes d'iper a provea de selecció de xofers,
segons les normes que disposa
dentitat, substitutives del carnet es- /a installació del qual, pel seu cala reglamentad() espeeial i
colar, començaran a ¿saer reparti- rácter eminentment científic, imjustifIcant la realització ainb
des prbximarnent. Els estudiants que
pressioná iavorablement els visitants,
l'aplicad() estricta deis drets
encara tinguin el seu carnet escosobretot en tenir esment dels magarancelaria corresponents a
lar a les respectives Facultats podran
nifica resultara que hom aconsegueix
cada servei d'inspecció.
recollir-los el minutas N'alerta
en el terreny pràctic dels subjectes
Segon. — Els Ajuntarnents
examinats.
ile Catalunya facilitaran ala
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Protesta d'una eatudiants.— La
inapectors sanitaria, i previa
s dela meatrea municipals.
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Unto Llatino - Americana d'Estales
demanda dels interessats,
Ele sous i tots els altres emoluments
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"El president de la República Docita .sanitäria.
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tra el periodista, lliurar-lo, ea COMnéts, germana, germana política, nebots, familia tota, Lino Naveira Araújo i la raó social "COMels qui ettiestiguin entre les lletres D panyia d'un altre escriptor, el senyor
de dot timas de deu del
i L; el
Atilano Carnevali, al dictador de VePAÑIA COMERCIAL VICENTE SALLERAS CA MPS, S. A.", en assabentar llurs amics 1 coneguts
JUNTA DEL PORT
finad a la una de la tarda, de les
nezuela, Joan Vicente Gómez."
lletres 1f a a P; aquest maEn la darrers temió celedolorosa 'Ardua els preguen un pietós record per l'ànima de la finada.
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a
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de
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teix dia,
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a
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O
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Patronat Eacolar.— En compliFigueres,
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acorde:
següenl
s
ment del que fou acordat pel Patro- a borne de represions violentes contre Mires, ele
Elegir per aclamació videnas. Escolar de Barcelona, arrib data
tra els enemics del seu Goverrki propresiden!, de la orporacid el
3o de gener proppassat, unta motiu testen vivament deneriant qua lea,
autoritats intervinguin en l'afer.
del placament deis mestres nad o senyór ;loan ,Ferrer,
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-INFORMACIe
L'acabament

"PARTIT
PRIMERA ASSEMBLEA
NACIONAL D'ACCIO CATALANA REPUBLICANA
La Federació de Joventuts
P. C. R. convoca les Joventuts d'Acció Catalana Republicana a la Primera Assemblea
Nacional que se celebrare a
Barcelona el propvinent dia ti
de mare, al seu estatge social.
Corts Catalanes, 5 89, Pral , a
les deu del metí.
La F. de 3. P. C. R. ha trames
totes les Joventuts j altres era.tats adherides a Acció Catalana
Republicana la lletra que transcrivim a continuació:
"Distingit senyor i amic:
Tenim l'honor cEassabentar-vOs
que la "Federació de Joventuts"
d'Acoló Catalana Republicana ha
acordat convocar una assemblea nacional de Joventuts aiiiiades al Partit, la qual se celebrará el diumenge dia 11 del vinent mes de mare,
a les deu del metí, al seu estatge
social, Corts Catalanes, 589, pral.,
i a la qual preguem cnvieu una de•
ó.
legaci
Hem de fer-vos avinent que si no
us los poisible prestar la vostra
ajuda econòmica de la manera establerta en els Estatuts, podríeu exposar la manera coas ho podrieu
Seria convenient, encara que no
estigues constituida oficialment la
vostra Joventut, que paructpessiu
en la "Primera Assemblea Nacional
de Joventuts d'Accin Catalana Republicana", ja que una de les tinalitats de la Federació es la de constituir nous agruparnents de Joventuts d'A. C. R. erren de Catalunya.
La demanem, doncs, que tingueu
present que ens posen a la vostra
disposició amb tot el delit de servtr-vos. en totes aquelles gestions
que Un siguin precises o aquells actes públics convenients per al majar
esplendor de la vostra Joventut.
'Lambe us agrairlem que per facilitar l'organització de l'Assemblea
ens comuniqueu el vostre pensament
sobre ella i el nombre d'afiliats que
constitueix la vostra Joventut, t, tan
aviar com siguin designats, el norn
o noms del; membres que constituiran la vostra delegaeió.
Per acreditar els nomenaments
deis vostres delegats i els vots de
que pugui disposar la vostra Joventut(per a la qual cosa podreu optar entre acumular els vostres vots
en un o diversos delegats, fina a un
mäximum d'un per cada vos a que
tingueu dret), caldee que sets els
delegats presentin Sur nomenament
'record amb les normes que esta/debe l'article 13e. i siguin portadors
de la nota que adjunten o certificar. avalas % pel segell de l'entitat i
signats palpresident i secretari da
-questaJovn.
L'ordre del dia de l'esmentada
Assemblea eeri el segitent:
Primer. Adntis' i aprovadó
dels nomenaments de delegats de
les Joventuts.
Segon • Prore si e len s i iniciatives
presentades a consideració de l'Assemblea.
Tercer. Elecció dels membres del
Consell executiu i del Comité de
Comperació.
Quart. Conveniéneia del canvi
m'in de l'entitat pel de "Federaeih
de Joventuts d'Acció Catalana Republicana".
Cinque. Precs i preguntes.
Les proposicions ¡ iniciatives que

la vostra Joventut vulgui posar a la
consideraci,5 dels assistents a FANsemblea, caldra que siguin trameses
al Secretariat de la Federació per
tot el din 8 de mere, avalades amb
el segell de la vostra entitat.
Per qualsevol dubte que se sis pugui oferir podeu dirigir-vos al Secretariat, Corts Catalanes, 589, pral.
Esperant la restra entusistica
cooperacie al mejor esplendor de la
nostra Federada, quedem vosees
afectissims 1 andes."
Si alguna evitas adherida al Partit o a ta Federada ne llagues rebut
encara l'estnentada Iletra. es prega
comunicar-he a la Federacia.
CONFERENCIA DE FRANCESC
SALVAT
III vinent dijous, (ha
de marc,
organitzat per la inventar Catalanista Republicana, tindrà lloo
l'estatge central d'A. C. R. (Corte
Catalanes, 589, principal) una conferencia a (-Arree de Francese Salvas seine el tema "Apnlogia del
Liberalisme".
AMUNT! JOVENTUTS DE
L'ATENEU NACIONALISTA
"LLIBERTAT"
Aval, a les vuit del mati, les joventuts de l'Ateneu Nacionalista
"Llibertat" faran una visita al monestir de Sant Cugat del Valles.
A aquest objecte es prega a tots els
afiliats que siguin a l'estatge social,
Crcu deis Melera, an.
JOVENTUT CATALANISTA
REPUBLICANA DEL
DISTRICTE IX
Es recorda a toso els socis i simpatitzants de la barriada que aquesta entitat ha organitzat per a as
diurnenge, una visita al l'animem
de Catalunya.
A aquest fi es prega que acudeixin a dos quarts d'onze del roan a
• estatge social, cartee d'en Xiirr,
número 13, baixes.
ACCIÓ CATALANA REPUBLI-

CANA DE SABADELL
Per al vinent mes de marc aque s
cicle-taenihorgzu

de conferencies, les quals araran a
arree de rellevants personalitat,
del Partit.
La primera d'aquestes conferencies tindra Iloc el (Iirendres vinent,
a le s den de la nit. El nom del conferenciant el donarem en la prüxima
edició.
CENTRE REPUBLICA D'ACCIO
CATALANA DE REUS
En virtut de les darreres elescions, celebrades, la Junta Direstit a
del Centre Republica d'Acció Catalana ha quedas constituida com seaneja:
President, senyor Enric Rever i
Guärdi a; vice-president, senyor
Francesc Balsells i Cardona; tresorer, sensor Joscp Adsera i Casals;
comptador, senyor Tontas Ambra
Giró: secretari, sensor Josep V i la ret i Quintana: vice-secretari, senyor Jaume Vila i Anyós: vocals:
senyors Ramon Rainon Grau i Miralles, Enric Ribes i Fort, Jaunie
Assens i Grau i Magi Mires i Miret.
Integren el Comte politic arnb
els cauto que s'indiquen, els senyors: A. Ma-ti i Bages. president:
Elarli Be:Izada i Porta. vice-president; Joan Ganigué i Serra. secretari: Joan Muela i Bartolome, vires
secretari: Bonaventura Barenys i
Puei, lose, Bane.s i Sane. Modest
Gener i Fort i Joaquim Dure i Soriano, vocals.

de
Els partits que avui es jugaran corresponen a la penúltima jornada del
Campumat de Lliga de la prestan'
temporada futbelissica. Tant se val que
els eaaips catalan, guanyin e perdin,
parque la seva classificacia — actualment en penetran lloc — no variara
gaire ni pot apassionar els mostees sicionats el fet que Migran o tu) dus
punts nn)s.
La indiferencia que l'armari) irregular dcls rasares equips ti., imprimit
al Camp:onat d'enguany ha estas la
Sónica ne la Sarga cuatupctuciti. i (encarnen' les ganes irrefrenables que tut;
tenia, (le veure jugar a (misil ha fet
que els campa de jne no es velessin
sense pealo. .Altrament, el fet de no
haver guama, cap parte< en camp
contrarl i ha ver-ne perdut alean a lana ja indira proa claratnent l ¡orina
Menta del Barcelona i l'Espansol. i
sobre la qual co velen insistir.
Aquest Cariminnat, malgrat els fets
exposats, no sera oblidat tac-irania.
La mala classificaries dels nastres
emita motivara( i je rnotiaa. Orlaracions 'le direetins, reformes interior% i haixes de ilfga l IUri. Cri ret la
-mentabl—idp esamnt
de Lliga, pesó cuila:ideo — iba de
remarear : la sittiat 6 ec(atótnica
•del ;imites, que no ha pogut nustellii"
el professionalierne !Cha vist ubligat
a Ilicenciar els seus jugadora
Nosaltres, i seglirament molts afiCionatS , emeraveni que, si he el llarCCIona i l ' Ealfany1 no es ten:mero en
la seca millor furnia, superarien amb
lacilitat clubs aten el Valencia. Itetis, E t atieois, etc.. que, de lea els son
intereses. Pecó qua:seso) pus tiara:emir
sobre el 1, 0 per aque,ta bufet:otitis/ si
Inntrei clubs
reStIllatb afinen) s, al seu Matéis niVell.

el,

El Campionat de Lliga
1.a jurmula ulissa,, peidiltima del
Lanipionet, Itbtrva per ah. tiustres
eqUips el parta ine, dificil i vi !den
fat:11. i toro dos centra equips
El Barrelona, a Las Loas, !tratará
contra l'Anden,: de Binan, (a i slasenter de) lumias,. Na cal dir que per
al nustre equip ta uit partit diftfil,
resultat del qual es isleta ja a Earatisa • le que sera edsers al ilustre
tima.
L'Athlstic de M'iban es presenta
sompler 1, con , éb tiatunI, amb gai.es
de temer, i, si nos,, el tfartehrna,
inroneslet i risioesd de ionral; e/ retaltat, per tant, és j5 prcsibt.
1.1'.. bpallyul %a a laiest)u, on ta
dc jugar contra l'Arenas, volt) darla,
Aix(s sChild d,mar tutes les prcierencies ir al ilustre
equip respecte al
bulla qUe

eute,:ur, yerò re1a a Bilbao man-

(sis d'alaun jugador i alub alta dalitera estranya, la qua) tuba fa
ÀCI álguns dubtes, ei be nusaltres tuhan creure que l'ara éls pussibles per
4 atuneegUir els sIos punts.
En la segona divisM tenini el Sabadell, que Se .ii Va a Vigo a jugar
,ontra Cl Celta, i.artit que te Una
grea importancia pe; jet que es el
suatrincant que la salt ha dunitt al
Sabadell cont a primera eliminatOria
del 1. ampionat el'Espansa.
Amb tot, creiem amb la derrota del
nostre emir, puix que ‚la desplaçat
ainb algUnts baixes que, per la sera
importancia, han cl influir en el resultas de l'encontre.
limas an i l'ordre de partits i arbisets per a avui:
PRIMERA DIVISIO
Barcelcma Athletis dc Bilbao, Ostaler.
Arenas - Espanyol, Escartin.
Donóstia - Betis, Arribas.
Madrid - Oviedo, Iturralcle.
Racing Santander - Valencia, !tisis
eón.
SECOYA DIVISIO
Celta - Sabadell, Canga Argüelles.
Múrcia • Osasuna, Vilalta.
Sevilla - Iran, Balaguer.
Sporting - Athletic Madrid, Villanueva.
Alavés - Coruña, Steirnborn.

Frontó Principal Palace
As it, diumenge. Tarda,

°MUCILAGO - °Anua

Banquet
Per o un nen ea, les paleteo
Chiquillo, san un vertedor
Amigue,. %MI uno suevitat, ui gua do y frote
1 un punt de torrat que
desperten le gana. Alentar
exquisit. Oran aliment
que nodreix Ifa mixer.

contra
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L'escota de bon futbol, el prestigi i
el mirra juntament ainh la ditpombiiitat de beta quantitat rSe jugadors,
dimanes i preparadnes tacrucs, crea
proa elements per a motivar una (la g
-sifca,elnobrtmyshrable dratre el general desroncert. Pela; acta pealas contra bus. No Iti ha
— per ara — un club que no pugui
dir que no en; ha guano $5.
Ens dl mili que adhar l'expectació
i l'interés slise uea actuara, deis :lastres clubs desataban a lora s'hagi
perdut rol e.s.
sobresea lactuacio
d'aquells deixat Mansa soviet defrauda( sim públic foraeter que, si be
acialia per a veure guanyar els seus,
esperase veure Irritar ele nostres,
re iene's ni de .ant•mar, per bo que
los

l'adVersan.

nosallies poden, ni voldriem si
penes:40u. astenyalar responsables.
Ills jugestors han actuar sempre, i
aials cal reroneixer-ho, amb el miaras entusiasme. Als directius no
seta
suposar ganes de fracassar.
Ell sanad, als entrenadors — i com
Inés eategaria seis suposa, mis — pos
atrilaiir-sels 1/me part de culpa,
perquè interveben, encara que no en
Migran l'exclusiva, en la preparació
técnica i tria deis jugadora que han
d'actuar, però cona que el nom d'entrenador es mana compromès, quan
van trialament les coses, fa, com altres vegades hem dit, de cap de luce.
rae toses manares, tot i haver fet
una !larga permanencia a la cua de la
classifica,-in, per melament que vagin
les coses els des dittmenges que falten, cap dele nnstres equips na canviera de lloc arnb l'Arenas, qtte ha betus entinen ), el recua) de la irregularitat.
NI

lt

S. O. S.
TERCERA nn-Isro
(Ron.la fina,)
Barac.alda
1,itunästic o RecreanElizari.
Elx - Logroño, Sanchis Orduña.
Valladolid - Saragossa, \•illaverde.
TORNEIG DE LL.ASSIFICACIss
Pril3era jontada. Seyona volta

Sants - lluro.
alartinenc
Terrassa.
Manresa - Sant Andreu.
TORNEIG CATALA
Esaanyol
Badalona (al mati).
- Santbuia
Ripullcs - Sant Cugat.
J upiter - Granollers.
CAMPIONAT DE CATALUNVA
AMATEUR
Periits que se celebraran avui:
PRIMERA C..aTEGUREA
Crup B (Vid:
ultreg:i - Manlleu.

Torelló - Guisenc.
Vic - Santperenca.
Binan - Al Bosc.
Rodenca - Mariä Atina,
SEGONA CATEGORIA
Grua
(Terrassa);
Prat - Fument.
Aman - Sansperenca.
Tibiclabo - Rasing.
Castro Obrer - Atietic.
PARTITS ELIMINATORIS
Primer grup:
Americi - Poble Sec
Sesun grup:
Barcelona A. - Europa.
Martinenc
Esparreguera.
Tercer grup:
Rapitenca Dertuaa.
Quart grup:
.Argentona • L'. E. Arenys.
Barcelonesa - Garcia (paria de desentras'.
Curresponent al Torneig Catete
"Trole', Conde -Oliveras, jugaran
avui, a les ()me del inati, al camp de
l'Espanyul, l'equip reserva dels propietaris i el primer (Iel Badalona; es
de remarcar que en l'esmentat partit
l'ciplip blau-grana es presenta notablement millerat. Hl re.apareixeri el
rnig-ala Franco, que, degut a una testo, ha restas inactiu durant molt de
temps. L'Espanyol aprolita l'esmentat
Torneig per a presentar a prora diferents jugadora entre ells Moliner, Lt.
fuentes, alára tuez, Franco, Alemán,
etc., etc.
A causa de trobar-se lesionara Arnau i role, catre altres, el Barcelona
sha vist precisas a introduir alunes
madificaciunt en l'emití) que aquesta
tarda ()posara al de l'Athletic al senil)
de Les Corta, en relució al que ahir
Vani anunciar com a próbable. Efectisament, Pedrol passará a ocupar en
la tinta mitjana el !lec de Font,
rant Cabanes d'exterior esquerra. Alai, dono, l'equip definitiu del Barcelona per a &queda tarda estar/ ¡elegrat per Nogués, d'acampa, al,alo, Santos , Soles , Bedroli Ventoldra,
Trujillo, Morera, Cioiburu i Cabanti.
El de l'Astiles,: no ha seden cap
modificació, i seria el maula que vana
anunciar oportunament, U sigui Blaste, Cilaurren, permitas, Guardo. Mu.
guerra, Beberte. Latuente. Iratagorri, Bita, Chirri i Goroetita.
Si recOrdem les precedents actua
l'Athletin a la nostra (nos!,
cions
tetes elies brillant.s...mes. no hi
rlirh'e 'tue aquest derrer rart , t lIS Liga que se celebran a Les Corts ens
deizazi
-Ime record.
•''-`1,7414-7

ATLETISME

Pegrami per a 'leve
La Fulateele Catalana d'Attetik
me ces taminia& el segilent proastil,
grama de provea per
menge:
A SatTiä: Ofganifinf pel Sarria
Eaperriu f 1 Campionat de Barcelona ferneni, ami art secorregut
d'una doe euiliametres.
A Badalona: Campionats locals
d'Atletisme. al carne de la U. G. E.
Organitoato per la Unió &inflestira ¡ Esportiva de Badalona.
A Barcelona: Estadi Municipal
de Montiuic: Campionat rfa Cata.
Maya de Tricatillon universitari per
a neafits, peores de Ilaneanient del
salt de largada i 80 metres
Càrrec e tecnits per a aquest
Campionat nomenats per la FederaciO, el qual serveix com a practica per als amirants a jutges i
crononittradors del CoNegi de la
Federació Catalana d'Atletisme. latge arbitre, doctor Anises Ciscar
Rius. Director de provee, senyor
Mara Cligueró. Jorge d'atril-Mes.
senyor Estere Vidal. Cronometra.
dors, senyors Lluls Andrade, senyor
Joa q uim Soler, senyor Josep Coromines. Jutge de concurans. senyer
Joan VIla. Starter, senyor Jean Serrahima ¡ Bofill.
Ha ingressat a la Federad() Catalana d'Atletisme el Club Joventut
Esportiva Proletaria, de Sant Cunar del Valles, i estan en curs
gris dues entitats més de la nostra
ciutat.
DATES CONCEDIDES PER
LA FEDERACIO
La Federació Catalana d *.Atletisme ha concedit les sigiients dates:
13 i 19 de mate. en comptes de
celebrar-se el carnpionat de Catahinya de Decashlon 1933, se celebraran els campionats de Catalunya
universitaris 1933. a l'Eatadi
Mantjuic, sota l'organització del
Barcelona.
Universltari Club:
Dia zn de maitu — Primer campionat de la comarca del Valles
oriental, a Granollers, organitzat
P er l'Agrupac ió Excursionista d'aquella dinar.
Dia 6 de maig. — Primer Gran
Pretil de Sans, cursa a peu, reservada a neòfits, junior§ i seniors i organitzada per l'Atencu Enziclopidic
, Sentpre Avant.
S'estan efectuant gestions per a
organitzar per primera cegada el
campionat del Bau Llobregat, i
sembla que Forganització anirá a
cirres n'ala novena entitat que
s'e:renta en la celebració de la
Volta a &amena
Amb aquest seran ja cinc els catnpionats que se celebren per primera vararla a Catalunya.
EL II TROFEU MOLOCK'S
PER A DEBUTANTS
Després de la sessie d'ensinistrament que tindri !lec avui al
ca del U. E. Júpiter t Secsió
d'Atletisme, carrer de Sant Juan de
alalta i Caspi, a les deu del mati,
pot donar-se per chas el periode preliminar a aquest Trefe, per a debutaras que organitza Aeciii Atlética, el qual es disputará a l'Estadi
el primer diumenge de mere.
Hom fa present que el termini
d'inscripció iinira el dia r (dijous),
i que transcorreguda aquesta data
no s'acceptarit cap mes inscripció.
Per tant, is convenient que els clubs
Imane ci ,:e encara na ho hagin fet
trametin seise dilació la 'hita dels
asieres que vulattin participar-hi.
ACAMPADA

Camping Club
de Catalunya
ORGANITZACIO GENERAL
D'ACAMPADA
Aquest organisme ha rebut una invitad() oficial per a 1-International Camping's Photographie F:xhibition" que Organitna el "Camping
Ireland" el
Club ní Great Britain
dirati.16 dcl vinent miss d'abril a LonAmb aquest motiu el C. C. C.-0.
G. d'A.—ha cregut que la participació
de Cataluma no rodia mancar-hi, i
a l'objecte que la fotografia d'acampada ele la i mstra terra estigui dignament representada i no desmerciai al
costas del; Camping Clubs de les altres nación', fa una crida als acampaders i muntanyencs de casa nostra
pelle lii cellaborin i turras a aquest
organisme fotograbes, siguin de camparnents socials, particulars, etc., me
s'avinguin al tusdit tema, les quas,
Una regada seleocionades, s'ampliaran
vaiaE
ldlfeo:1 enr'aantirrili
dendPe:e8
rs. ab '11 aj4pre s entació e dn.e
les proves de qualsevel formar que
siguin finirà el día 13 de març vinent.
aquest Organisme internacional d ' acampada espera que el s nes.re n a,ampach , rt no s'inhibiran davant acuesta
ocasió per tal de demestrar la inirnrlIncis cle! notare espese ti Catalocal.
llores d eficiful. de les ig a les SI
el, dilluno. dimana i dijous.
sahtes, de les 16 a les te.
Aques t parM es anuncias ser a tres
mimas de quatre, pecó a les dl its en
iugaran un alt te, corresponent al carrpinnat de Catalunya amateur, els
Alga - Bereekee j Europa.

BASQUETBOL ---

NATACIO
CLUB MATACIO BARCELONA

Concurs d'Hivern
Tres intents de record

Cainpioast2...Catallure

1

Aqties1 mul), i tus deu, se
celebra ris 14 b iselo' influida del
Coucurs hivernal del G. A. B.,
que en cada seaaiö aplei:m a la
piscina de l'Escollera han nombre de stedadors, (ola ells
sraquestes competíeiene, que, allIs seguides amb
rs
pelo aticionats.
iti
le
for esn
Per la favorable circuineläncia de figurar en els equips it
i C del primer gnu, que lian
d'enfroutar-se. elemenla ene
venett dislingint-se de manera
notable, lant en les curses cota
en water-polo, 1 majorment davant l'nsfor.: que es veurä obligol a realilaur l'equis) C per
reeixir en la compeliciú — ate.
nent la visillo del seit contrincanl—, sin/ motius que fan esperar tina Huila sununament
compet ida.
L'oree de provee i la composició deis equipa serts la següent:
Atoen grup:
100 metres Mitre. Equip B,
Dorcit-Oribe. Equip C, 31onloliu-Pernianyer.
100 metres braça. Equip B,
Vilaldach-Sala. Equis) C, Querol-Oliver.
10s metres dors. Equip B,
BalanzöTorres. Equip C, alua
simia e-Martí.
Bellevatnents 5 X 50. Equip B
Oribe, Pidan, Ten'. Lorca. Bo-,
fill. Equip C. 31ariedas. Manyik,
Castillo , Pardo, Montoliu.
Primer grup:
100 nielres Bistre. Eluip B,
Lepage-Segalä. Equip C, PriePa rd s.
100 nielres braca. Equip B.
Feliu-Garcia. Equip C, AbraItam-lierbidzheinter.
100 metrea dors. Equip B.
Lepage-Oinbrabella. Equip C.
Sa ti pere-Pars.
Ilellevaments 5 X 200 ,
Equip 13. Segala, Burcet, Gacela, Lepage. Eqiiip C. Alexatidre. Se/upare, Prieto, Mansilln.
Upen grup:
Water-polo. Equip B. Tey.
Fina, Castella, Fedi, Vila Mach,
Palana Torres, Equip C, 3Ionto_
litt,
lb Betd.sela, Per, Mira.
Primer equip:
Water-polo. Equip 33. CuatePau, Leparse, Garcia.
Torrents, Itur e et. Eipui1t C • Rives, Rosi,s. Piiut,u Mamulla,
Seinpere. Major. Alexandre.
Intente de record
Tal coin esta anuncial, a la
piscina del C. B.. a les onze
del metí, s'intentaran tres reeords de Catalunya i Espanya.
La c a m pi on a l'ami quel a Soriano intentará. minorar el sets
propi riasord dels Jod i 300 metres braen de pit.
Angel Salsilla, el conegut i
exeellenl raprinter i el notable
nedador Francesc Sabater, intentaran contra el rroniunetre
els 50 inetres estil Mime.
Es d'esperar que per Ilur
actual forma fi con,Joguiran 1 1-tul
En ri que I a Soriano sons A o gel
5-abata i Francesc Sabater llurs
proptisil s.

En la primera diviaió, un intereazenr PatriesEspanyol :-: En l'abre
grup de la mateixa divisió, el matx
del dia di el C. C. Hospitalet - Laietà :-: En el primer grup de la negona, un fort Iris-Bages :-: En l'altre,
un emocionara i definitiu AthleticIntencltncia :s: Breo pronòstic
La jornada d'arui, penúltima del
present i interminable campionat grades a ICS nnmiroses suspensions Itr2
hem hagut de sofrir, es presenta fer.
ea interessant. Nosaltres, ara ia éS
dificil que ens deturem; continuaren,
dones, pronosticant i fent honor a la
veritat, seguirem .quedant be ¡ fent
quedar malament el Cheops futbolista
en aquest pla; ens proclamaren el Sen
deb)e, ner6 el ten doble en t'aspe.
Per tant, cemeneem creient que cl
partit minnt de la jsrnada, o sigui
el Patrie esPanYol , en resoldri a favor dels blanc-blau, no sense trobar
una gran resistencia en els francesas.
El mata C. C. d'Hospitaiet-Laieta
donará I:oa a una IlMta aferrissada.
Creicm, no obstant. que el cinc del
carrer cie Viladainat es tara amb eis
punts en litigi, no acose passar les
seves engomes.
La partida P. Coratge-Ensortiva de
Mataró opinem que no es portará a
terme, car la Penya esta actualment
en upa situació ambigua, de la qual
snrtira després d'una reunió extraordinaria que un dia d'aquests celebrara.
A Vahee gruta des dos encontres
que re hern parlar, el Barcelona sisara hon xic per guanyar la Cristiana
Jeves al terreny d'aquests. L'Euro
de Mataró no trohara diíicultat per
batee la U. G. i E. de Badalona.
En segona divisió i primer grop.
l'Atlas perelsi ami) el Careelle, de
la mateixa manera Tse l'Aeronantica ha farà clavan/ et luniors.
CO:71 dein roes Sonint. la r3K,11

del die en a rine •41 dirisiti, és l'IrisBages, encentse que creien es resaldrá favorablement per als de Matatai
sezaeixen co el pla d'anteriors actuador,.
Sera entinta una emocionant partia
da. que si ros essen disputada arn's
nable-a i sense bruticies donara ••carió als mataranins de presenciar beV,1
lluita rels das punts i un ben encantre de pur bisquet entmarzat per dues
t éCniqU es 1-en diferents.
Al r egen crup el CADC! tindra
as ami els 1-7scUq xes del Papiol.
i jugar al seu terrenys passava
mala estnna davant els blanc-bieu.
Veiern, però, vencedors els deseadents.
El C. N. de Sabadell reirá la risita del Ripollet, el qual encontre
creiem que assensalara el iriOnlf
visitants, encara que per poz marga
L'Arliletic-Intendncia iti excepcional importancia nea que respecta al
primer, ja que de sortir guanyadnr
rcpresentaria vettre defallides les
Seves esperances de cualificar-se a
primer Iliac del crup. En resum, uns
jornada la d'avui nue damunt el latee ea pres enta interessantissima. A)1
-eria cenvenient, peró. que la reaEtat
ens valmies donar la ra& sempre i
auan la rar t interessant d'amtesta no
es vcies enterholida pelo incidents i
alsres obstacles anlb qUe topa el nostre bàsquet re al seu desensebaramena
Roland

PARTITS PER A AVUI
REPAIITIMENT DE PREMIS
DE LA VIII TRAVESSIA DEL
PORT DE BARCELONA
Avui, diumenge, es procedilä
al Club de .. tittsciú All'etic al
reparlitnent de premie als nedadors qtte participaren en lit
VIII Travessia del Port de Barcelona.
El Club de Nalaciú AtlialiC
prega, doucs, a lols els Clubs
t regiment S que no liagin rebut ¡'avíe que oporlunament
sehsIs eursnt nolifirant In data
del repattiment a lobs els nedadors en general (111e es donin per invitals 5 aquest adle,
que se celebrar ä neo local
social a les onze fil nalf.
CONCURS DE NATACIO
I ATLETISME DEL C. E. ME-.
DITIERRANI
'Avui lloo la segona
jornada del Coneurs i lt mitad()
i atletisme que orpanitza el
C. E. Merliterrani a 1i1 platja
deis banys. El programa serts
el següenI:
Proves 4Fatletisme: Llanea•
ment del pes amb la ina esguerra ; Sa l 1 s de Ilargisria sense
itepuls: Onlls ainh impuls.
Nalaci(); 40 metres estil
'Hure.
c u tr alado rs

Prirn:ra

Primer crup:
Manresa- Jusentue.
Caratee-.A. E. Matará.
Patrie-Espanyol.
Segon crup:
C. C. L'HasnitaletsLaieti.
Ituro-17. S. Badalona.
U. C. Jo:s•regs- Bao
Primer grua:
Atlas-U. S. Camella.
p. uiaogr es .‘
‘r ocst t i CuaTn
Segun
C. A. D. C. L-Escletxes ,
C. N. SahadtlIsRinnllet.
AtItir-Inteudincia.
Tercoen

Prinser gran:
Tntrepids-Santfelinenc
Calella-Arenys.
Segon grap:
A. C. Mollet-Caldetes.
Crental-E. O. Nonti

A LLORET DE MAR
(GIRONA)
CLINICA MENTAL °TORRE CA11111DIRA"
nur Malalla nervInsna mental% I ins t.
rArneria TelefOn t 0 matee airaren, re.,
arel DOCTOR M. MAUI 5 CARRILPP 5 tnfnrme, arlrm,a al., a
RES
it rna rolas 1:1I51ra n u It 'Arrime A •is
Alvennrea da guate. ì ea t ne i. wat.
rt la piaa 4 0 I. Plan/001. n • is

•

•JitjWi

• agee
He goa

mes caes i per to une l'ergo

durcteR1 ton mea mes •CONOIN1411 -

.AcuassioderekLäctocos. 5 A. • COIDERA iaarctitme
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Les Idees alares sobre les arta madlee.farmasautiques
pr000delisn de Pantiga Orbela, la quid en leutilita I lees
arta hä estlevIngut al mira!! del rnIn I ha establert liels
olentlflques que avul no han seta% encare eonteauntoo,
A mesura que la vida dele Momee s'ha oeMplleat, Mines psI-

EUMILK

o

%ambienta del «mere actual un deis Ilota mis preeminente.
111111111Me
tA VORTIIA NOMA as preocupa tare qiie dificilment tenlu una entona

d'asume, veis que nemee neme, en el perla que ronstantment u ame neo per toser Im5111, molestes I enulles Paparell que un vendieren emb
la primen de guerlr-vol. El Mitre SUPENINNINNISINIOR ,
AUTOMATIC, contaron sobre la mida 1 motlio anateme del encere ton, tal,
RATMCNIA 1 VANCEI1A toialment le montea bernia, tonvertInt-vos en un Mur
OptIMiela I U rem ireu *Una ernernisr-non. Per a la costra ~retal.
consulten-neto el eostre fu, que ten no os costa I a reg no OblIge.
COSSULTiS GPATUITES clo 10 a I 1 tle 4 a 5. festino. de 10 a 1.

MEDICO -FARMACEUTICA

o

MINE! 0111191 HERNIUS
PALAY°, AA, oral.

2..

(cantonada

er=2

FIL INSCRIPCIÓN

FIMIA 11. IINT

CONCEPCIÓN ESPAÑOLA

Centre diehemtlfles
Al pago minen' . Modloinala,
anortiment complet en pie
rucamento moderno
PI. Roen, 11, I Rabatea, 15
Telar. 12•40 • BAROILONA

CUNDA Al. 20 PAR CINI
Ot CREMA. — Ea destino
a la lactachl ur 'intant 1 Os
21 01 Illatfl‘ un robreeliMen1
Immillorable per a l'adull

dre de vista aquella principia finamentals, la Medicina I la
Partnitela han atienseqult unid quantitat de reoureee estroordharia. Avui sAn rara ele casos que no san previste" Wat
per Puna amen per l'altea, 1 la Farmacia ~upa entre ite mana-

PAGINA

o

1111019,! HfAt.11U§

o

.'"e"2.2e

o

LA 141tRIMA un preocupo tau% que dIftelltnen1 teniu una 4111051
d itazo gaec. pula que neme, remete en el perill que conminasen' MI arall•
nace per esser lultIl, mole g 104 I enut pss t'asaren que us rengueen emb
la promesa de iruarlr • eos El nutre 1111.9PRRCOMP1111115O11
ALMMMATIC, constrult cobre le mies I Motllo anatrunie del castre roe, UI
. vds en un filler
~non* I INMERJO toltilment la costra hernie, conseriint
optimista 1 se rom ti reu abine (l'herniar-vos. Per a U emites geguirelet
confulteu•nos e) vestre Cae, quo res in os costa 1 4 res no obliga
CONSULTES GRNITITES de 10 a 1 I de 4 4 8. Festina. da 10 a 1.

er—-•••••••.ee
_

Rambleo) - rieron 14.242 • SAPOTt0,11
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J. bUttONAT t)At..e/tA11—,
Dentista
Rambla de les Flors, 17
Telefon 22447
B ARCELONA

LABORATORI LLENAS, S. A.
Carrer d'Aragó, número 136

Laboratori
Passatge Marimon, 14 - T. 76383
B ARCELONA

Telefon 35254
B ARCELONA
4==> sr=s

EUMILK ALIIUMINÓS. — Tractoment dletrtie de la gastroenterltis,
produlda per fermenlmilons drides
dels greixos i frentes, promotores do
les d'arietes verdes ¡ copioses.
EUMILK-MALTA. — Poderós
ment d'alt Valor nutran', adequat a
"Mes les echas, ädbuc al lactant.

EU11111.11 AL 12 — Tipus hipopelado per als CaS05 que no es ben
tolerar el tipno total de crema.
Aliment
EUMILK DESCREMAT.
niedIcament en tolo aquello casos
en què seat contraindiests els alimente greixosos, espeeialment per
putrefacciO del, grelloo.

=9

FRANCESC DE P. PLET

JOAN CONDOM DOMINGO

LABORATORI J. CAPDEVILA

Dentista

Metge-Dentista

Farmäcia

Camp, 83 - Cartagena, 14

IIARCIILONA

J. CAMPS
METGE

85, pral.

Telón:in 24542
DomioIII: Corte Catalanes, 880

183E5

B ARCELONA

FARMACIA S. VILASECA

J. RIERA QUELL

Pau Iglesias, 39 - Telefon 12227

77850

B ARCELONA

Balmes, 58

B ARCELONA

BARCELONA

o

Telèfon 11183

Obstetricia - Ginecologia
Aragó, 256, pral. -- Tel. 1254 1

B ARCELONA

o
o

Telèfon 20647

Petritxol, 11

o
Vda. de J. FIGULKAS

Material per a Laboratoris
i Farmàcies
Telèfon 50490
Girona, 66
B ARCELONA

Pi i Margall, 97 - Telèfon 35874
B ARCELONA

•
FARMACIA

J. FERRER ESPIGOL
Metge

Corts Catalanes, 606

Telèfon 25845
t'laça 011es, 6
B ARCELONA

Telefon 14427

B ARCELONA
Isnl

4===> 4===

3.

Frederic Cabiutas Treserra
Farmicia
Muntaner, 476

MART!

BENAV1DES

FARMACIA I CENTRE D'ESFECIFICS

CENTRE De8FECIFIC3

Telèfon 76770

Toleren 30440

Constitucld, 144

B ARCELONA

B ARCELONA

LABORATORIS JOSEP BADOSA

Dr. BAUDILI GUILERA

Oberta fino a la una de la nit

o

Malalties de la pell
BALINES, 107, principal, segona
Consulta: 5 a
Tolden 78530

Telefon 13931
. 'au Iglesias, 7
B ARCELONA

o
ESCALFADOR BANY "OEYSER"
des de 100 ptes. Per a gas. llenya
petroli

El Dr. Josep Alomar Estadas

Ronda Nant Antoni, 13 - Telafen 31333
B ARCELONA

13 Nacional, 50, pral-Sarceloneta
Telefon 13213
3onsulta de 3 a 5

JOSEP ARMENGOL DE LLANO

Dr. Francesc Artés Parera

EMILI CONCUSTELL

t

Especialista per a deformitats i defectes físico corporals 1 facial&

Coló hidrüfil a 3-75 el quilo

FARMACEUTIC
ANALISIS CLINIQUES
Bacteribfag antitífic, Tyrothrix,
Anestèsic. etc.
Duo de la Victòria, 10 - Telefon 18165
B ARCELONA

Obstetricia I Ofnecologla

Doctor H. DESELAER.S

E. MASPONS

Farmacia Central de la !gordota

o

es complau a oferir als
seus clients el nou domicili

Manufactures de Metalls
— Sanitaria, S. A. —

Corte Catalanes, 472 - Toleren 35755
BARCELONA

S=M=1,

Institut Médico-Pedagógic

o

Pedicur
B ARCELONA

1==1.

Dr. JOSEP FARRIOLS

JOAQUIM JU VANL

B ARCELONA

B ARCELONA

FARMACIA A. SUIZOS

4===n

n••••n••••n•

Tetaron

Telefon

B ARCELONA

Metge

o

Cirurgià

Telifon 70181

Telefon 51324

Rogent, 58

c==:=>

LASORATOIN DOCTA. S. A. - CORTA, 423

Consultor', Rambla Centro,

o

Dr. TOMAS LORENZO
Muntaner, 189

Telèfon 81009

Anbau, 57

Telifon 21670

BARCELONA

O

Preparat • nade de marinen den•
Tau
irlioreadel de terrals. en el complement de l'aIletoment a partir del note ults. u anan• el Cl
Melge /tu r ecu ronvenieni, 1 tenme/u de (DNI
en enser elenmam o Pintan' he. enea 3. un aneen: ininperahle per O adulte lo . 001
«len sob . et0 , 0,01I r ló tarll le diserte.

9

JOSEP ECKART
Balmes, 23

o

Traotament I • e/inmole de nena I nene,
Retardats I nerviosos
de Bruseetles, torre - Tel. 51883
(Entrada AvInguda Vorge de Montcarrer de Gemriva)
serrat
BARCELONA

J. B1STUE ALLUE
Farmacia i Centre d'Especifics

P. Iglesias, 20 -- Telefon 21621

METGE
r o i, 1

M

Talielon ntlm. 50340
e HA IRCIZILON

9/eneleteligt%

Ter.

u zits

FARMACIA

Especialista en les malaltles Internes

Especifico de tetes menea
Alees minero-medicineis

o
INFERMERIA EVANGELICA

JESUS NOGUER MORE

OLINICA
otilinguda per lee Colänies eslran-

Aletee - EndocrInblep

MER 1 GOELL

betel« de l'InetItu t d'Asslettoels Miau
PINOL Brocear bol sedan Dispensad i multaba,.
1111011U1 de tisioNseta do la Calza
evild
da MODAS
•

INNA4141. er • el. P11$7 - l'ARREEN* tit4

<===lt

Dr. J. RIU

MIQUEL BALART

TRANSFUSIÓ DE SANG

GELATINA MARTIGNOLE

Sereel deis

ALIMINT PODENCO) PER A PERSONAS
IELICACCe, CARANTIT DE CARN 1 GALLINA

VIII URINARIES
tiembla Catalunya, 88, entrase!, R.'

Telaton 72184
B ARCELONA

o

qui
misal fruarlr do la %enea detened por gran
11101, en guille dlii, tel tractement "TRALIA"
hin
teline
que
elite
te
dele
diferente
oodent
rural en dolle din, 1 ag9991 Al: Cru c e« Plifei
que vio el terror (10113E11 de cent, Sea. tb.
Llarrelone Arploat produrie el preperal al Lahn
fal ten del doctor 1 Vilsdot t C arden ei CenaeLl
da Cent, ntlec 500, Barcelona

Gel - Frigerlfies Ventilació
IN 5 t1INAWS, Relneeele I ConsuallieM
N tlett lnee

noseo I d'oriol.. prOlamod rauotalltod
anspiandens. reten,.

d. PATIT INRITANA, ARA, utdueeteita, Tol. 715411

TELEFON 24337

4ALMEII, ti
DARCELONA

014114 %mima: SAMtS M eateteero, es, ter.

i - Teide,, 332rio - n,-:teceNA

o

venda ele centren dlospoofflos, ?m'esbelto
I bona estabilments da qu'Ose«

FARMACIA DEL BROLLADOR

HERNIATS

DE

In III deloeu ISPLOTAR. Per 50 ptenelen poden
Adquirir raparen mes modem efleeç 4 Ilenne.
" na9 fneleelosoe Urente, el REDUCTO" ININNIAL
VIVE,. Reuma garante per a la rure redIrel
les bernles Remble del Centre. 15, pral
fon trate • IIARCElOffPi

A.

CADANET BOS

• litea Lasco de Garay, 7 - Tel. 31713

CLINICA del
Dr. E. VILASECA SERRA
Postal. da Ssut •41,99411, MIL Telf.
Per a Internor raalalta de teurgia parte
I melaitles fervlosel.

aaiic irx I ePretdree, rio la .5

BARCELONA

o •te".1.

p•••••••••.,„4,,

Centre d'Específica Diagonal

A LLORET DE MAR
Una ele les mignitiquet avIngudeli de remete
Jaral que retornas II Clinlea 705151

11111115 GAINPIIIRA
sor 5 M41111i nerviosos I mentido doctor
Taliden to Meiga director. residen

lapeelailtale (11T(MICAUligtile nacionals I saldan'
seria de toles menee - Menea mlnerate
Pelma limlials - ilereel a teentleill

Per a

AWINgUlia 14

N. Bernal Carretes
Meterles difieres a la Cllalea, o a Bar
COIOBS, ala Alee/Ores tle quitra a g el. a la
plepa O, tenamondt, S. lar., 1.4

Palmeo,

do la Verle
del
Laboratorl 1 oficiosos
da Illontorreat, A, Tetaron TAMO

Drs. MORAGAS GRAU

nenlacts onu& eie, gas volteen gralutlarnent

Els sena resullats SO, eseelletu: en ‚rus eis Cantal
perque le unid dele telilla es res/liza d'una mlflora normal Frene/aten/ la curacIA &conseguida
en l'hernia Inguinal drela que sofria el senyor
Sinal Minan. domiciliat al Correr de la Lkona.
numero id, ron., t.*. Barrenen& I que fou rasoll4
en tres menos. El tractament L. A !tenues
cene natural, 1 aronseguelx Cilla extreordtneris

INSTITUCIO RERNIARIA

01151 Ide t al Feellue, de 10 a 11

B ARCELONA

METGE

o

Nou de la Rambla, 18

RAROELONA

o
MANUEL

VIES URINARIES
Pell, Sifills, filatrlu, Impotencia,
Pròstata, Distermla, Raiga X

rio Orinades, 118 - Telefon 7778:l

Telafen 71014

Oarnalles, 21

CLIN1CA GALLEGO

ESPECIALISTA EN OBESITAT

geres de Barcelona, amb infermere•
estrangeres i del pato

DIABE*11CS

R. B.

Telefon 33649
!aria, 81
BARCELONA

TELEFON 10155
ARA«, 2E4
BARCELONA

B ARCELONA

B ARCELONA

LASO

Telefon 3114:.

METGE

o

TalaftE 7211111
•
d'abril. 4411
BARCELONA

al5o

AMI NAO DI TACETA ANYS 01 PNACTINA
Senat medteutes, n1 operacions. n1 Injeccions
eellen
1 noria amb algui I trulla, es Curen I Ni
*ateo n1
, elat.
14 meas de mala llo 'm'entonese/pretil
'buenita
tetare mal malalt, 1 amb la
0034.
portaos
(tu
ala
que he de vlure, almenya.
curar e'.
54 I fort emp ine. lo eso comprometo a mena 4.
o
delire
greu
Cropenclicille
rae Mes
tedormao Bol
ami, nordes amb sigue I rieles. DOTIO
Sooep nuardasic.
rorren 1 elan cap a prevIncied
craymIncliel. II. tarro, 0.0.. Bareelona 'Ti
•••••••nn•••
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SPECTACLES
saltea
ROM
TRATRIL
Estires 111411•1

330, a les 6 I a /015 . LA PAI ISTO.
limos susurra os o. s. aDUCI
.41scenIfIcacid en sers, de FernendezI a lee 1015
vin. Demi, a lee
AIII0111 IRUERTE DE N. S. JESU-

rP

BAJA-CLAN.

TEATRE OLYMPIA
Campionat Mundiai de Ball
EDD1. (retal die
1
Porten ballant 269 hores
De lee 39 parelles 'mentes Pernea queden a la pista 14 pate les

I* P. Lalret, N • Te. 11E74

Tarda, sean zdt, 11110
AllITISTES, 50
latradlea: SARGA, ANIMILMA, vAMCoA. YERRE,
CARTOON. ESTRILLITA LOPEX
1 un ~SRI 90081111.
Doman, di • 4 11. a weininase

00

S'ACOSTA EL FINAL!

SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT

20.000 PEBETES EN PREMIO, 20.00011
/Mil, gran o feetivals. prenatal-hl part Vorquestra iiplea cubana ALFARDI T O, amb el cantor CANCIO NEGRO 1 Marina ?aplica

Aval, tarda, de 13 • S. graneas

Te dansant familiar

TEATRE NOVETATS
Avul, tarda, a dos quarts de cine. 1
Oil, a un quart danzo. exalta del
intravellös espectacle sense rival

Horaco Gold in
L'espectlitie mes sorprenent del
món, de magia 1 mliderl de toles
les edats

liORACE GOLDEV
presenta, entre alIres
La dona • través del orlstall, La
~eme India, El mero tra ***** t,
La pmo. mlembuloes. Illmfonla
porduda • Nopal Junt amb el plana I 41 pianista, El mIreele vIvent,
La dona partida per complot per
una sarta
00 TRUCli EN 00 MINUTS
100 ORANS IL-LUSIONS, 100
pros•Mmtles por l'As dele Muelas
meravenes:

HORACE GOLDIN
de teta ale
si millo, Ilivelonleta
tenme

amenitzat Per MASSA ORC
ELIN 81111/1 11107E

r-t$4416440
matinal, a les 11 (Inealltat
tarda, fi,' 330 a 015, a
ea, 9 pies
les 6 numerada: nil, a les to:
1anet Gaynor en la comedta musical
DE UN
PADDY LO MEJOR
CHICO
amb Wad., Bunter

Avui.

CINEMA ESPLAI
»RUCA, estro •untaner I Multes

Venus Esport Palaca

REVISTA PARAMOUNT. OSOS
ABEJAS, dIbulxos

*de Sant Antelo, SI 1 54. • Tigre, El
dlumente, ball de vecinal, tarda
I nit.
ESTRENES
"La camisa de /11P0111dad011r Jasa
Tango
"Valentón"

El maivado Zaroff
per Cuy Wray

1

loe, 01cCrea

El padrino
ideal
Annabena I Jean Mural
per

TE SELECTE

mÄea.

PUBLI CINEMA GRANJA ROYAL
Mut mal a les 11. 1 n: a. Tarda. a les

330. I a /e. 6 numerada. 220 amh InlPude, de dbittils, EL Tel?. 101112
post. CURIOSITATS MUNDIALS. EL
FERRER
DEL IIIEU POBLE. ¡ Plum,. NOa
familiar,
Avul, a les 330, sessió
TICIARI FOX SONOR, nonctes d•E,/,,I.
preus populars: a les 5. so.sla FeHORACE GOLDIN
1,11 5 ihrer n nrion ils EL MUSEU DE REmina. 1 MI, a le a deu,
LLoTais DE VIENA I EL AZUL DEL
5.44
LA CONSENTIDA
Pmo. popular.
CELO. N11. de 1 . 3 1 a 1 m.iiinaoa. gessel
per Caro). Lombard.
continua. 1 pta.

La canción del sol
per Latni Volpt

TIATRI POLIORAMA
CINE RAMBLAS

Tf. an•71
~ala Cantee, U 1
Avul: REVISTA PARAMOUNT
PASA EL AMOR. r em e d ia e n ea.
pany01, per Rafael Arcos
LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS

CINEMA PARIS
Matinal, a /es 10:• larda, 315 a
545: numerada, a les 6: nIt a
les 940: Charles danshinli en LA
ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS,
en espanyoL Dibultdm. Gustan Pronellen en

Un hombre de corazón

Es despaiza a la taquilla per
a la le5Si nS numerada d'astil, virda,
a les 6. nema: PAPRIKA (Granet
de tal), I resurta...dar film PALACIO FLOTANTE

TEATRE NOU
AV111. terna. a les 330. »maques a 4
peesetes: LA CARA DEL MINIETRO, RoMEDIOS 1 LA VIRGEN MORENA, per
BrIto. N11, a les den. Butaques a p e s *eles: LOS CLAVELES 1 La VIRGEN
MORENA. DImerres. OIL estrena de
IREDirgoorgi

corma t de la gran arene MISS
LOUISE, que anua en ele TES I &ORTODA DE TEATRES. De 10 a 12 nit,
SEXTET TOLDO

1 SALÓ VICTORIA Moldes
Valemos. RO I SO. - Teléfeas 7 1010
5,11. dlumenge. larda, a les 4 : 47. sesee
önlea numerada, I ull a dil a qoaris de 10
SOMERAS CHINESCAS, Calca anafre
DOS ESPOSAS
per Salty Eylers 1 fta'n BrInmy. I

Una viuda romántica

1.1quldield ruines.
ce' Dupla. Canal.' 31. Cata del
rerd. No tu eoulenanco.

EiTAD

La Cambra de CompensaciO de Barcelona acaba de publicar la Memòria
corresponent a l'any pan. •A continua.
citi detallem les dades mis caracteristiquet . per les guate horn pot consta-

tar la tnarxa que ha seguit aquest organisme en el cure del darrer caere i ci, i ensems fem una comparació
d'aquest amb els resultats de perfodes
precedents, per teibr aixi una idea
m é s completa del nivell mantingut en
1933 pel que fa referencia al deseanvoluenMent normal de les operacions.
bancäries.
El nombre total de documente por-

tats a la Cambra per a llur romparack) bou l'any passat de 1.117.308,
adra que acusa . un augment, respecte
al 1932, de 21.148 unitats; el volum
en pessetes dóna un total de 14.62u mihons, quan per l'any anterior apuesta xifra fou de 15.554 milions.
Si repartim el volum de documento
precedente entre el nombre d'efectes,
cOrresponen lea següents mitt2des
anuals, que detallem des de l'any
1925:
Any /92e
." 119 267

na

LLIBR ES
Compro de .ota mena

TALLERS. 82

Teléf. 22230

Espo rts
FUTBOL A LES CORTO
Diutnenge, 211, u los 3'45
Sensacion a l piante de Lliga

ATHLETIC BILBAO
F. C. BARCELONA
Entrada, 3 ples.; sucio del
Barcelona 150, mes el 20
per 100. Aquest
'
parta es
considerat coto a mitja
diada ecorthtnien del Bar-

10.200 pessetes
99..330
803

1931

8.525
8.390
8.896
7 . 090

a

1033

7090

"

1933

6.54o

" 028
1
" 929

CERQUEU PIS?
Per traslladar-vos reeordeu CASA CARRERA, fundada en 1897. Ast000ttductoese a 25 ptas, dina de la elutat. I per
carrettra • IrS0 oso km.
Teleles 31814
BORREL. 132

La /cifra que assenyala la mitjana
de 1933 veiem com presenta una baixa
forta apreciable; aquest fet ens 1005'
Ira la restricció que sofreixen actualment les activitats cornercials, ja que,
tot i mantenir-se un total crescut de
transaccions, els volums d'a q uestes registren minva respecte a periodes
precedents. Hem de remarcar la reacció registrada en el darrer any pels
xecs, entre les diverses categories de
documents presentats. Des de 193n.
que s'observava en aqucsta mena d'efectes tendencia de teducci¿n , però en
1933 sha manifestat en alca en correspondre el 8322 per loo el nombre
de xecs presentats, havent estat en
1932 el 8114 per 100.
Considerant el moviment general
de la Cambra de Compensa ció, la tendencia en baixa que s'inicia a partir
de 1931, tiO ha modificar el ritme en

La darrera sessió en

aquest

mercal va ésser de poca concurrencia i sonsa que millores
en res de tot el que hem anat

rEATRE COMIC
La camisa de la Pompadour SALONS CINAES
rlomf de margarita Garbilla', Artur
tecle, Maria Lachte 1 tota la Compaa. prenent-hl part la vedette x!lena
SA ARIOS. 111/, a nn quart d • 11:
LA CAMISA DIE LA POMPADORU 1 OLGA
ARENAL ene cantare eancons del folklore de/ seta Pala

iyl

TEATRE STUDIUM
111411141, 72 - Telef. ZOOS
COMPIIMy• Gallig6
Bert1, attrmenge, tarea. a les 5.

reatre Clàssic Castella

La verdad

sospechosa
BUIDIUM a 810 1 a 3 pies

Cimento

Avui. -larda, dues sessinn s , a le.

330 I a les 605; till. a 1,1005: REVISTA eeeee OUNT. PARAMOUNT ONAPICO. EL RASCACIELOS CIL BETTY ((Miman%) 1
, per flan/10101 A LAS
cooper, Fleten Haces I Idolphe
541. 91015, SOn films Paramount

TIVOLI
4 lerda 1 10 nit: "Catalina de Atleta".
Douglam Falrbanks Ir , I Enzabeth llore.
ner. Reportatee, Noticiad 1 Atraerlo
CAPITOL
4 tarda 1 10 nit: "La muier desnuda",
I lorelle 1 Anee Fleid. Cómica, DIbunto5
Vlatee
•ATALLIN YA
4 larda I 10 nit: "A la sombra de les
muelles", Claucl ette Colbert. Cernlques
111111AAI.
Continua 4 tarda: "El ren de Inc fem.
foros", Lily Damita. "India habla", explicada en espanyol. 'Quick no clamo",
Lilian narvey
PILTRE PALACR
Contbnia 4 tarda: "Ifa entrado un fo...grato". "la vida privada de Enrique luir . , en espanyol. Cómica
EXCELSION
tarda 1 930 Mi: "Ha entrado un fotog rarn. "La vula privada dA Cnel.
que VIII", en espanyol. Cennira 1 mtuixos
MIN
II I A
4 tarda 1 910 nit: "Central Park" ninlAament taren) "Heme o robarde", Tom
Brotan. "S. O. S. Iceberg", tiod la
horque. Califa
ORAR TRATO CORITO.
C.ontfrnite 3'45 tarda: "Central Park".
-S. o. 0. Irehere", Red la BoAque.
"Heroe o cobarde", Tom Brcra-n

lana» 23611.24411
Avul, seSs i d matinal, a les 11. al
ver) Urde de 2 ptes.: tarda, priMera g ell814, a les 330 I a les 6
especial numerada:
Grandt0a-exit del primer f i lm
PANLAT EN CATALA

EL

CAFE DE LA

Continua .315 tarda, "Una relente ideal".
Odié Lene.vre. -Noche de gran Mudad".
afareelle Valle. Cómlea I C.allfa
BOHEMIA I PEDRO
Continua 345 tarda: . 1;1 atr. eitregn",
lee Trae'. "Los n. rimene, heI nuseo"
ea tecnicomr, L'ori ol Aten'. Notician,
Cómica I Reviste
DIANA
Continua 1'15 larda: "Merlone a la deriva", Sally hilera, "Entre dos furene".
Jean flennet. "Cabalgata", en espanyol

-MARINA

per Perrventarms I Gllberla anuro
Es enlaten !cretinos amb tres
Elles d'enticipaeld

METROPOL CINEMA
LISON 1111 - Teilef, »12E2
Ovni, matinal; tarda, a les 310. 1 a /es
ala numerada: ntr a lea 10:
ALAS REI. PORVENIR

obo en la Opera
L PRDIER DERECHO
DE UN HUO
per Herta Thl el•
tpt masar v z ; zt Fli ttals ptni
irnedI
r ra.l
zogettica

i et ol e e.

PALAU OC LA SAO= CATALANA
neint. Mins. a les 10 Oh:

ROSA BALCELLS
(arpo

ESTEVE GRATACOS
JOAN RIBAS
(vtoli)

Exclusivament SOrls de

Associació Cultura Musical

CAPSES DE LUXE
per a

caskiments I batelgs

Causes a mida

BARGUES

Sent Pau, 38. - Tel. 20274

SPLENDID CINEMA
d• Cena, 5 I7 • Telefee 101111
Aval, larda, !freid rolde :eta. de 9 3 0 a 8.
narrer tila deis grandiosos es11.

Si yo tuviera un millón
7 Illrert n u', 15 pe:reine'
El film mes origine' de Pany
L'emoelonant prodUeeld

EL CRIMEN DEL SIGLO

per J. Umbral 1 W. /albeen
D'OCIE.» SONORO
'VII, a mes: NOCHES DE PARE, per Si.
Moreno. Influid . eslrena de la superpro•
(lucre) SEIBRIT08. per Mary Plckford I
Leslle Hoyara

15

plks So ornen
NoVETA-r

8 E NSACIONAL
flogni ic cronómetre SUI
de biloca tense CA151241
ni AGU1115. Exacta. [LEGAN
SOLID. Com a propagan .
dd renviem d tot arre
contra reembors de
Otes15 - De POLSERA
preciós model 14(.125
Trarepeti l, erce c
tot mera .eddejoqvest
der., en, ho agererit
Id le ...da

,

CASA 6INE8RAWsTs.i7A

Prou le telele inetliment d •ed
a1111111•Jea, gemelas al
ilòa dardrobelmerd dele

N ptuicij1 t ti
Vies urinaries
11,es nuturestm luna
Orquitis matItle, gota
p utrIllt vagina.,

l r.

uretritis, pecat,t1116,

m11163, ele , Str ;'neme,
matean, pretenda. ola
Duo, aportan, Geno., etc . ., de la dona, per
crenIquee I rebele que elelen, es enareaen 'lela' 1 radieabnern amb el Cegime 4 51 doctor amera. Ele n'elan. es Luarelsen Ver elle . 01,, nell n f•
ni rentare. n1 apllearlone de sondes i Mtgies, ele, tan perilla+ r 111.1•Ce101m.
emare I que
neeeseden la presencia del
Lao 1 ¡Una% /lo Cessabenta do la %amura malaltla
Venda: 0.1111) p
Cap*
laViIrin5l *carnee, neme*, Oletees Va n I•
Impureses la sang gCallba
"'" ' 10711(0.
a da le, Cf. /1 . 5). enramen' eeeeee u.
1nm, entornes, acné, unlelela, nur., rnalaillee que .r ien per rallas humor,.
le en o inremoos du In sang o per ernniques u rebela que li g uln es cuarenen
aviat amb les Cendales deouratieee det Dr. Solera, que eele le medicand de.
punitiva. Ideal I perfecta perque aoll..n roe...9. cent la 5.1.4, la Innoven eng menten Colea lea energlea de l'enrinisme 4 fomenten la 11511 0 . remoleat en
per Luid lores lee 'l' y erre ilainds grane, fortInenia, enlodare) de lee
nmenies, menda d e l e :Mea, infiamarions m general, etc , quedant le pell
neta 1 reg..,,,,aa, 9, rabel' ', nitren u Pea.. 1 nu netas en Porireeleme se•
nvalt del palias. Venda: LEO someta nuca.
itnanra de mor sexual). P011uelice,
Debilitat nerviosa Impotencia
nocturna, espeernalorrea tperdues leMinale
1111111141. Seda, da Inernarla, maidemp, vertiste., delblItun nweeu.
lar, rediga corporal, (remolen, palpItaCIOns, trastorna narvieees de la dona
toles les manifeemetons de la Nsa paaten,a u eagulatlieni ',ende,, per ere
Me. I retada pus • Iguln es enarenen 45141 1 eiblfra l meni atub el, Papa»nata potenciare Cal Dr. Solred otro que un rn edlratnet.g
un turnent
eesencial
eneell, e emula 1 tot et 'l a ten), nervine Indican •speriatment
ale eego are de la 1creniut per 10Ia mena d 'etererns (Vella menee ante,
pee cia re p lintel:amena lotee les funcione I ron rrrr r e flu a Postremo
y enes» anule vinimos.' l'orennleMe. el vi g or sexual propi ao Petral venas:
0E0 pesemos fiasen.
rrrrr A LES PRINCIPALS PARINACIEll
. roarrueat
ABIEREA
Ande.- Tole su saeteen. de lea alee ',rind i ese. 0 deb111141 aereloss
011 1.1 . 9e I traMelent 0'1511 mueles en «folie por al Moquee e
'141n4a Laboratori Illematar% /meren Ter, 15, telele. Qe701, retiran
gusta un 'libre explicada sobre rodeen, deseurottlaeena traete1111.111 1 tuariment traguen./ malaltles

444444444444444144•440441444444444p4444.444444444.4444,6„
4

Vestits a terminis

.rmsanntr..,,
'".

que comentem, i de 18.771 milions a qué es ilxi el volum total de
1930, queda reduit a 14631 en 1933.
Com a dades dignes de notar, es pot
resumir el moviment general en expressar que el nombre de documents
presentas, en 1933 augmenta en un
i'9a per cent, respecte al de 1932; el
total de. cobraments i pagaments registra una minva d'un 6 per l00, i el
coeficient de liquidació passa de 7'76
en 1 932 a 843 ea 1933Reproduim a cvntinuacin restat que
detalla el moviment mensual de la
Cm!: ra
En milions ptee.

C.1 P.
docum.
949.34
84399
març
93.650
88.390
abril
maig
99.749
juny
91.938
jultol
96.023
agost
90.455
seremb,
85.833
octubre
97.435
nueves& 90.937
deegmo
97.445
gener
febrer

Mate: Es monte la incògnita
respecte a ro que pot fer aquest
¡amere, j tal con) terma minent. s¡ alguna cosa es porta
a tenue ho es nomn que per
a reposar existencies.,Les úniques vendes registrades ho foren procedents d'Artwalo, a
5350 pessetes, i de Sahagún,
a 5t, posat damunt 'vagó ari-'
gen.

Farines: La fermesa en la
contrarió continua igual, peró

aculo.
/.301
1.177
1.355
l,l70
1:258
1.221

1.142
1.093

liquid.
126
1 10

126
8
08
95
95
88

t.272
1270
1373

toaS

14.620

1.233

CATALANA DE GAS I ELE05,
TRICITAT, O. A.

Com sigui que el odi a 1 de
mere vinent venç el cup6
mero 48 de les Obligacions Se.
ne O, d'aquesta Societat, es
posa a coneixement de llurs
senyors tenedors que a partir
de l'esmentada data quedara
obert el pagament del dit cupe
a la Banca Marearas, S. A,
(Rambla de Canaletes, n úmeros 2 i 4), a la Societat Anónima Artnis-Garf (Passeig
Gracia, núm. 9) i al Sindical
de Banquero de Barcelona
(carrer de Fiveller, núm. 31,
principal), tots els dies feiners,
El pagament es farit amb dedurció de les contribu c ions i
impostos ordinaris extraerdinaris vigents.
DADES FACILITADE1 PER
LA CASA JOAQUIM SITGIES
PADROSA
TANQUES
Mea Proeed.
traeul
Alga Celo
- - - --Cacau Nora York
3.97
5.25
5.42
5.63

102

Segone aquest estat, el moviment
desenvolupa t en les compensacions durant el curs de l'any 1933 assenyala
una marcada depresseS en els meses
d'estiu, la qua l cosa él current ove
succeeixi, ja que es precioament en
aquest periodo de l'any CO que les
transacc:ons comercials e veuen mes

Sin Xicago

red aldea,

Pel que respecta al volum total d'operacions, fent una comparació
l ' any 1932, es registra en 1933 una
mima d'un 6 per Dio en el volum total d'operacions, però ro camt, pel
que fa reterencia als malo linuidats,
s'acusa en el darrer període, outnparat amb el precedent, un augment de
0 '76 per cela
Si considerem en conjunt l'activitat
aplegada per la Calibra de Conipensació de Barcelona en l'any 1933 ve em com no es diferencia (pire de
la manca observada en 1932, i la Ileugera depressiö que es registra coincideix amb el ritme general de la
majet part d'activitats catalanes.
les vendes amb lentitud,
perquè la flequer la Aspen
veure guilles disposiclüns prenen per a poder regularitzar
els preus aria) el del pa, C.C.ea
qu e cal tenir molt present per
les dificultats que existeixen
per a pujar aquest aliment tan
indispensable.
Moresc: Les existències, per
cert baslant limitades , confirmen sostingudes als preus indicats, però cont que la par- 1
compradora no hi troba l'atencié que coldria, es nota mol i de
retraiment, i per aixi, les vendes són, per avui , gairrhe nulles.
Els Filtres generes sense rno-

difiració.

5.58

Sucre Nowa York
•
1.59
1.e0
tel
/.52
1.A5
a.ea
Bist Liverpool
41 ira
1.3 /
4.5 3/8

97

SI

...

st

67 1( 4
e8 I/O
SO 3"tl
$5 3/1
es la
Se 1
Morase Xicago
so 5,a
50 0/8
52 I/O
52 5/8
04
54 1/2'
Caté Novo York
8.43
5.35
0.5 I
0.40
5.55
laso
tn.:is
lo 63
ta 75
13.07
Sucre Londree
51 1,2
5.4 I/O
so 1/2
5 9 1:1

UI

1/8
15
16
15

II

ti

13

Limare!.
CORSO ESTRANGERES.
. 50750 0,
. 7 7 45 - hola York.
15:47 - Hol,nda.
. 75795 P.
102175 - F.aeça. L . 7716. - pe l ot a .
3 5 133 - Halla, L.. 390e
1 . 2185
p . ranas - Alers,a1.0, L.. 1285i >Masa, I,. tr,r..n. 0.. 10075. - Espc.
nra. 1... 37e5 P.. 00075 - Dinamo.
e... 1„ 2235 - Seern, L. 1939 NPr I para. I.. 1 9 9 0 5 - listen, L., 31E.
l'esta. I.. 12.0 - Austria. L., Vntl,
115/m/Inc. I 2737 - He. Janeno.
lart. - alonieveleo."L . 2100 - Bee
en. Aires, L , 1800.

FITXES-FITXER
GUSTI
CICW . 111.M . nIn..Ca••
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No podem publicar les
notes pregades que no
vinguin escrites en català
i amb un timbre o signa.
tura coneguda
11111111111111111111011HIP1111111111111111111111111111111111111IN
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DEBILITAT NERVIOSA
VIES UR1NARIES

MONUMENTAL

continua 115 tarda: -Una cliente Ideal",
Rol lefebvre. "Norbe dr gran Mudad",
Mareen.) Vaiie, Nuticiari 1 Cómica
ROYAL

u mona

expressant.

Co ncerts

REVISTES
tarde, a les 1: ¡DURO CON ELLES/ I la
revIsta d'ex1t creixent

A Anuncia oficial:

lang

1.117.308

MERCO OE 1.1.0ÍJA

celona

ST

EL P40'(/IMENT DE LA CAMBRA DE COMPENSACIÓ EN 1933

1930

g ran =uperprolurrin en espancol, rrne

A reand de Catalina Barrena, Lid.
Alonso , Muna Mario I 3 1100 Pela
El canto del ruiseñor
5.71,
Preus: Arnold unica numerada. O piro
SuperprOdliCc1 0 , en espanyol. parnit. espe c ial, O'nü ptes.. i pretere...al
lada 1 cantada per Pepe Romeo 1
valen!: EL TESTIGO INTEATRE BARCELONA
I pla.
!darla Espinan
VISIBLE i LUCES DEL BOSFORO, per
Coepanyla de »media
Guama Froheneb 1 Jarmila Nuvoina
10.74
La dren da Oulevare-Mrellee
1
AN111, diumenge, (podre formidables
seselons. f.., a les onze del nuni:
FELIPE DIERBLAY; 2... a dos asarla
de emane: LA MUJER X. 3.*, a les
313: CUANDO EMPIEZA LA VIDA,
• u,e: EL NIDO
a un (pan rtn
benefirl
O. Dome,
AJEN
Rafael Meollos, tarda: EL NIDO
EG. GRAN GALEOTO.
AJENO;
de
la Com.
BlInar/S. tarda. cornlat
laanyla: EL GRAN GALEOTO. Oil:
reaparlele/ de la companyia arg entina Rivero-De %ea,. arnb rubra
EL BELLO SEXO (Le se.. feble)

RESTAURANT DEL PARC
diumenge, de 5 a 0 tarda:

Demi, larda 1 nit. el grandiós
espectacle

Cernpan y le (Palta comedia N eeeee o-Soto
Aval, tarda. 1/4 de 4: LA ENEMIGA.
A les 6, especial, 1 nII. 14 d'ili
Tu, EL BARCO; YO, EL NAVEGANTE.
hrm a , tarda: EL ROSARIO. Nil: Ogro•
pacta Marquina. La setin q ns entrara. e.trena de JUANITO ARROYO SE CASA,
dele Quintero.

1

Diversos

Dia 24 da febrer de 1934
MERCAT DE COTONS
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