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EL JOC A BARCELONA

Era gran artista 1 ea gran eatalä

El Govern conti-

Josep !Imana ha mort

nuà ocupant-se

A Madrid els patrono, reunits en
gans, ni el seu funcionament podrá
Ahir, a primera hora del mati, tic que en diguérem modernisme
assemblea, han acordat constituirésser ofert com un model: cal penmoda a Barcelona l'escultor Josep ara arnb En Gaudí, ara amb altres,
sar que són organismes novells que
se en Bloc Patronal. Les conclus
Llimona. Feia molt temps que es- collabora a l'adveniment d'un art
catali particularissim. Aquesta coinencara no han engalzat del tot arnb
sions aprovades . en les quals es matara malalt, i encara que la malalcidencia, o mes ben dit, aquesta
nifesta el propòsit de defensar-se
la realitat, i el seu funcionament patia no el privara d'ocupar-se de molteix de certes asprors. Cal que treenergicament en tots els terrenys
tes coses i d'atendre la presidencia convergencia curiosa i memorable,
de
la
reunió
de
la
Per
si
no
aconseguí la seca manifestació Mi,
ballin per a adaptar-se com Inés
i es proposa gairebé el locaut,
de la Junta de Museus, d'una quanta
dotipica en el montiment al doctor Roacial millor a les exigincies premesas enta els seus intims temien
tenen tot l'aire d'una declarad() de
un
radical,
en
la
quid
es
bert, on la inspiracióó d'En Llimona
sents fins que arribaran a tenit la
que ben aviat seria impossible nettguerra. Els patrona madrilenys romaniobren
troba en la genialitat d'En Gaudi
les
tralitzar els estralls que la rnalaltia
len crear el front únic a Madrid i eaconsideració de veritables tribunals.
al
Suprimir-los, per no substituir-los
pertinaç anona causant en el seu COS un camp propici a la sera personal
tendrel després a tot Espanya. Els
concepció plástica. Indubtablement,
per provocar-la al
amb res, seria tornar al règim d'odepauperat pels llargs patiments.
socialistes, per la seca banda, acDurant aquests últims quinze dies, d'aquell conjunt rar, desorbitas, lea
dioses violé/Idea que costen sang i
tiven la sera campanya de proseliescultures d'En Llimona són l'eleno adoben res. I no hi ha cap imEn la nostra edició anterior assatisme i tumbe pretenen establir un
però, el mal prensad proporcions
ment que resistirá victoriosament
bentivem els lectora que el senyor tan alarmants que el dolorós desenfront únic peninsular. Es a dir, d'upaciencia . per legitima que sigui,
abans
d'entrar
a
la
totes les mudances en el gust i el
que pugui justificar una regressió
114 es feia present a tots els que
Tomás Ramon,
na banda i altra s'anuncia la Iluita
concepte estètic.
Presidencia, cridat pel senyor Comel voltaven.
tan avorrible.
de classes amb totes les seres conseLa Insta de les seres realitzacions
panys, havia desmentir categóricaAixí i tot, la mort, anunciaAltrament, quan no existia cap
qüències. 1, mentrestant, Goés Ilarguissima i algunes han adquiment una determinada informació
dels organismes de caräcter social
da amb tan crue: anticipació, ha
vern que fa? El Govern cuina la
d'un diari local; especialment va neproduit . una impressió profunda als rit una popularitat ben merescuda,
crisi; ara com ara, el ciutadá imque avui fan l'aprenentatge, malta
com el nu de marbre que decora
gar-nos tot el que feia referencia
dels que ara els troben insuportaque a despit de veure-la imminent.
parcial no sap trobar una resposta
el bari que hi ha al mis( : del jardí
fatal, no saben avenir-se a la pera la suposada pretensió que el remis congruent. El mal és, per:» que
bles els demanave n i es desesperasident les determinades manifestaren perque no existien. La realitdu de l'amic, del mestre, de rho- clavara. del Parlament, al Parc de
tant els uns com els altres, patrons
propòsit
me de les altes qualitats de cor i la Ciutadella, el Sant Jordi que alcions, i que ell tinguis el
zació de l'equitat absoluta és un
i socialistes revolucionario, trebabira la ciutat del passeig cte Montd'inteRigencia del gran artista que
d'absenta r-se de Barcelona.
problema que dificilment tindra mai
llen per a crear una atmosfera
Sembla que, en hacer finit l'enCatalunya plora i enyorarà per molt juic, a la rotonda que dóna al pla
que faci la crisi, si is que finalment
una solució satisfactòria per a totdel Llobregat, i l'estàtua del Tretrevista celebrada entre el senyor
de temps.
esclata, més confusionària i temihom: l'únic cami que es pot erst ball, emplaçada davant del pacen()
Josep Llimona tenia setanta anys
Compan y s i l'ex-comiss ari, i de la
ble. Els patrons neguen que pretenprendre arnb esperarte* és el de la
de la ciutat també a Montjuic, cequal ja donirem compte, el Presí- i era fill d'una familia dindustrials
hei servida pels interessats; (ora
guin irr política de cap mena; no
barcelonins. Hacia començat els es- dida per l'autor a Barcelona. Entre
dent demani el periodista que hacia
obstant, totes les seres iniciatives,
d'això, el reniei seria pitjor que la
aquestes obres que l'admiració potudis al taller de l'escultor Nobas
donat la informaci ó de referencia.
malaltia. Abans de destruir i de
com totes les conclusions fetes pnpular, coincidint amb la critica, han
Segons va comunicar-se'ns, pels
i a l'Escola de Selles Arta amb
llançar per ineficaç un instrument
biques fins ara. no tenen sino abast
volts de les nou va estar a la Gesetze anys gua- fet mis gloriós el nom de l'artista,
A
Marti
i
Alzina.
nou,
que
ens
pot
semblar
inútil
perpolitic, encara que aquesta intenció
neralitat l'esmentat periodista. Va nyä la pensió Fortuny, concedida hi ha l'impressionant Crist del Cami
que encara no en sabem treure teta
vulgui esser desfigurada amb una
de la Cova a Montserrat.
ratificar-se en tot el que baria ma- per l'Ajuntament de Barcelona,
la utilitat i el rendiment que n'espeindignació de classe que, si fos sinLlimona, que havia produit copiopossible que s'hagues
mar:a a Roma, on entre altres treesfornifestar,
i
és
mes
racional
és
molt
seria
massa
irreflexiva.
cera,
ofert per a totes les diligencies que balls modelé una estatua eqüestre sament, té obres en moltes collec•
A Catalunya tenim el trist mèrit
çar-nos a adaptar-lo i educar la mi
cions particulars, i foro de Catahom cregués oportunes.
de Ramon Berenguer el Gran, en
que ha de manejar-lo. No és amb
d'haver-los precedit en aquestes IluiAprofitant aquest oferiment,
tes, i no ens fa cap illusió reprenapeHacions a la força ni amb desenyor Companys va fer dernanar
claracions de guerra entre unes
dre-les altra regada. Si l'autonomia
a Prefectura pel senyor Tomás Raclasses i altres que pot adquirir-se
ha de tenir alguna exemplaritat,
mon, on manifestaren que ja ditaaquesta
habilitat
i
el
tacte
necesaquesta n'es una. No regatejarein
via
sortit.
sari
per
a
convertir
en
beneficiós
esioreos en la defensa del regim,
En efecte; contriria ment al que
presidida pel amper Lerroun, reunida eu una
com no n'estalviariern per fer-lo
tot alié que la nostra nerviositat i la
Le minada
era
de suposar, el senyor Tomas
nostra inexperien cia ens fan semtrionifar: pero, si arnb autonomia i
mala dal Come*
Ramon s'havia absentat de Barceblar perillós i inútil.
ata brgans de govern aptes per a
lona en direcció a Valencia.
Madrid, 27. -- . La situació politica
endegar moltes qüestions ens haHoy' deia que ja a mitja tarda el
continua en la mateixa confusió que
viem de sottnetre encara al ritme
seu secretari, senyor Claret, hacia
la setmana passada. La crisi esta
d'uns impulsos que no coincideixen
estar a Prefectura per tal dé renovirtualment plantejada, i si no is
amb els nostres . hauriem avançat
nie la documentac ió , i que poc desg
un fet és per la gran desorientad()
ben poca cosa. Ni els socialistes poprés
el senyor Tornas Ramon hacia
que hi ha quant a la solució que
den pretendre que les masses obrecridat al seu ¿espata els alts funpugui
ésser-li
donada.
En
aquesta
res catalanes estableixin una comocionaris per acomiadar-se' n , entresituació, tant pot plantejar-se demi
nitat absoluta amb la seva, ni el ¡lavista que bou en extrem freda.
que fiaren viaper
rEstat,
aquesta
espera
.de
com
aguantar
Bloc
Patronal
ha
_d'esperar
r
proatieMi
mant
1
'
Washington. 27. . L Ä jutjtr Pe
LA INFORMACIO
feu
es
der,
indefinit.
que els patrono catalans slii Iliguín
sesieS.'nfidirs'eflres
temps
totes les evidencies documental% q ue Arete
ei traspäs de poders a Mr. Rooseper una campanya política determiAhir a la tarda el senrr Seises
Tot depèn de les posicions que els
va traient a la Hura del dia una covelt.
nada. La majoria del noble de Ca.
diversos grups prenguin en definitiestigué a Comissaria General per tal
missió senatorial nord-americana,
Lindbergh, Jamás pels seus sOrpre-•
talunya ha optat per un govern des.
a
de
prosseguir la informació que Ii fou
va.
Es
dona
molla
importancia
d'aviació"
promet
fer
rescindol
uents sois transatlantics i transconuencomanada per acord del darrer
querres, i com que el té, mentre la
la reunió que celebrara demi la miepoca en la corrompuda vida polinentais,
"conseller"
assalariat
d'algumajaría no canvii de parer, ell sera'
Consell de la Generalitat.
noria radical, puix que es probable
tica i económica dels Estats Unies,
nes companyies, dirigi una carta al
el legitim representant de l'opinió
Sembla que en l'expedient que s'esarribant els esquitxos a l'ex-Preque no s'esperi a plantejar la crisi
President que l'atacara durament i
catalana. Es evident que una part
ta incoant ahir declararen el Comíaal Parlament, la qual cosa tindria
sident Hoover i a dirersu3 dels
censurara la sera conducta. Apellava
d'aquesta opinió discrepa de la masari-cap senyor Ladislao Franco i el
con' a efecte, per precepte consti!lumbre s del seu Govern. molt parles arreo'
al patrioti,me. i sa cometre la descorJosep L'imana, al a« taller, al costat d'una de
joria; això no pot sorprendre ninticularrnent a Mr. Brown, director
tucional, que el senyor Lerroux po- ca l) de la Secció d'Ordre PÚbliC se(Foto . , Torrente.):
tesia. especialment ofensiva en els Esgú. percute en totes les situacions
general de Cornunicacions, i a algues presidir el nou Govern.
nyor
tids Units, de donar la carta als pe•
existirá un residu de descontentaguns secretaris departamentals. La riódica per a la sera publicació abans
En aquest aspecte han estar molt
MANIFESTACIONS DEL CONment insoluble. Allb que no podrà
recompensa • de la qual Ii fou reno-. 'moya,. especialment•a,l'Amètice,,del
comentades len declaracions del l'exinvestigació que es por:, e cap ha
Roosevelt.
mans
de
Mr.
SELLER
DE
GOVERNACIO
soronós.
a
èxit
que
arribé,
un'
Sud, on obtingué
fer mai aquesta minoria, sigui la
rada ha pensió.. A l'any 1888, aqueoposar de relleu l'existencia de condirector general de Treball, senyor
Aquest ni tan solo el contesta. Però
Dibuixant segur i ferm, deixa una
En rebre el senyor Selves anit pes- ta obra, realitzada en les dimensions
que sigui, será connectar-se amb alfabulacioru de tal abast que han la
Roig
lbabez.
Comissió senatorial va comenear
tres forces de tara per imposar el
seda els periodistes, va manifestar-los definitives, obtingué medalla d'or a qdantitat d'estudis, academias i comestas considerados suficientment
El malestar en la nostra minod'investigar les relacions de Lindbergh
que, d'acord amb les facultats que ti
posicionsí al carbó i a la sanguina,
seu cri±eri dintre de Catalunya. I no
Exposicié Universal de Barcelona.
greus per a cancellar els contractes
dit
el
diputas
radical—es
inani b les Companyies aèries. Fins ara
d'un valor inapreciable com a docu(Oren atorgades en el Comen de diho podrá fer mai, no perquè hi hagi
Per aquella época guanyi el concurs
que tenia el Govern amb diverses
negable.
La
major
part
dels
seus
o
es cuneta: que, ultra mis elevats. c
havia dedicat gairebe tot el obert per a l'execució d'una estitua ments 'd'estudi i com a obres ¿art,
cap coacció externa que li ho imcompanyies particular; que explodesacord
amb
components
estan
en
diversos
milers
d'acciuns
propietari de
de Ramon Berenguer el Vell, que, perfectes.
mati i tota la tarda a realitzar
pedeixi . sinó perque sabrá molt 1)6
taren vint-i-sis línies de comunica- que li han estas regalades o be ha
la inacció que precipita el Govern
Avui, sotmesos encara a l'emoció
que un error d'aquesta magnitud
tigacions a propòsit de la qüestiö
realitzada en bronze, figura al Saló
clon; series, que abasten gajrebé tot
al tracas i el Parlament cap al
cap
compras
'a
preus
mes
baixos
que
ets
que la mort del gran artista ha cauTanullari com a força politica a Ca.
Me. Digné que hacia cridat els prode Sant Joan. També son d'En Lliel territori dels Estats Units. I han
descredit. Estem decidits a no ésque tenien en el mercas, per indicació
pietaris dels diversos cafés i bars que mona els relleus del sòcol del mo- sat a tots els barcelonins, no és
talunya.
dunas no ja a que es digui públi- dels caos de les mateixes Companyies.
ser presoners del grup que exhibeix
havien estas denunciats i multats per' nument a Colom Llimona obtingué
El Bloc Patronal madrileny ha
Pa n l'enumeració de les rtualitats
cament que l'administració de misla parcialitat política i adopta actiFil una declarad(' oficial es dio que
de les belleses d'una obra que el
jOcs prollibits, car
diverses
recompenses
en
concursos
començat desafiant, i seria lamenqué
s*hi
jugara
a
ter Hoover est à amenaçada per un
tud: ja condernoades per l'opinió
s'han trobat proves documental, que
públic ha consagras amb el seu eni realitzi importants
tracta d'ufi afer el qual ti ¡Metestable que algú d'aquí es deixés imestrangers,
escandol de proporciono tal regada
es
demostren que Lindbergh ha efectuat
pública. Nusaltres no ello sotmetem
tusiasme fervorós, att è que ens semobres funeräries, entre les quals so
pressionar per aquelles gallardies
na que s'aclareixi . També digné que
tan vastes i voluminosas corn el que guanys.
sine) als imperatius de l'interés nabla mes oportú. Les obres quedaran i
-bresutnEamdCris,e
havia cridat la policía i tots els que
erbals. Els patrons de NI adrid vaenfonsá en el descrèdit el President
El Congrés i ha sancionar ji les discional i.als d i r t a t s de l a conseii,
el marbre i el bronze que ell animi
mida natural, obra que és a !a criplen la derogació del: Jaral: Mixpuguin aportar dades interessants resWarren Gamaliel Harding.
nnsicions del ,President. i . l'opinió t'ocia. El senyor Lerroux és el cap
amb talé de la sera inspiraciU i ami>
ta de l'església de Vilairanca del
tos i d'altres organismes per lespecte a l'afer.
Actualrnent es topa amb grans pilar esté, • en aclaparadora majoria,
indiscutible. La sera sensibilitat s'ael ton de la sera mi palpitant, proPenedès, ehecutada per encauce del
té, i acompanyen la sera pende,
dificultats, no obstant, per 5 des- amb ell, encara que li plauria mis veuVa afegir q ue de tot el que es (ad
dita en l'oposició al desgovetn
:ere:
clamaran la seca glòria d'artista;
bisbe
Torres
¡
Bages.
qual
d'amenaces inadrnissibles. Ningú no
el
Gurern,
al
cobrir el veritable abast i les ra- re que hola mobilitzés, per exemple,
en donará compte
d'Azaha. Pretenem la independenl'escalfor de la seva mi cordial, el
En Llirnona ha pres part activissostindra la perfecció d'aquests brmificarions del% "negocio" que s'han els pilots civils, mis coneixedors de les
er
prendrà
les
resolucions
que
cregui
P
cia plena del Govern, que no s'asso de la sera veu persuasiva, l'anisima en totes les manifestacions arrealitzat al voltant dels contractes iones aeries que no pa: els militars. pn. segura ,solament amb rehutjar la
Totes les declaracicuts—diguè-tines.
mació dels seus alta, tot alista s'ha
tistiques de la ciutat; la sera gestiji,
i seran
per a l'explotarió i construcció d'a—són
preses
taquigràficament
sant-los al servei de l'Estat i evitant
tutela deis partas de dreta, sino
extingit per sempre ¡ sola quedarä
perb, com a president de la Junta
parells i tintes de comunicacions. amb ells els dolorosos accidents que e3
firmades
pels
declarants.
,trencant amb tota mediatització
en la rifen/Orla dels que el Corle
de Museus será un dels aspectes
Gairebé tetes les P rove s documen
prodireixen des de (a dura setmanes.
examb la qual es tenen
EL PETIT CONSELL D'AHIR mes inoblidables de la sera perso- gueren i l'estimaren, en el record
arxius mi--talsquegrdvn:
dels que aniti 'lagrimes als alta
cessives contemplacions a pesar del
.Altir al el senyor Alave- nalitat. Gracies a la seva tenacitat
nisterial; de Washington han desun
legalitat.
seu
apartament
'de
la
tira. cn retire el5 periodistes que fan
i a l'ailhesib que troba en els seui diuen que Catalunya. en perdre
aparegut. William P. Mac (ranken, A la pieles 3:
(Segu ei x a la pág. 6, col. 3)
informaci6 a la Generalitat, va nla- va l uosos collaboradors, Barcelona deis seus artistes més nobles i mes
anta-secretan t Comerç en el Goautentics, perd també un patriota
"LA CONSCIENCIA NACIONAL
en Venta anys lis creas un Museo
nife5tar-los que a la tarda se celevern de le. Hoover, ha estat detinque ¡in; als últims moments de la
DEIS CATALANS"
braria un petit Consell al Parla- d'.-n rt i Arqueologia, que en certs
gut. acusas d'haver cremas una quanseva vida ha pensat i ha treballat i
aspectes és un dels primer.; del món.
per JOAN
ment.
sitas enorme de caries i documents
ha patit pels ideals del noble que
Per aixé solament la ciutat i tots
En efecte; pels volts de dos quarts
ha estimas amh tot . el seu cor.
de ruit es renniren al salé de la
els catalans han d'estar sincerarnent
Presidencia del Parlament, seta la agratts a l'artista que tant ha int
ELS HONORS AL CADAVER
a
la
Jugant
¿El barret fort, senyal de
del senyor Conmanys, tots els con- per donar a la ciutat la categoría
L'alcalde ha disposat que, tal corn
primer
de
sellers de la Generalitat, excepció de centre cultural i artístic
s'ha ringla fent per als enterrafeixisme?
feta del senyor Martl Estere.
ordre. L'Ultima signatura que po.a
menta daltres artistes catalans morts
El primer a sortir-ne fott el se- com a president de la Junta de M u.
Ahir a la :lit !tarja de donar la
de la proclamació de la República
seas foil per avalar la petició de
sera anunciada conferencia al Conyor Selves. El Consell va prorroe n ti a, siguin tributats al cadáver de
liseu Pompeia el conegut ex-anarla Medalla de la Cintas a favor de
gar-se encara uns vint minuts.
l'escultor Josep Llimona honors de
Pan
Casals.
L'any
1932
li
bou
conquista, ex-ambaixador de la dictaduel
seA la sortida interrogarem
tinent d'alcalde en exercici.
1Malgrat l'atac Itepätic que ahansra a l'Argentina i actual doctrinar'
nyor Contpanys; el President va cedida a cii, primer e:tusada harceEL CONDOL
d'ahir sofri el conseller de Finance.s,
del feixisme, Ramiro de Maeztu.
manifestar-nos que el Consell s'ha- loni que ha obtingut tan alta disDE LES AUTORITATS
senjor Martí Estere, aliir despatxa
Poc abans de començar l'acte, esvía limitar a un canvi d'impressions. tinció.
Ahir al rnati el President s de la
En Llimona ocupa un lloc emiclataren uns petards que havien
a casa seca, ilel Bit estant, amh alAmh tot, com que pels passadissos
estas collocats al water; lexplusió
ment, personalisaini, entre les momo_ Generalitat, senyor Companys, acom• gn u s alta funcionaria del seu llenarhont feia determinats comentaris
provoca la ca:guda don embi. Dudono que de les darreries del segle panyat dels consellers de Cultura i
tament.
preguntireni:
Sanitat, seuyors Gassol ¡ Dencis,
rant la conferencia, alguno espectapassat enea han contribuir a la gletEl senyor Martí Esteve, que es
ha la nou comissari?
estigueren a la casa mortuòria, per
dors la interromp e ren sorollosament;
trolta millorat de la seva mataltia,
—Encara no—respongué—. Demi ria i a la intensitat de la vida artal dexpressar el seu condal a la
tística harcelonina. El seu nom va
els avalotadors foren expulsats.
tornarem a reunir-nos i veurem.
estarä, de totes maneres alguns dies
A la sortida, al lloc conegut pels
dr costal amb el dels bornes mes familia de l'illustre traspassat.
semita sortir de casa. Stgons apre—Se n'ha parlar, dones?
També va manifestar el seu sen.
Jardinets, uns grups començaren a
ciarle, dels facultatius, si no sorgei—Si. es clan. Ens hern dedicar a singulars dels darrers quaranta aspo
creler "Visa el Front Unid" i
seo compliracions del tot inespera- l'estudi i al romentari dels darrers de la nostra renaixença, i les seres tirnent el president de la Carnbra,
"Mori el feirisme", i, en senyal de
des, el conseller de Finances podré
obres, escampades per la Mutar, al qual acompanya r en el seu secrefets.
taria, senyor Xuriguera, i el cap de
protesta apedregaren i assaltaren un
pregonen a cada pas la harca creareintegrar-le plenament a les fun—Però, noms?
Cerimonial del Parlament, senyor
trarnvia. Els mateixos grups apallisdora del seu temperament, les excions del cärrec dintre una setmena
—No encara. Denté ja veurem.
D'aman Costa.
sólida pre• aren un passatger d'un altre tram...
com a miximum. ,
—.¡Es cert tal com &firnien els cellencies del seu art, la
L'alcalde, senyor Caries PI 1-Suvia. La Zag a& de la, patina fou que
diaris del vespre, que el senyor paració de la 3eva técnica formida' Durant el dia d'Off' toren..noin.ayer, acompanyat del cap de Golla
nade
ase
el passatger dula buret fort, l'ús
ble
que
tant
s'avenia
Barceha
sortit
de
Tomäs Ramon
broses les persones une s'interess a
monial, senyor Riber, i d'una retendresa del seu realisme inspirat
de l quat sesiona temible, Es un di&-renplmat;squviren
lona?
. eetio
presentació de la Junta de Museut
eintiu feixista.
—Si. Deu haver anat s reposar. en una vigorosa i tioble simplicitat.
s'emportaren la impressió que l'estat
Avisada la guärdia d'asa:Lit XomEll també conjuga els- seus en- ha anat aquest mati a donar el con*IN»
del con,seller, melaras unes Ileuge.
Perd abrd ja no és de la me y a indol a la familia de l'escultor Josep
parqué a dispersar ele avalotadors,
O lv
:Tea dirimes . de temperatura, auto- cUmbéncia, alnó -de la del. censen« torsos i les sevcs illusions d'artista Llimona.
amb aquell estrany movjment estecosa que ¡conseguí despees d'eugea
1'00:Peine.
.doyernació.:'
.
Yritzava
de
4i- mer
i4s "Cda", « km". ...or•o•Se
ielf Elalb austu g IIIS SS rairt,

d'un moment a l'altre

minoria
important
lliurarit
dretes
senyorlerroux,
Parlament
aorgeix

cument

del problema
plan tej a t amb
motiu de la di-

missiódelsenyor
lomas Ramon

lindber h complicat en un
•grell:
. d'aviació
. . escindo!,.,,:

Incident amb
motiu de la
conferència de
Maeztu

oreu

L'estat de salut

del Sr. Martí
Esteve

tete

n

LA PUBLICATAT

LES LLETRES
«A rnig aire del ternos«

Al marge

de dos !libres
per Joan Teixidor

A mig aira del lempo. Coneixer

Jets i honres que contribuiren a fas
bricar atmOsferes saludables i recordar centinuament alguna cosa de
la aeva pretenda, masaa sovint efímera, perqué el mot continuitat
s'empleni de significació. Teixir
gams entre els vius i els absents
—morts o desertors—. El paisatge
i tot un aire de sentiments i idees
limiten de la mateixa manera les
nostres vides. Pertany a la nostra
fidelitat el fer memòria dels caiguts
i al no oblidar que, malgrat les aparences, encara són presenta amb
aquella presencia de les coses que
compten mis enllà de la mort.
Ara l'aparició gairebé simultinia
de "A mig aire del temps", de J. M.
López-Picó, i del primer volum dele
"Assaigs de Joan Creixells" justifiquen les nostres paraules. Ens interessa, i cada dia d'una manera
mes aptemient, bescanviar els
• ¡ les paraules de record deis
amits per rnanifestacions explícites
i indubitables, si pot Esser signades
per la mateixa mi. de Fabsent inoblidat. Aixi, Joan Creixella, amb la
publicació de les seves obres, deixa
demer una personalitat que coneixern gairebé exclusivament p el que
ens han dit els anejes qua (oren al
monda temps amics d'ell. per convertir-se en una cosa extraredinirlament viva. ES la manera de fernos-el nostre. La lectura dele grua
assaigs i articles ens condueixen
vies endins del seu esperit. I sorgeix aquella familiaritat inamnlible
amb una comunicnció indirecta i
molt sovint exclusivament ditirim1:Oca. Ara coneixes. Abata solament
admiraves. I amb una admirad ó en
la qual hi entreve bona part d'obediencia, i el sentiment mis o menys
explIcit que celi* admirar.
Abelleix al poeta /out) M. López-

Picó la pamela continoitat. Altrament, la lleva obra. al mis no. is
un formidable exemple de continuitat. Un 'libre de pomos anual, com
una primavera anea!, i encara aquella obeeasió d'assenyalar aniversaria
i de dir noms per a junyir distäntics. Notes commemoratives, citació incidental i rapida, upeetes que
menyspreariem al ollideseim que
tot cometa. Betas set un test ben
cersetorístic d Josep M. López.
Picó. Tot compra, i lee cenes en
apareoga mis intranscendente amenyalen soles considerables Qualsevol pes, en- blanc o en negre, en
signe abemola o nefario, P as ta una
mica a la leva manera el nostre
p ais. I el curiós investigadoe dels
asomes collectius del mostee poble
que obIldi aquest principi hauri
d'ésser titilee d'inconscient o distret.
Aixf molts dels estudia d'aqueas
darrer !libre de López . Picó sAn una
llista de noms proclamada com una
'lista de fites. P untuacions mes o

menys precises d'oodevenements i
d'homes a recordar i a estudiar. Intest de confegir un hitnne perfecta
arnb les patentes de sota. Desig de
Migar els nonos mis separes per
poder dir amb la satildaeriée del qui
coniegeix destinsirreritunciables: fina
ad arriba la force dele nostrcs rindes.
'se

Aquests tres noma/ — Creixells.
Folguera i Salvat•Papasseit — corn
un mirall de les nostres voluntats.
Belleses de vides i de morts que
s'acorden en un altissim exempie.
L'epistolari le Joaquirn Folguera
amb losen M. López-Picó ens diu
tota la sana ambició i el preclar entusiasme d'un honre ardit. Elogi
sense limita del treball i persecució
de l'optimisme com a fonament de
tos. La dignificad ó del treball quoficha —quntidianitat, una altea paraula estimada per J. M. LópezPie.— conatitneix un tret esencial
de la personalitat de Folgue pa, que
ara MIS é.s plaent assenyalar per a
embarre tota mena de festeig volander i el perill de la diversitat encomanadiaaa mama ficilment. Mes
encara quan aquest exernple de trehall ¡ optimisme ens ve d'un borne
marcat inexorablement i e n els seas
dies me.s bella per la more.

• ••

Es una mica aquesta alegria pueril de veure noms enormement insignes voltats de paraules catalanes
i entmentats per un catete estudió.,
antitesi de diletantes, coneixedor perfecte de les coses mis doses i dels
monta mes allunyats. Joan Creixells,
inteRectual perfecte, seguidor d'al.
tissirnes arobicions, tumbé caigur en
el 'lindar rle la linea. }laude esta t .
i en l'indret que Me— en el cama
de l'especulació filosófica. en la politice, en l'entrellat dele ambientes
económica—, el nostre mixim Caenpie. Ara, davant l'espeetaele de la
seva obra truncada, haurem d'endevinar camins en les partitules mea
insignificants que en. resten o en
la significad& entrelineada dificilment. de qualoevol paraula intencionada.

Els llibres nous
"Mane le aillage d'Ulysse"
pee Motor Iterara
(Librairie Arrimad Colin, 1933)

Com a cnmplement als estudia
sobre els problemes suscitats Per
l'Odissea que va fer aquest formidable escrutodar que s'anomenava
Victor Bérard, desaparegut fa poc,
la llibreria Armand Witt ofertó(
avui "Dans le sillage d'Ulysse",
Ir re meravellós, del qual n'és principal autor ¡ artifex el fotógraf Erederic Boissonnas.

2 LOTS CULMINANTS,
44 LUCRES ESCOLLITS IEN 2 1.0 1 8
PRIMEN LOT:

J. J. Rousseau: "Contracte Social". S. A. PiOntkoriky:
"La Revn.
lució d'Octubre". J. Jaures: "Discurs a la Joventut". Barbusse:
"Elevació - . 3lärius Verdaguer: -La Isla de Oro" (la novella de
Mallorca). Panait Istrati: "Kyra Kyralina", "Mi tfo Anghel",
"Los Aiducs" (Els bandolers romanesos), "Domnitza d'Snagov"
(4 voluma): J. Burgas: "El prerni de l'hermosura". P. Foix:
"La classe obrera, la República i l'Estatut". V. Pereza "Como
salí de Rusia". Rosa M. Arquimbau: "La tIona deis ulls que parlaven". Lluis Ulloa. Cristòfor Colom fou Apelles Mostrara: "L'estiuet de Sant Martí". Pitarra: "Dotzena
de Frare"
(13 contes iliustrals.. Juli Vellmil.jana: "Prop de l'Ombra".
P. A. Torres: "El combat de Trafelgar" (drama o L'iris
•
"Memòries d'un Hit de matrimoni". Joseph Lewis: "La
Biblia desenmascarada". L. Capdevila: "La falç al puny".
Gabriel Alomar: "De pootitrari." (paper de N`
22 'libres de gran interés i de lectura forta i agradosa que contenen mes de 4.000 pisgities. Fimport deis quals puja 53 pres..
ele donen) ale lectora de LA PUBLICITAT per pessetes laao.
Trames a foro, pies. 1350.
111002 LOT:

Alain Gerbault: "Perseguint el Sol" i "De tornada" (dos volurns.
A. Rovira Virgili: "Antologia Catalana". Santiago Rossinyol:
"Coses viscudes". Apellee Mestres: "Poni de Cations". M. Maltest:
"La Revolució Russa de 1905". Rosa M. Arquimbau: "Al marge".
P. Foix: "Ele Arxius del terrorisme Mane". Dr. Ruiz: "Missatge
a 5faciä". Angel Pestatla: "Setenta días en Rusia". alärius ver_
daguer: "Tres Pipas". S. Ninardell: "Genios y Figuras". Curtes
de Brosses: "La Itàlia clerical del segle XVIII". Vfetur Balaguer:
"Lo Romiatge de l'anima". J. Roca i Roca: "El Bordet" (drama Pu I
tres artes). Pelvis Gener: "El {mitró Pere March". Juli Vallmitjana:
"Ruji". F. Savia: "Aureli el fratricida" (novella histórica). Llufs
Capdevila: "La Bastilla" i "Té la paraula el Senyor..." (2 volums).
R. J. Sender: - Imán" (novella del MarrK . E. de Fuentes: "Aplec"
.En total, mis de 3.500 pagines d'agrado» lectura. 22 'libre*
escollits el orna dels quals Os de pres. 52'50, els donem als lectora de "La Publicitat" per ptes. 1250. Trames a fora, pies. 1350.
DOR 1
. 018 AFEMDIR

Primer Lot: Un lot de 81 almanacs i perlódire antic: diverene
números de "El noi de la mare", "El tren§ de paper", "El Xanguet",
"El Tiburón", "El catión Krup", "El eatIcin Rayado". Illustrate
emb gran profueló de dibuixos dele minoro artistes de l'epoca.
Ele 04 números, el valor histeafic i srtlstic dels quals da incalculable, es donen per 4110 permetee.
-Segon Lot: 30 obres diverses de F. Soler (Pitarra), GuM1,
E. Aulis. 30 auténtica tips de hure per "RO pusiste!.
Ale oompralore dele 4 lote ele ele donem ose peasmitte
Tronemos a foro, 114•84$80 $11
Feu la volara comanda a
LIJI111111,11011 0111TRAL . Montaner. 41. Tel. 1R - 11111101ILONA

,

El llibre s'eecepçala ame us ad•

Ilomenatge al Rosselló
(Un (maride emer j a] de l a gran
revista "Septimania")
fill de Rnsselló ha nascut; ea
r'c ¡ cele. !luto. r a Ca t . El gran re gionalista Dr. tlu Pitan % de Ponzillar, de Narboa, ens l'ha portal
triomfant en ele seus braços. Aqueix
boato, tan esperat pel púltlic, es el
la ‘ ticle especia l que la gran revista
"S.:ton/unja" ha detlicar al Ros1<area regarles una publicad ó
relativa a la soaso a terra inu conce butla d'una Ibeliera Mis luxosa,
Tiré. artística, més cämplera.
En aquest número, veritablement
seusacional, el pensamen t fossellores la pague manifestar-se sota toles les seves formes: literatura, poesia, art, histeria, irtik-lore, mústca,
etcétera. La Pieiade de le s Personalitats que tl'aqueixa banda del
Pireneu han concorregut al rena:xement telele és integralment representada. Es pot tenir una idea
del dit iascicle llegint el sumari seguent:
"Suplements"; "El mesure Deodat de Severac bevent al porró":
"Una ävia catalana", document
Lenn Chaubé; "Iieury Muchart",
composició de Laurent Ne); " Castell Rosselló", sanguina de Marc
Legua); "La veremaire catalana'',
dibuix de Picasso.
Vint-i-vuit Iletrines daurades d'aquest número són obra de Joana
Laborde, del Saló dels Artistes
Francesos.
"Avant-propäsit", folk-lore ros t enones; F. S. i H. N. Illustració: una
vista antiga de Perpinyä ¡ culs-del'ansia; "Jotglars del segle XV",
gravat tret d'un missal de la Confraria dels mercaders i pintors de
Perpinyà; "La Festa Catalana, per
Horacl Chauvet; illustracions de
Gustau "Les ballet"; gravat de Bassols, "Costums i tradidon! catalanes; per Henry Noell,
illustraci6, "Vista interine de la
Universitet de Perpinyä", amb el
rector i els degans de les guatee
Facultats amb vestit de cerimbnia,
¡ cine fotogravats antics de Perpinye, "Mar 'latina", poema autógraf de Joan Amade; "Frontera
blava", poema d'Enric 5luchart,
illustradeo una casa antiga de Perpinyi; una imatge de Gastó Poulano "ni poeta", per I.: 11 Tal , illustració; un triptic de Lltdo Bausil:
"El bisbe aerlific", bust de monsenyor Carsalada du Pone: dibuix de
Gastó Chevet; "La pregària al Rosselló", per mossèn Jampi. ¡Ilustració; "El pronaos de l'abadia de
Serrabona"; "Una Procemó
tenips ven"; una carta de monsenyor (ie Carsalada; "El folk-lore i
el paisatge catalana", Per J oa n Catel; "Aires de goies". poema de
Simone Gay; "Els tantees catalans',
per 13 senyoreta A. Villaceque, d'untrad.: "Sant Antoni prestara a
l'Ermita de Galamus i Sant Ferriol
patró de Ceret"; "La Ilegenda de
l'escut catel1", poema de la senyora
Cuilli-Sauvr "L'amor 41 Remetió',
per fi. Cormary, illustraci6; "Bah
rossellonesos". foto de la senyoreta
inane Laborde: "Hirnne al Rosselló", poema per Bausil; "Les

bailes". per II. S.; "El passa -vila",
per Pau Retajó; "Un autenraf", de
Gaspard Metilo', amb quatre gra-

asta; "Pointe. del Rosselló", per
P. Francis-Ayrol; "La Sardana".
per Prederic Saisset. illunrac16:
"La cob'a catalana". de Francesc
Salvat: "Bolltud, a Part•Vendres".
poema de Joan Lehrau: "La au•
permitió a Rose4116". per Joan Taller 1 Jai( Badin; inustració: "Coetema de la provineia de Rosselló",

-

vell* eatenapsi • Pa ".• 4,d'iiii,

vertimos! 1140111 per Jan Beata

i un extracte de "Les Phinicrens et
l'Odissie", la primera obra de Ve•
tor Birard obre els viatges d'Ulusses. Finalitza amb unes notes del
propi Victor Btfrard — !a mort les
deixi nomás iniciades—, que es res
fereixen a la inutracie geifica-que
emplena la major pan del llihre.
Fotografies perfecte, de Frederic
Boistionnas que ene fan &pueble?
aquestes vores de la Mediterrània,
avui corn ahir illuminadea per la
mateixa Ilum, que la vida errabunda de Ibero; de l'Odis r ea conegué
en els seus anys de retorn i aventura.
Victor Bérard deferid continuament l'enorme valor 'engrille de
l'obra d'Hotner. Per a un esperit
grec. ia imaginacha te lligarna fidelissMs amb la realitat. Així en Ho.
mer les cites de Ilota i pairatges
corresponen a llora 1 a paisatges
mor encara avui el fotógraf pot captar i trair Altrament la afediterra•
nia en el ternos de l'Odissea era
prou coneguda, ¡ Homer pos foolli
navegar el seu heroi amb rota versemblança i precisi.. Victor Bérard
insisteix inlaasablement ,obre uniese
aspecte geogràfic de l'Odiasea,
remarcat pela antics , en tot el llano
de la seva obra voluminnsa.
"Duna le sillage d'Ulysse" ea una
illustració perfeeta de la tesi
Bérard. Al mame de les fotografies. fragments del P oema — foto gratis, ¡ paraules assenyalant idéntiques caracteristiques. Llac fidelisairea Altrament, les fotogralies de
Frederic Bnimonnas tenen aquell
punt de madures. ¡ d'encis i vénen
rubrirades per aquesta noble quaFeto que el perfeccionament tecnic
de la fotografia ha permea d'assolin
Joan TEIXIDOR

°RAMO
DEL

1

PARTIT

Itel pieux Goirseds ..-Vollter 804'
ma d'Antoni Odien; *Le tradició
del die de Cendres a Perpinni". per
Doette Angliviel. dlustració; *1.-a
ligarme", dibuix d'En Gustau V(olet: 'sur un palmier cataten", aciema d'A. de Bersancourt; "Antics

Nadals catalans", de Joan Amada.
iHustració; "El clausure d'Aries sur
Techo una composició de C. Descotar. "Ise Casa de Cerdanye",
poema de Francesc Tresserra; "Ca/ligó i Carlee". per Lluis Welter.

411,101%dt:o "El Pont de Ceret".
composició de Claudel; "El Potier",
poema de C. de Zalema': una, cons•
prendó de J. Quinet; "El port catala". poema de Linfa Codet: "E!
Caminó", poema de Pere Cantó;
"Passeig". poema per Caries Grand.: "A propós d'un Alti/anee".
J S. Pons. illustració; "Les veteme,", dibuja de Gustan Violes.
-Colino-e", gravat de B Canes; "La
Cío-% catalana". "Sant Martí de
CanigO". d • Emili Salomon; "Lln
gran escultor català: Aristides Mental", per Paül Sentenac: "El ball
deis ?libres". per Magdalena de La'
curtir: "Port-face". del Dr. du
Pleaais de Pouzillac. illustraci.:
(matee dibuixos de Pere Brune.
El fancle ha estas impres en les
premses de l'Editnrial Septimania.
a Narbona, cardo . de Racine. Es
ven en aqueixa direcció i a totes
le, Ilibrenes de Perp:nyi al preu de
35 francs.
Els bibliófila etperaven amb impaciencia la 'metida d'aquesta interessantistima publicació de tiratge
Itmitat.
Persa a mis deis inidats, tot bon
careta voldri entumir a tited documentad una ohra que Melote tota la
tostOria d'un Cros de Catalunya, tot
un passat glorió*.
Ens plan de felicitar el Dr. du
Plessi s de %malee, realitzador de
tal obra, iniciador d'un brillant i
ierverós hnmenat g e al Rossell..
P. FRANCIS-AYROL

"Vida i mort del reverend
Vasili Fireiski"
de Leänides Andreiev, traduida per
B. Macott i P. Cirera
!Biblioteca Univers)
Ver ad un Piltre escéptic, arnarg.
desolador. Aquells als quals plauen
les obres forres, impressionant', lea
emocion a violentes. en restaren satialete. Tot el que hi esdevé és punyent, es horrible. esbnrronador.
Ela personatges sanen en aqueas.s
limits de la rati humana on una
passa més enllá no hi ha sinis la
deméncia o el buit. Una atmosfera
d'angoixa i d'aliticinació plana damunt d'ells i é5 fa /11 é5 densa a rne.
alma que avança 1%o:ira No hi
pasea, certament. res d'extraordo
tan, de sobrenatural. L'autor no ho
vol precisament que hi pasai. Escèptic, en el sobrenatural, dirieu que
no hi creu. Peto:, el sobrenatural bi
es constantment a frec. L's fa g l atir amb l'espera del mirarle. 1 e l fei
que el mirarle no hi sigui produit,
quan ja hi esteu preparats, us
encara un non horror. Es com si
despres d'havermos descrit tot el
dolor de la terra, tot el dolor de la
pobra humanitat sofrene, peda esperaneada, us presentés en un darter gest, desoladorament trägic, la
buidor del cel.
Certament. Leónides Andreiev no
es, coles a observador i com a psicòleg, tan penetrant com els novePistes russos de primer rengle. PotSer idhuc hi ha alguna cosa de desmesurat. de monstruós en el seu
pessimisme i en la seva amargura.
Pena es sempre un gran escriptor i
un gran retórie. Té una force meravellosa a crear els ambienta a
infondre'ls una esgarrifança de misArnb un art admirable, sap
prestar una gran plasticitat als personatges. Potser is deLs escriptors
russos el que té més qualitats de
pintor. El seu pensament s'eleva
atnb facilitar i és amic de la gran.
dem. En la "Vida ¡ mort del reverend Vasili Fiveiski" assoleix una
gran empenta lírica, una forma creadora que subjuga i un do de l'horrible que fa esborronar.
Dominec GUANSE

UNA ALTRA ENTITAT
D'ACCIO 'CATALANA. i
REPUBLICANA

Ens comuniquen de Porrera que
un gran nombre de simpatitzants
amb la ideologia d'A. C. R, en
reunió celebrada darrerament, acor-

daren con s tituir una entitat, la inaugurad. de la qual sera dintre el mes
entrant amb un gran use en el qual
Prendran pa% destacades persona
litats del Paren.
CONFERANCIA A ACZIO
CATALANA REPUBLICANA

Organitzat per la Joventut d'Ac.
ció Catalana Republicana; demi,
&jeto, a les vuit del vespre, tindrä
II« a l'estatge social d'Acció Catalana. Corta Catalanes. 589. princi•
oal. una conferencia seguida de
debat a carree de Francesc Salvat
sobre el terna o Apologia del Libe.
ralisme".
JOVENTUT CATALANISTA
REPUBLICANA

Aquesta Joventut ha organitzat
un cu r s pràctic d'ortografia catalana. a càrrec del professor i consoi
J. Boronat i Recasens, el qual tindri iloc ten, els dime' iS i dijoue
de les deu a les onze de la nit.
comeneari el próxim dia 6 de orare.
Per a inscripcions adreceu-vos a
la Secretaria de la Joventut tots els
dies de les eet a les nou del vespre.
RECTIFICACIO DEL
CENA ELECTORAL
Reco dem a totes aquella

persones que figuren al cena
ami, el nom equivocat o que
tenint•Iii dret no hi figuren.
que el termini d'admissió acaba el dia 4 del mes que ve.
Aixi metete, a totes aquelles
persones que seis ha dernanat
documentad., la necessitat de
trametre-la a aquestes oficines
com mes aviat millor.
DELEGACIO COMARCAL DE
BARCELONA-CIUTAT
Es convoca ele delegare que inte-

gren la Comarcal de Lia-celona-Lita-

tat a la reunió que tindri lloc asui,
a les vuit del vespre, a restatge ini-

cial d'A. C. R.

nostre entendre, la literatura humorística esta en els nobles més multes
en proporció a la robustesa de Ilur
els pobles barbars o
endarrerits, els nobles decadents no
posseeixen huntorisine de cap mena.
Ferie no es21U pes a nosaltres, els
recensionadors de llibre d'are, el
jutjar de la vaina literaria dels tals
/libres. A nosaltres en la present
avinentesa ens pertoca tan sola parlar de la valva artística del darrer
'libre d'aventures eixit de les preso
e, es catalanes. deis dibujaos que per
a "3 a! Pol" ha compozt e; carcaturista "Quelus". Són dibujaos de
l'escota, vi és pot dit sial. de Xavier Soguea, que es l'artista que
sembla llaver mes influís en "Quelos"; peral, "Quelus" es producir
amb un esperit mes modern. amb
algunes de les caracteristiques d'ingenuitat i de barbarisme pròpies de
les tendencies que vinouerun desores de Noguis. "Quelus" no dihuixa ni compon tan he com Nogués. perta és mes caricaturista. En
el llibre en qüestió "Quelus" ha fet
el majar esforç de la sera ja liare%
vida de dibuixant humorista, i sena
duhte amb el millor èxit.
L'edició, no mama acurada, perjudica una mica els coautors del
Vibre: tense algunes de les deficienciesque desentonen en una obra
quasi de luxe com aquesta, els dibujaos de "Quelus" encara resultarien mes reeixits.
Joan SACS
AL FOMENr D'INTERESSOS
DE SANTS

Tres lliçons sobre
Ramon Llull

Un libre de bon humor:
"3 al Pol"
"3 al PM", el !libre tan jove i ja
tan renomenat, ha estat Setas ¿tibie
un deis millor vingrits en la passatia
diada dels l'humorisme d'Angel Ferran no té parió a Catalunya:
tot el que ha che recentment en
aquestes planes sobre l'estnetuat
bre el nostre cornpany Caries Sindreu ho podem signar tots els qui
recensirmem Ilibrea. Mai t etan proa
els elógis que dirigirem als 'lomee
excriptors hutnoristes, perque, al

Organitzat per l'Assa.-ia.iti Cultural
Llull. al lOnnent d'Interessos de Sanes,
rinde% Pro un curset de tres 'len.
Aniran a carrec de J. V.
Foia. La primera (raqueares Iliton,
serà explicada atan, a dos quarts de
Init del vespre

EL CORREU D'AVUI
*

El

recull dat.

a la Revista de Catalunya, d'aparició próxima. Adreteit-vos, ši «'lea

PEPET* 1 PEPETES. podreu as•
seure-us a taula el dia del vostre
Sant, menjant de tot, idhue doleos,
si contenten de seguida el teselament de la vostra dolença amb el

produete "TRALIG". Baptista Aleare, del carrer de Sant Baltasar, 21.
bitios. Ora curas en dotze dies: fa
mis d'un any TRALIG prep pel
Dr. J. 1)1adot Cardona. Consell de
Cent, 3o3.
VIO

REVISTA-DE PRENSA
- - on va la República? •
J. lientalld cecrut e LA RAMBLA
unes itnpreeliont de Madrid, Inés a vio;
peerimiatee da jorientocid gar o predi
fa Reibliea:
P .Ve hi g fri4fl — diu — efe el gavera sigui assattas per Gil Robles o
Pei'
El "'
Ce
violent del Gil Robles no ha d'inquietar. No es produirà,
Percude el primer otee no vol pmduirle de Gil Robles Per q ue l 'ha de

produir, amb tosa ele risota que compor t a , er ov ecant el Males tar i re visenlant n dis , si te la 5 en , aci6 que el Poder li ha de venir a les mana per
procediment.ii normal,
nhoa ? de venir a les
man a per anuesta prncediments, ¿es
Gil Robles es llanos% aleshnres a la
violencia?
Tampoc. Gil Robles i la leva gent
nn estan segurs rt trepitjar terreny
ferm Temen sir. No saben si el pela
eta astistiria en la mesura indi a nensable per 5 triomfar. Una rro y a d'aIncoa enr Fi que, anms absoluts del
Parlamen t . en poaaeosi. d'un Gsavern
que el, serveix caen sereeix un lacai.
no iban atrevit ni a amniatiar Calvn
S ot elo. q ue. lee i re. amni a tiat. hanrin entrar a Espanya i ninfoó no hauriaLl'litresnori
"nciti (lela aricialiatea? Es que

atoo eren. ti-nado la CesnIllea ió dels
no blea de la República. que la revolurió sncial del% socialistes comptaria
amh l'a s sistència d'una maioria del
país? ¿Et que si esclatava la revolució 'ocia/ — encaminada a establir un
reeim de justicia del qual som partidaria. naturalment — en s'aixecarien
contra elle le% mmtre einquenea carta
idee: sm.? 7 sih
tte trie,
s „Nn
poi,1 %i ti ha rji tan tu: nesclati
i f. i.
ixlleeasi.xe talenr. e.preaenti saloar la Rep ca del demore a q ue s'eneansioa ?
pública
Perd ei els refrublieans e,, rearciorren, lo ReMblico. evalutipantrnt. on;ra
a poro- en ins,,r dels

"La República, que va di a aoldre l'Orde dels jeauitea ya nass,, a poder
deis ie 3 tl ite g . Eta vana dissaldre Com a
orde conieaaiontl i ena van a governar
a teils com au Poder.
La erisi de la ternaria nue comencem ée .un eniandi afanaran Mart i
-leBari.T,Iulocpsa e an possiblement Torcer Oampanoa
i Clurnaprieta. Poseer sambe li seré indicas a algun altre dels miniures qne
ennvé que mami prior; ntmui tenir
tin t ca r rera el !temor %hola, de la
T.5-a Per. a j a. Ea atmnlement que ai
la Rendir/fea ha pasaat tire metros sense Goveen i sense Pariament. rlaS,i e n
t,n pare? de /sesos mes en la-car
mate i rs forma.
.
Gil Robles, q ue ea Angel Herre(a.
que F5 "El Debate", que aAn els j esuites frle di el Vatici , no te cap
o-ev.1.. San cite g en!, menda impaciencia el Poder 4a m •. segur. I ai
aque a ta g ermana la erial p arcial ne
ésser evitada — que sernbla nue no
podré Esser-ho — es perqué rls sera
diputar,. que no ac unen com ell la responealsilitat riel corn.indarnent, ni tener
la vi s ió política d'amrle herrited q ue té
Gil Robles l'imnelleiren im produir-lt.
impeilits al eeo torn pela reaneetito
elector,. que ja atior gene direttament
intereemda a asaetear el ré g int el « nos
com a republici (fue es. i els sisees
"el que renreeenta de sistema INe-al
democràtic.
El pitjor que ens ar re pomar abs re.
Publicarla es que la dictadura republicana dels jesuitea no vingui pel CM,
d'Estat violent — que sempre és uno
incógnita, que sempre p ro v oca reaccions
de les guata és mes o mento dificil
de p ronost i rar-ne la reeixida o el
iracas—. El pitjor és que la dictadura deis jesnitea, sota el signe de Gil
Robles, ve d'una manera lenta, evolutiva, i que quan hi serem ja no hi
hauré manera pràctica d' impossibilitarla. El pitjor és que amb aquest Govern
Presoner de les &ere , . i amb aqueat
Parlament inoperant — inonerant perque dintre de la República és immoral oa titicament que passin 3 gervernar el pala uns hesite% n tle en la
%ha electoral no es van presentar Corn
a republicans, i per això el mateix Poder moderador sent l'eserepol de donar
el Poder a Gil Robles; ineeterant ami)
temáticamente. la Generalidad es una
dependencia en la que se marca el
paso a su voz de mando. No hay.
pues, legalmente, solución de' derechas
posible. Sin embargo, hay que estar
preparado., en guardia, porque los
reaccionarios, dada la situación dificil
en que se encuentran, pudieran intentar una salida brusca. Laa derechas
empiezan a dennoralisarae. Hay una
i eannteli t
torfaenssui eainsfo andifse, dqeuel
tiuI i'
nr eas 1p, mpitne
'oräe n fila ron seculinir cpilei rri äonriE
sis
de

mies

DIABETICS

re1mecreg, ti de febrer de 1984

isser dele primera, a Toe;ratei,,
* Recorriera, com cada di-

lous, que dona niel Mirdoot
* D w )tv d e . — Aquest temor fa
malt, an'* que rin boa expelat c'dt
eonjunt d'obrr: betel, en s 5 • 5 que C . M.
c , rte a les manifteac' , ,, anual. de
"Les Arta i els Art i stes". i l'an y Pas-

sat. al "Salé 5le Mentluic", prepara
una important ExpoeiciA que s'olviri a
le. Galeries Valeneiano el vin.n . diitatue, dl'. 3.
•

n su les notes en
catete!

[ y

te entre ellos una gran nerviosidad.
Ni
a es cuestión de propugnar por SU
Pa rte una diaolución del Parlamento,
porque sus fuerzas diarninuirian ennrmemente, COA1 oue anieren evitar."

Els monàrquics i les complaences del Govern
HER.iLDO DE MADRID ollradeix
e roo,. celebras díssobte a
Pi, dirigen,: de Renerucidw
i dir ege so hi te Cal tew/adari'hi:
" 4QUe algún gge otro orador se
desabone mis de la cuente? El volumen del desahogo hay que medirlo,
piadottenente, en relación con el volumen da la pérdida que MI llora.
arto' 'renovador" del sábado encierra
13 trigka significación de la que quiere Ser Un viva estentóreo y sólo acierte a ix/ntsärse en trémulos de un

'De acotar/die` imponente y deflaltWo.

eatisfaeci6 d'aquest lider rèit mejor
a qué aspira do al traerla del sis,
tema perletnentari — tot va encami-

nar a qué despeé' d'aquesta crisi d'ara,

Que &noria ttoc a la gol-fide del Govern

deis t'emana ala ala raladffleama amb

l'esperit del la d'abril ens mereixen
Inés contianCa, vingui una altra crin

amb l'entrada 31 Poder de peracnea no
euspectee al retrim democràtic. sind
absolutament antiliberals, una erisi que
done, l Inc. sota la presidencia d'un per..
ja

s onaeg e q ue les el paper de ninot
exactament igual com Lerroux, a l'entrada del general Franco a Guerra, del
senyor Casarme.% a Obres Pitbliques,
del senyor Anguera de Sojn a Governació, de Gil Robles a Treball, de

Ventosa i Caben a Estat i 8e1 se nyor Vilallonga (Derecha regional val enciana. a m b Me r e tradicionalista) a
Hienda.

In ninot que presidís, que tant
ria que fos l'un com l'alece, com el
mateó( senyor Gambó, que maniobra
per oeste si les dretes espanyoles es
convencen que te talla de cap de Govern.

Largo Caballero
a Barcelona
Largo Caballero, en la seo, estada
o 80re:torta. 'ha aconseguit el sets

propòsit, ADEL.4NTE ho suggereir
mis que ho afirme. Dios que ha les
coincidir Alianza Obrera, Frente Un:co i el Partit Socialista en les ¡lisies
generals de la política a seguir per
a la realització d'un objectiu cosnri.
Alirasnent en el 'raids article,
quim Maurin, que e! signa, recull de
Largo Caballero unes deelarocions, de
les mis d més sub:landós es l'afrmacid que el President de la RepüMira Izo pot cridar Gi! Robles per a
fo rmar Gavera:

"Aun en el caso de que el presidente de la República lo deseara asi,
no puede hacerlo. Seria un golpe de
Estado a; que el movimiento obrero
de toda Espata contestada de uno
manera ripida 3. enérgica. Catalufla
—y fíjese que no digo la Generaiidad—, se sublevada también pormse.
un Gobierno de derechas, aunque !Ociera promesas, seria la muerte de las
libertades de Cataluha. Un Gobierno
Gil Robles seria ambien 11 11 GObierl ö
CamItó. si Cambó tiene el poder
et. Madrid, esto quiere decir que, st Para nosotros, por !o denlas, pobres demócratas impenitentes, no puede
ser disimulable la satisfacción de com.
probar que nuestra República demotranca hace posible la audición de
esos exaltados panegíricos del cadáver
monárquico. A lo único que objetariamos seria a la referencia por radio
de la fúnebre solemnidad. En primer
termino, porque no hay derecho ä
meter a los radioescuchas el corazón
en un puho con aquel gorigori tan macabramente reiterativo. '1
•
porque la multa impuesta a la
Radio España se nos &Mella, tartibién...., un rasgo de buen humor de
las autoridades. Si la multa ha sido
un intente. de guardar las formas, no
se ha conseguido el designio del intento. Las formas no se han guardada con ese acto gubernativo a potenon. La realidad es que la Radio Esnafta diO cuenta del arto celebralo
porque las autoridades no quisieron
de verdad impedirlo. Sabemos de algunos republicanos que llamaron a la
Dirección General de Seguridad as:sindola de lo que estaba ocurriendo. Y,
sin embargo, no sucedió lo que debió
Suceder: interrumair en e! acto la radiación contrabandista, SM Per ,' UiCi3
de las sanciones a que, posteriormente, hubiere lugar.
Lo Má5 divertido del a cta literrot,
sin duda, los ataques a las derechos,
que se están permitiendo ciertos ges
frívolos con la República. Qué-tos
quieren ustedes? No acertamos a ponernos serios ante unos sehores que
señalan a Gil Robles y a "Ea Debate " COM') liberalotes de
cascara
amarga."

I .4 A

T.

Iltz•

Programes europeos
selectes
1910.—Lelpzio, 382 ni. "El
•
perdul". opereta d'SloiX.
18'10.—unte, 405 m. "La
doiça j o veneta", opereta de
Reitthattit.
10.45.—Palerm, 531 m.
Fortutrina". opereta de Lotobardos
80"11. — Nacional enelua,
1.500 tir. Concert simfònic.
0011. — Torre Ilftel, 1.381
•
51úttica ¡le cambra.
80'15. — Orenoblo, 309 metros. 'Paganini". opereta de
8010.-1.114, 247 m. Conservalor de fl o llbaiX: SChUMI11111,
Beet hoy en, M'esner.

80'30.—Parle P. T. T., 131
Metros. Mitigues canon& franceses.
t010. — Radio Parle, 1.798
~tres. Corleen Colonne: Pata
Paras amb música de Mendeleeohn. Sehomann, Atrawinsicy.
2010.-11ennee P. T. T., 288
mitres. Concert de música Asalta.
11'15. — Loo4ree
312 in. Música militar.
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Dirnetree, 29 de febrer de 1934

Problemes de' esteticismo

Eis incendiaris

La tonsciéncia nacional is tte tramites
La pollas té detingute alCaialans
guna dele que formaven la
N

Tea teoria de la desercie que el senyor Par desenrotlla en el darrer número de "La Revista" es justibbea,
entre altres raons, per la de la inconsciencie o escasea consciencia nacional dels catalans. El catalanisme
havia fet de la riostra consciencia nacional un dels postulara en que es
legitimava. Aixi, dones, com que e:2
catalans no pedem dr "sons catalans",
:ene "som Poc o molt catalans", seo
tindríem rae de recolzar el nostre
catalanisme en un sentiment deficit ari o relatiu. Que el nostre sentiment
de catalanitat es relatiu ho demostrarte el fet que existeixin mutes camelas que trebailen pel be de Catalunya
!e:sise ésser catalanistes: Balines, Piterrer, Cortada, etc. De manera que
nosalres som catalans corre ele habitante de Tahití sen tahitians, etcétera, etc.; ete que equival a d i r que
els franceses no temen cap mena de
eentinient nadonal o el tema m'es
relatiu a causa de l'absoluta manca
de patriotisme nacionalista de Verlame o per raó de rinternacionalione
de Barhusse. Pene ses que Mino
tatter, el rei Pere, Cano. Prat de la
Echa, Verdeguee, Almirall no tingueren el sentiment de catalans ben pregon ¡ ben fecund? ¿I és eme per rite
militar en el catalanisme, idea politice inexistent aleshores, Balases i
Piierrer sen inteHigencies que baein
d'esser classificades en Eanticatalanisme ,Eo hi ha absurd o abús en
aquesta manera de discórrer? El catalanisme es un inot dels anys 1860
leeo ene, pese el concepte es tan
antic corn el Conquistador de les Baleare i de Valencia sarraines.
creença generalitzada, pelee errönia,
que els catalans abandonerem l'espera nacional en abandonar del tot la
Pengua catalana escrita i en relegarla exclusivament a les relaciono familiar'. Hl llagué, cerca:nene un predointni de la liengua castellana en la
lit e ratur a catalana del Set ¡ vuit-cents,
pene cal treure's del cap la falsetlat
qu e el corneo del catali literari uesbe,
en el segle XVIII o abans i que no
los repres iins a la ¡generado
renaixentista de mig segle XIX. La
lleulle catalana litereria no cesse mai,
ans fou sempre conreada, no que pro-

vare en dades colpidores en granó
co molt llunyana, a propäsit d'un (libre sobre els iHustradors catalaiu.
D'altra banda, i .-ccu per Ventura
el senyor Par que exteteix mal sigui
teta sola nació al intei en la unanimitat i la perennitat del sentiment nacional si g uin la Ilei natural de a seva
independencia? Ni als paises mes exacerhadanient nacionalistes, com >dir,
I'er exemple, Alemanya i Iteeta, nu es
ebnen aquestes caracteristiques. Per
regla general és nortees Una
ideeta la que fa, cerreta:neta u I n terectement. l'esperit nacianalista, i
i$
.!he eesperit nacional; coas
mine. ria, da que _sa arreu
revolecionse la massa . . que
adhereix ticatsienalment no es sin6
comparseria que es cansa alear e
que cau feellment en Einditerentisi en la poltruneria. 'fu t . els pelees del planeta eón ase:atlas, saceeats, impulsats per una i euforia censa
(nava a dir radioactiva), una muteria ceintellectuals i de menas netteuts
providenerahnent en acció CrIal 11/0,‘ 1
rendits fatalment en arce, eetarifeee.
Aquestes mesones, adés forres , astes
febles, sen o no ser, secureledvs per
la massa, però no deinen era, deetuer
a tete ele pelees civeitzers. Lea
gran;

movements naelonalestes,

ee"79911Fr
.

les

cultures, les cviletzacions. elisteri cusmolbe ic complex, ara CM ara videU irebi e . en la definiere del quel setstavellaran tots els Oswalds Spengler,
i del qual DO ten pceies tretirt caerser j uincees simplistes cm aquella que
el serkn Or Par retreu en supor t de Id
Seca tesi, i que resa asid i els febles
que no sen invassors, sen enveiee El
Men i la Histeria sien mes cumples:os. Eranea 1 el muele jaeu sen sablee ;m'ames j envaits. L'Argentina
no es ni invasora ni envaiel;:. L'agrie
poble creterte no sembla pes haver ester mal invasor ne etleaet•
El senyor Par derb al través d'unes
argumentacions que $ 'antelen luden,
nienr que el cine convé a una nade
t er a recaptar la soya autodeterminació és posseir una máxima eensclencia
nacional ame, gran capacitas d'erradeadó, ÇO que és una veritat rom una
casa, pene no una recitar sirle gnu,.

non, perque a l'edat antiga no existlt
en cap poble le enmienda nacional,
ni tan sols a lesdat mitjana existia
la idea dc petriotisme; el patriotisme
es un sentiment nroderur. No obetaat
es condituiren grans imperis de tanta
o major personalitat i irradiació que
els mes influents d'avui dia. Unes peques fallieres ho feien tut, 1 la masca
°lucia mis cegament encara que en el
rimen temes. I si el senyor Par ohjeeta que el nacionalisme no constasable en el poble egipci, en l'azteca,
en el grec; que el patriotisme impalpable deis pobles visigot, escita, frene,
bizantí tren sentiments subjacents, o
difusos. o latents en la massa laque sta maese que en darrera instància es
Clínica substancialitat de les idees de
pöble ¡ nació), li tespendre que ad
el volia aconduir, perquè es tumbé di'
fila en !la mana habitualment poltrona,
indiferept o aclaraparada del poble
catalä, ete es troba difes. latent j subjacent a tota hora el m'Iteren de
catalanitat; ande Eatenuant importantissim que l'esperit nacional lateen
en aquello pobles antics no Palea d' el petesi generosa, rnentre que la latencia de l'esperit nacional carate es demostea tan aviat cona algú el busca.
Però és que d'altra banda hi ha
mes esforç, i per tant mis consciencia nacional en el catalanisme, en la
voluntat constant de renéixer de la
Catalunya moderna que en la pies!nació del colmas de Barcelona, que
en la cristellització de la França o
de la Gran Bretanya, grane nacions
apestes mines que cclogueren fatalment, toses soles, i com aquell
diu: ni mes ni menys que Castella,
o la Grecia de Pendes, o la Mongelia de Gengis Khan. En recline!)
d'aquestes grans nacionalitats Varear
o el joc dels atzars sincronies teten
O eenselidaven el que emprenia una
espata temereria o torta, les més de
les seeedes amb eses insospitat del
mee ambicies d'aquells aventurera. El
poble ene In prenia part sine a manera
de comparsa obligar, ße115e unció del
que a n ul cii diem sentiment nazionel,
aeucte eetaiment adés somort, adés
excitar fins portar a centenar; de
milers de set, a les untes o fina a
Mocas-se matar a les barricadcs.
ea distemia entre la comparseria foreada d'un Tamerlan i la companyia
voluntària d'avui dia.
El Kble que ateny un ideal collettiu eficien t per a ell matees 1 per
als altres poblet, ve a die el senynr
Par, trola el rerses ¡ fine la proseeritat sota el domini d'un altre. La
test de la Ilibertat de tos, els pobles
és falsa: le ha nacions que saben gosentar i d'educo que no; aquests podran edhue minorar IhUr condicie
sebordine-se a . equells, I entre aquests
eoble's incapaens eh senyor Par posa
ei eestre, conde/Citar 'Subsegüentment
a :esser absorbe.
Tot time ens sembla exorbitant, en
pare merque la Catalunya d'avui es
melt jove per a poder-li exigir una
eficiencia referida a pobles de centenaria indepeoutencia; en part parqué no
es pot pas dir que en ternes dels cono
tes reis Catalunya haguis estar un
muele ineficient ; en ii, i ambe, perquè
la Catalunya ¡moderna no es una valor
original negligible. Tambe cern ~toa cepcies el que d:u de la llibert
de tots els pobles. En efecte, la teoría
wa N ,,,i ¡ana #5 la de la Ilibertat dels
¡tutees metes ¡ desenroteets, no pes
le Ilibenat de lora cls pobles,
eli canihals.
Queda eetuthlert dones, que no es
certa ¡ 'inc e'. 5 neoli ineusta IR nceelparid que den Albos Per fa a la
scea terra de mancar d'espere nadone!
Joan SACS

Reportatge cinematogràfic
prohibit
—
Per entre governaliva ha
celta nroliibida l'exliibicia de la
(Pe tracia .le la s t'ea

gim i era de Ileibos, i .le les precaucione necees a Madrid ami)
mello dele darrers fels restoleer nn ad s.

banda

Pairlament

a
güe en airóvai tofi ik.argiffs
llei de Cooperatives continuája .discussä
de la Lid de contractes de conreu

Entre els individus detinguts al har

Fou aprovada definitivament una hei *d'indemnització ala vocal,' de les Comissions Arbitrals

Saragnssa, del Passatge Bassols,
ha un que s'anomena Josep Barrientos.
e/ (l eal fou assenyalat com sto dele auters dele sabotatges que es venien realeza,/ contra ele tramvies i autobuses.
La policia va citar diversos empleaba
de tramvies i 'agent senyor Flor, perque reconeguessin el detingut. En efeete, he (ore cense que cap reaquells titebegis a fer-ho, i ho fou, justament,
com el qie capitanejava el grup del
qual fermava patt el mort Rafel Arme el del cld tiroteig amb la policia.
Mute individu fou el qui pube al tramvia aire) una garrafa de liquid i el
roba. mentre que un altre individu,
pistola en me, obligava els passatgers a
haixar del rotze. Es diu que entre els
arder, detinguts n'hi ha que han mes
una pers molt activa en els sal/Matees,
i !temida, encara, que almin d'aquests
ja he ha confessat.
Ahir a la tarda Me posat a la disreside del jutjat. un individu anamenat Jaume 116 i Baldrich, de se anys,
natural d'Oran fAlgeri a brancesat
qual sembla que ton reconegut pele
empleate que anaven en el tramvia del
dile número 6tre que fou incendias per
un grup de desconeguts la nit del die 2
de l'actual. al carnee del Fresser. Sembla que el dit individu, en ésser interrogat, va manifestar que pertany a la
C. N. T, al ram (le ¡
afegi que la nit del referit dia, quan
es trobava al carrer de la Independencia, se li aproparen cinc individua
els quals, amenaçant-lo ara pistoles, el
van obligar a seguir-los. Quan el grup
passava pel carrer del Fresser, van fer
aturar un tramvia i alesheres els descontente que navien intimat pesque
els seguís, l'assaltaren i l'incendiaren
llamare a l'interior del vehicle ampolles
amb liquid inflamable. Digne tumbé, segons sembla, que si havia intuir després
de realitzat el fet havia estat espere.dit per armen espectacle. També va dir
que no coneix ele individus que el van
obligar a anar amb elle.
Tarnhé fou posat a disposició del
.Tutjat Marceihi Urano i Bataguer,
acusat, com els altres dos, d'haver
pres part en els sabotatges ale
semejes.
En la seva declaració digué que
el dia 16 del corrent, trobant-se al
lloc conegut per "Quatre Cantone",
se li aproparen tres coneguts
vista. dels quals ignora els noms.
i l'obligaren a seguir-los a cremar
un tramvia de la tinta de Badalona, prop de la : Riera d'Hor t a.
.A acere« motiu es produí un
tiroteig i el declarant va fugir campe
e n II ä.
Ha estas reconegut per diremos
passatgers i empleats del trameia
cnm el que manava la banda incenMena i el que oblistä a beixer els
paesatgete, abrí com el que es va
posar darrera u narbre 1 va disparar
la seca pistola contra els agents.
En un escorcoll practicar al sen domide del carrer de Pare Claret
foren troludes 17 cepsules de pis, tela caletre q, alguns tulle tiendestins, uns carnets del S. i de la
C. N. T. a non' de Baptista Estruch, i un carnet de delegar a noto

seu.
Els testimonis que Cl rezaneeue•
ten han dit que el dia 16 portave
el matee( vestir que el dia de l'incendi del coree de Badalona.
Andeles detinetuts seran posats o
disposició de; ?tarjar corresponent.

Troballa d'un taxi robat
Al carrer de Torres.) lmhat el taxi número 21;732, que
glies entera tau robrut a un

de Adatares

Comerme la sessió a les 3'40 de la
tarda sota la presidencia del senyer
Casanoves.

El banc vermell esta desert.
Als escons hi ha molt pocs diputats
i les tribunes estan desenimades.
Un secretari Ilegeix l'acta de la sesdie anterior. que és aprovada.
Seguidament es passat a l'Ordre del
dia amb ces

PRECS I PREGUNTES
El senyor ANDREU formula un
prec referent a l'actuació del governa dar d'Osca, que impedeix als aericulroes d'aquella provincia que venguin
blat als fabricants de ¡atines de Tarragona. Demana que el Govern intervinguj en la qüestió abans que aquesta
prengui proporciono alarmants.
El PRESIDENT promet traslladar
el tutee al conseller corresponent.
(Entren els conveliere de Cultura i
Economia.)
El senyor RUIZ I PONSETI es
refereix al prec formulat fa dies so
eactuarie del ministre de Trehall-bre
sobre les Bases de Tumban presentaees
abs Jurats Mitos de Catalunya. Com
que el conseller de Treball no ha contestar encara el P rec i e ll preved una
contestació PL,C enérgica anuncia
una interpellaci6 sobre l'assumpte, la
data de la qual fixare la Presidencia.

El PRESIDENT anuncia que la
interpellació ha d'ésser acceptada pel
conseller corresponent, 1 de comú
acord s'ha de finar la data.
El senyor RUIZ I PONSETI es
refereix a la seme je en que es trohe ut els dependents subalterns de l'administracie de Justicia. Creu que es
prOV(Kari un veritable conflicte social
(lomea l'actitud dele jumes i secretaris que negaren Ilur condició de Pa-

trons.
Demana al «reselle!. de Justicia
que hi intervingui i obligui els funcionaris a depessar Ilur actitud i donar
satisfacció a les aspiracions de limes
subalterns. Creu gne la uuehlrcr solució
fs convertir-los tots en funcionares
peleles i s'evitaran multes immoralitats.
El CONSELLER DE CULTURA
excusa Vabsencia del conseller
Treleu ll, el qua l es veu impossibilitat
molts dies d'assi s tir a les sessions dorarla la tasca tebana que Pes a sobre
del e Respecte al Repon prec manitesta que posare en antecedente el
conseller de J usticia a part de l que
fue l la Pre s id¡ urca.
El senyor RUIZ I PONSF.TI
agraeix aquestes manifestacions.
El rencor Slef fe I BOFARULL
formula un prez relatiu a uns fulls
anenims que circulen per la comarca
de Tertosa i en els quals es formulen
judicis despedirse per a l'Autonomia.
Dentella al Govern que investigui 1''ricen (Vaquees tulle, dels quals Ilegeix alguns paràgrafs
El CONSELLER DE CULTURA,
en nom del Govern, manifesta <me
aquest ja tenia comixement de la ce,
culació de l'expressat fue anitnim.
Creu qee no sin deguts a cap separatista, car en aquelles testes del Bale
Ehre no existeix el separatisme i els
eintadene tte meten tan catalans rom
nesaltres. Afirma que ele autors del
ft:II een ele caries d'aquelles ternes,
nue es presen t en corn a catalanistes.
Dirigeix una sallitacie a aquells
tadans de: Baix Ehre I Man i fe sta que
ea e que es pode en guerdia contra els
cac i cs ou u infesten agudice s terres i
acabe dien t erre la Generalitat demostrar la %n'a estimacie en posar-hi
aquelles institucions que l'Estat no va
saber erear - ln.

Sense discussió, s'aproven els artic les del 23 al 43. Al 44 el senyor
DOT, de la Comissió, fa uns aclariment s respecte a la redacció de Earsiete. el qual s'aprova. S'aproven,
també. els articles 4 3, 46 m 47, seise
cap discusei6.
El senyor DOT, de la Cornissió, formula unes observacions a earticle
48, el qua! és aprovat, després d'intervenir el eenyor SIMO 1 BOFARULL,
que ha dernanat unes modificacions
purament gramaticals. S'aprova, sense discussió, el 49.
El senyor SIMO i BOFARULL demana per que no consta en l'article so
la paraula enterraments. quan es parla de lea Cooperatives de Saneas.
El senyor ARAIENDARES, de la
ComissiO, mainiesta que aquesta no
considera les Cooperatives funeräries
com a sanitàries. S'aprova l'article
sense discussi6, els restante fine al 38,
que és el darrer.
(Entra el conseller de Justicia)
Resten dos articles pendents de redacció definitiva, i se &tupen aquesta
discussió.

ELS CONTRACTES DE
CONREU
Es passa a continuació a discutir

l'articulat del dictament de la Llei
de Contractes de Comen. Se sotmet
a la Cambra la nova redacció de Can
ticle eo del capitel IV, eRevisions".
El senyor ROMEVA demana que
sigui amplias a deu anys el tcrmini
per a procedir a les revisions deis
contractes, fixat en sis anys en el
dictamen.
El senyor CEREZO. de la Cornissite manifesta que, per raons ja
exposades, no por accede a la seva
demanda. Seguidament s'aprova l'astiele.
Paseen a discutir a continuació el
capeo! V, "Dret d'adquisicie".
El senyor ROMEVA demana que
sigui esborrada de l'anide 46 la pamula "irrenunciable" que s'estableix
per ah dret d'adquisició per part del
conreador.
El senyor RUIZ ¡ PONSETI enten, aixi matees, que els drets Sets, ja
de jet, irrenunciables en aquests ca50S.

El senyor CEREZO, de la Comissie, no considera prutient retirar de

l'article l'esmentada paraula. S'aprova finalment
El senyor RONIEVA defensa una
esmena a l'article 47. Cree q ue en

aquesta ¡leí es vol fer una remen% i
aplicar-la immediatament, quan s'havis de ter d'una manera progressiva.
L'anide fa referencia als requieits
necessaris per l'exercici del dret d'adquisició. S'oposa al requisit que es
refereix a la naturalesa i echarle de
la terra. car aquesta varia segons les
comarques.
El senyor CEREZO, de la Cornissie, exposa els motins pels gneis
aquesta no accepta l'esmena presentada a aquell apartas, entre altres,
per a evitar l'excessiva divisió de la
terra.
El senyor ROMEVA dernana votació nominal, pene com que no es
posa d'acord amb la Cemissió sobre
si s'ha de votar la totalitat ile l'article
o cada un dele apartase., s'entaula tan
diäleg entre l'orador i el sueca Ce-

rero.
Finalment es troba una soludie transaccional, i l'articte 47 queda dividit
en tres parts, que defensa separadament el senyor R03,IEVA.
EI senyor CEREZO manieesta que
la Comissió ha acordes que tornes
l'esmera al sen si per tal d'estudiarla degudament Abel s'acorda, i se
suspen el debat.

LES INDENINITZACIONS ALS
VOCALS DE LES COMISSIONS
ARBITRALS
Es posat a discussiú el Projecte de
Llei de la Comiese') de Centrarte; ele
Conreu, disposant que s'abonin les
indemnitzacions als vocals propietaris
de les Comissions Arbitrals del Districte.
Sense discussió, és aprovat raenúnic d'aquesta llei, que es aprovada despees definitivament.
A continuació siixeera la sessió a
tres quarts de euit.

ele

PELS PASSADISSOS
UN DESMENTIMENT
Ahir pels passadissos el dtputat
socialista senyer Fronjosä va eregar-nos que desmentiesim la nostra
informarte', en el que fa referencia
al suposat incident cmorregut entre
l'esmentat diputas i'
senyor Largo Caballero.
Queda cornplagut el senyor Fron.
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No da un modern aparen uni.
versal, aIng un gran Supera.-

terodi 5 valvules, per a corren t
altern. Control automatio de
volum, altaveu electro-dlnimlo.
Gran selectivitat, abast I volum.
En luxo» calxa de fusta, enterament construït en les grans
fabriques ATWATER KENT.

AUTO ELECTRICIDAD, S. A.
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IRANIO • VALENCIA la CORUÑA
PALMA N MALLORCA

LA LLEI DE COOPERATIVES
Seguidament es passa a la eiscussin d'aquesta Ilei,

JOSEP LLIMONA
VIDU

DE

La

retinii5 fte
Ple de l'Ajan- ,
tament
,.s
rinat da k senda daa dIllsma --,
. El ~yo« RODÁ VENTURA
defensa una proposició a un dictamen de is Comissió d'Hisenda que
detiene a fa de Govern que adoptf
un pla parqué els consellera coneguin tetes leo dades relativos'''. fati-

i

ministracin. La proposició de la
Lliga es refereix al mateix.

Li contesta el senior PI I SUNYER que la proposició ja recull
toses aquelles coses, però que la de
la Lliga, amb el seu detall, requeriria una colla de funcionaria Demana que s'aprovi el dictamen de
majoria.
EI senyor BAUSILI demana acució nominal.
El senyor FRIGOLA parla i et
senyor BAUSILI vol parlar, peres

el PRESIDENT li adverteix que
ha estar massa .oenevolent i que
d'ara endavant no contedira mis
que dues intervencions en pro i dot
torns en contra.
El senyor BAUSILI en dentella
tres a una proposirie de la Lliga re.
feeent a eimpost de plus-anua, a la
qual hi ha un dictamen d'Hisenda

proposant tenir-la en - compte en el
nou Pressupon.
El senyor BAUSILI defensa la
proposicie, tot lamentant el curt
nombre de torne.
Li contesta el senyor PI I SUNVER, i el senyor BAUSILi tazabe proposa elle dels coti en contra.
El senyor BAUSILI defensa una
proposició sobre les impugnacions

de timpost de solare perquè nomas
es paren) els no impugnats.
Es rebutjada la propendí) I sir
prova el ductamen.
El senyor SOLER I GENER
pregunta al conseller de Contractes
si les 99 . 953 6 7 pettetes que figuren
en un dictamen d'Obres Públiques
per Earranjament dels carrers dels
volt o de la caserna de Pedralbes
les ha de pagar l'Ajuntament o la
Junta Mata.
El senvor SOLER presenta una
esmeniii per la qual hagi de pagar
les obres la Junta.
El senaior DURAN-REYNALS
diu que besen a y ermar ai desig del
scnyor Soler, perquie s'han fet gesttons a amtest fi i testen bones esperances.
S'accepta l'estrena, pena..
El senyor B.aUSILI vol parlar
de roces maneres i In troba dos pro-

blemes.
El trapeo VENDRELL parla
contra un dictamen d'Eixample i
eeaprova.

. LA .REFORMA DE- LA GUARDIA URBANA
Com que lei ha un llarg dictamen
sobe e le recrea nitzaci6 de la Guärdis Le-barre, i es cosa del senyor
Vächier, parla en contra el senyor
e rGaRl'e CUT és costum. Deted%a, eu Canvt, naturalment, un vot
particular de la Lliga. Fa una re'
lacio de les ordres donades pd se-

nyor Vitchier 1 en ía la critica.
El seityer VACH I ER explica les
idee, bäuquet. que Einduiren a redactar el dtetatnen. Calla variar les
ortentacions. estructurar una organització general. una estructurad(*)
definittva. Fcr cumplir el reglament,
que no es compha. Per a evitar dls.
esculls • que es - trobarien ha fet
aquesta adaptacie provisional. Explica com e; trobava la Guardia
Urbana. En el moment de la revista
hi hacia 8o3 guardies urbana, comp.
tant-hi els 42 que no ce presentaren, tee amb destine clandestins i

Ares d'amagat:: quedaven 334
guàrdies disponibles, que, tenint en
comete els torne, les festes, etc.,
quedaven de cinc a set honres per
districte. Per abre calia reformar la
cosa de soca-rel.
Diu després que. mancant bornes
a la Guärdia Urbana, amb la nova
organitzacue se n'amortitzarien cinquanta o seixanta, que entraran a la
(Cuntnind at peu de la pdg. regiott)
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ESCULTOR. - EX-REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
PRESIDENT DE LA JUNTA DE MUSEUS. -- ME MBRE DE LA LEGIO D'HONOR DE FRANCA
MEDALLA DE LA CIUTAT DE BARCELONA

HA MORT
DESPRES DE REBUTS ELS SANTS SAGRAMENTS
(E . P a D.)

Els seus Josep, Rafe', Maria i Lluís; fills polítics: Maria Utrillo, Pilar Barret, Domènec
Carles i Carme Suque; nets i altres parents i la JUNTA DE MUSEUS DE BARCELONA, preguen
als seus amics i coneguts una oració pel descans de l'Étnima del finat i l'assistència a l'acte de
l'enterrament, que tindrà lloc avui, dimecres, a les q uatre de la tarda, sortint de la casa mortuöria,
Mallorca, número 289,
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EL CINEWA
d'un
film a rallre...
Dos estels de cinema mut anuncien la seva reaparició. Chante Blue,
intèrpret del millor film de W. S.
Van Dyke, "Ombres blanques", i Corinne Griffith, que veurem en "Crime
doctor".
* Franz Lederer, una vedette que
ha assolit en poc temps un gran prestigi a América, ha estat designada
per a la interpretació d'una altia versió de "Els tres mosqueters". Ho esperavem, puix que no crèiem que els
americans queclessin impassibles davant de les versions tetes a Fran;a. i
Alemanya.

ANCOMMENZIONMENIL
44+.6.444+~«+~...

* En el balanç de l'any passat de
la Warner Bros sembla que In han
trobat uns quants mils dólar% de henefici; des de l'any zoo que nu
havien trobat cap..
* A la U. R. S. S. esperen una
altra estel de Hollywood: és Mary
Pickford, que hi rodará diversos films.
* Es diu que lexit de Katharina
Hepburn ha salvat /a Radio R. K. O.
de la fallida. Meriam Cooper, escenista i realitzador de diversos films, entre ells "King-Kong", que és a la
vegada comanditari de les seves Tiroduccions, ha declara t que amb l'èxit
aconseguit per la nova estel ha guanyat mes d'un milió de dòlars.
* Virginia Cherril, que Charlie
Chaplin descobri en un viatge a Anglaterra i "debuta" en el cinema junt
amb e , gran cómic en el film "Els
llums de la ciutat" , ha tornat al sen:
país, i actualment estä a Elstree "rodant" una pellicula.

AVUI, al

* Marre! Págnol prepara "Tartari de Tarascó", que segurament será interpretada pet gran còmic,
una mica desgastat per la s eva ara)rició en vodevils mediocres, perb que
tan bon record ens deixi en "Marius",
una obra també de Pagnol. Parlem,
naturaltnent, de Raimu.

FANTASIO

* Será Elissa Landi la "partenaire - de Joseph Schildkrant en "Sonata". Donem aquesta noticia perquè
anteriorrnent se'ns havia dit que Carole Lombard tindria aquest

Re
Un gran film de
JAN KIEPURA,
el tenor de la
veu meravellosa en

* El film que Rouben Mamonahan dirigia a Anna Sten porta per
tito! "Resurrecció".
* S'anuncia la reaparició al llene,
de Laura La Plante, que no haviem
vist d'ença que el cinema es tornó sonor.

* Anna Hay Wong es troba a Anglaterra junt amb Douglas Fairbanks. Remarquem aquesta coincidencia pel fet que Anna Hay Wong fin
la seva aparició en el cinema en una
película de Douglas, "El 'ladre de
Bagdad".
* La Warner Bros ha fet un
nou contracte amb Dick Powell, que
veiérem en "Vampiresas 1933";
aquest contracte, que acaba rany 193,3,
obliga Powell durant aquest ten,
a rornandre solter.
* Beverly West, germana de Mac
West, la intèrpret de "Lady Leal",
actriu de teatre, actualment en una
"tournée" per les províncies deis Es•
tats Units, ha experimentat un acolliment mes favorable d'ença que la
seva germana és estel cinematográfica.
* El film de Kiepura "Todo por
el amor" ha estat indubtablement dels
que mis mit han obtingut. Ara, novament, Ufilms ens el presentará en
"Hoy o nunca'", película que en,
diuen no desmereix de la primera que
ens fou presentada.

Un film que

aplaudireu
6•4444***114+11444444****Ile
144444+144.444+04444.444+4

* Kathe Gold és la "vedette"
austriaca que ha estat designada com
a "oartenaire" d'Emil Jannings en la
versió alemanya de "La vida privada
d'Enric VIII".
* El realitzador Reinest, actualment a Franca, treballa en un "srenario" de Francis Careo.
* La "Gaumont British" ha contractat COMI a escenarista el corres-

plantilla d'amortització. I no hi entrará ningú de non , excepte els dos
cartees directius de carácter general, arub els quals el senyor Llopard ja hi estava dacord al passat
Ajuntament.
El senyor PI I SUNYER ratifica les paraules del senyor Váchier
i contesta una allusió del semor
Segarra dient-li que no hi ha divergencia de criteri. Ell deia que s'havia de treure el personal d'on sobrava i portar-lo on mancava, a
part del criteri que quan es nece s
tècnic que no fos a la casa-sitéun
es portes de jora, no ha d'entrar
/ring(' nou a l'Ajuntament.
El senyor DOMENECH elogia
el senyor Vichier, elo¡a la P ro lesitió de la Lliga i diu que els directius han de sortir de la guardia
que ells votaran amb la Lliga.
senyor SEGARRA rectifica a
base del cel i de l'infern i el purgatOri. Parla de coses que diu que
es fan, i el senyor VACHIER li de.
mana que citi un cas concret, i el
senyor SEGARRA s'escapa dient
que el ws is el senyor Vachier.
El senyor VACHIER: I vosaltres! I el senyor Alomar?
El senyor SEGARRA: Pecó la
s'hi oposava! (Rialles.) L'orador segueix parlan! de l'altre Ajuntament, i el PRESIDENT li crida
l'atenció ferqui es limiti al tema, i
ell en protesta i segueix parlant de
la fornada de personal del 23 de
setembre, i diu que els sobres on 'ni
ha els resultats dels examens que
seis fi uencara no s'han obert.
El PRESIDENT Ii crida nocament l'atenció, l'orador en protesta
novament, i diu que acabara, seEi senyor PI I SUNYER ii diu

6i ao creu que fe: amortitzacions
lo fa ama boas política, i l'orador
die «pe ab, penase despréa cobean

les vacants. (Protestes a les esquerres.)
El senyor VACHIER rectifica
explica els resultats de la reorganització als districte, i quant a nomenaments diu que el senyor Alomar en fin entrar 23 a la Guardia
Urbana, molts sense examen, i igualment els ren y ors Puig i Alfonso i
comte de Güell. Llegeix els noms
dels regidors que feren entrar guardies urbans, cap deis qual. no era
de l'Esquerra perque eren els senyors Alomar. Gitell, Puig i A:fono, Girald, Huguet i Domenech.
( Ria II es.
El senyor SEGARRA parla altre
cop per defensar la sera labor com
a tinen t d'alca!de, i explica "HistOria del Passat Ajuntarnent".
Es posa a votació el vot particular de la Lliga, i és rebutjat per 2;
S'Oh contra /4. Al dictamen hi ha
dues esnienes rad i cals que no són
acceptades pel senjor Vachier.
Ef senyor FRIGOLA les defensa. Expressa la seva admiració
pel senyor Vachier, pern els seus
intims sentiments juridics l'obliguen a opo:ar-se a les seves disposicions, i acaba empipant-.se amb
de la seva minoria perque no callen
quan ell parla. Es posen a votació
les dues esmenes radicals j són rebutjades per 23 contra 14 vots.
Queda aprovat el dictamen.
LES RESOLUCIONS DELS

CONSELLERS REGIDORS
El senyor CODOLA, de la Lliga, defensa una proposició de Governació demapant que mentre no
es facin els reglaments per a l'aplicació a Barcelona de la nova Llei
Municipal, el Corleen de Govern de-

termini i doni compte al Ple de
marc de quines s6n les resolucions
de carácter reglamentan i que poden
prendes per ella itolts el* comben-

ES P ÉC„TA,CLE,S
LA MUSICA

E L,s
pollea! del diari amera "Variety" a
Alemanya, expulsat pels nazis,
* A Osaka, Japó, s'ha inaugurat
un cinema geganti, la cabuda del qual
és de cinc mil places.

* La versió alemanya de "Els
quatre moaqueters" será dirigida per
Paul Beckers.
* Karl Freund realitzarà "Barba
blau"; la interpretació d'aquest film
anirit a arree de Boris Karloff, el
monstre en el "Dr. Frankenstein" i
intèrpret de diversos films de misteris i truculincies.

Dimeeres, 28 de febrer de 934

6e-iett

Si us agradit
CALLES DE LA CIUDAD
Ui entusiasmar&

UNIDOS

YENGANIA

GEORGES MILTON

GEORGE RMT
NANCY CARP011

.'EL REY DE LA SUERTE"

...primers plans
* Una informació austríaca en
desmenteix una altea que assegurava que el cotxe autentic de l'arxiduc
Ferran es trobava a Hollywood.
* El Govern de l'India té en
projecte l'organització de cinemes
ambulants per a presentar films
culturals en sis-cents mil nobles,
que representen un total de doscents cinquanta milions d'espectadors.
Una solució per l'estil ha adoptat una companyia de ferrocarril,
anglesos, que ha organitzat mii tren
especial per a la projecció de pelErutes en poblacions allunyades.

ROSCOE KARN3
LEW CODY
CRECORY RATOff

Es un film Paramount

Darrers c1;es

* El Govern dliongria ha pro.
‚ihnl'exportació del 110U film de
Paul Fejos " Jugement de Luc Balatin". Desconeixern els miains.

Abel Canee anuncia una
revolució en el cinema
sonor
,Hom pot plaure-li o no les obres
i la personalitat d'Abel Gance, peró
el que no es pot negar is el fet d'haver contribuit a l'expansió del cinema francés, que amb el se n impuls
aconseguí travessar les frontcres.
Abel Gallee ha fet sempre l'Iteressants innovacions en els seus films
tant des del pum de vista tècnic com
artistic, algunes d'elles de merit indiscutible.
En el sea primer flm, "Napoleón",
entprá la perspectiva fotográfica, inue
im permetia englobar en un mateix pla
grans escenes de rnoviment de tituló-

regidors sense donar-ne cornpte al
Consell. S'aprova.
Són les tres niel» s elite i segueix la sessió.
PROPOSICIONS

El senyor CALDERO defensa
una proposiciO referent a l'adudicació de les línies d'autobusos Torner perqué es rescindeixi el contracte, i converteix la proposició en
pregunta.
El sensor PI I SUNYER
que
seran estudiades les instincies i
ccinetari en el tiró:dril Ple.
Queda la propusició—preguntasobre la tau:a.
El senyor VENDRELL delimita
la urg..ncia d'una altra
perimè es facin gestions d'acord
amb la Genera:itat per a aconseguir
la solució de les relacions d'Eixampla.
El senyor DURAN-REYNALS
li contesta que la urgencia ve determinada pel termini peremptori. Peru
que voldr:a suspendre
Ple perque es reunis la Comissió
d'IIrbanització, Ii prega que escolti
unes explicacions i sentará aquesta dilació. Diu que s'havia acordat
a la Corniss:ó que en el monient que
vinguis traspassada la contribució
territorial a la Generalitat es Pagues
arranjar la qüe tió de la reversió de
la hei d'Eixampla De monient no
pot revelar algunes coses que en to
confidencial li han fet els 'timbres
de la Comissió de Traspassos. Li
prega que accepti les explicacions
per no allargar la sessió.
El senyor VENDRELL diu que
la reversió d'Eixampla afecta a les
(Manees de la Generalitat de Catalunya, i en aquests moments l'Ajuntament ha de vetllar no solament
pels seus interessos, sinó perque no
resulti en perjudici de les fManees
de Catalunya. Es refereix a un de-

LES ESTRENES D'AVUI
"Hoy o nunca". — Una película
de cinema Alían. Tonfilm dirigida per Anatol Litsvak interpretada per Jan Kiepura, que veiérem
per primera cegada en una obra
senididant, "Todo por el amor", i
per alagda Sneider. interpret
"Liebelei", i altres films alemanys
del genere d'opereta.
"Matricula 33". — Coneixem Unicament el norn dels intèrprets, André Luguet i Edwige Feuillere, que
recordem de diversos film, francesa, essent un dels darrers "'feodono y compañia", amb Raimu.
D'André Luguet solament podem
dir que prove de la Comèdia Fran-

* Alexander Ronda, realitzador
de diversos hita a Anglaterra, ha
adquirit els drets de "Scarlet
pernel" per a frene una versió cinematográfica que seria realitzada
alli.
* I.a Universal acaba de comprar el; drets de l'obra de Marcel
Pagnol "Fanny Aquesta obra ha
estat ja fa algun tennos portada al
llene i supervisada hiel mateix Pagnol. Ad, per motius inexplicables,
no ens ha estat possible de retire-la.
•
* A Suecia, malgrat les proliihicions i escurgarles que la censura
fe', a "Lady Ion", de Mar Vest,
ha provocat protestes de wann violencia tant per part del pUblic com
de la premsa.

procediment la sonorització de... quelcom que vol mantenir en secret per

ara.

Idèntic ritme i emoció
Divendres, estrena al

COLISEUM

plató, a sota els sillons, a les parets,
una série de micròfons que barrejaran
el públic amb l'atmosfera del film. En
un film de guerra, per exemple, durant una batalla, l'explosió d'obusos
es produíra Per tot arreu entorn del
inibhc, que tindrà la impressió de
trobar-se dl mateix al camp de batalla.
El so, crec, fins ara ha estat sempre mal emprat. La perspectiva sonora sera un gran aas que el cinem.t
parlat lumia fet al realisme, puix que
d'aquesta madera desapareixerá per
foro tot el superficial.
Amb aquestes paraules Abel Gance, autor lambe de la pellicula "La ti
del món", quasi be desconeguda aei,
puix que no es projectá mes d'un parell de dies, ha llançat la idea d'aquest invent, que, junt amb Dehne
i amb la coHaboració dels enginyers
de la Western Electric, no tardará en
éser una realitat. De moment podcm
assegurar que aquest metode no será
emprat en el seu proper film "Poliche"; únicament coneixem el rumor
que Abel Gance prepara per aquest

cesa.

VEGEU AL

SALO CATALUNYA
PS
Primer premi de direcció de 1933 a

FRANK BORZAGE
turis, que has aleshores necessitaia
diverse: ',reses de vistes diferents.
Actualment Abel Canee anuncia la
perspectiva sonora, que pertnetrá
l'espectador adaptar-se per comide
amh
I.a perspectiva sonora — diu Abel
Gance—consistirá senzillament en disposar a la sala, e q diversos llocs, al

URQUINAON A

amb /OSE MOJICA
' Bien realizada ',n i , ' 'ultra
cin e matográfica. tiene un ill11 gni ble valor como reconstituenin hislórira."
J. R.. de -La Vanguardia"
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AVUI, EXIT DE

Llegiu
EL

fi

CefEEEAMARVIA
VEGEU AQUESTA PRIMERA
PRODUCCIO AUTENTICAMENT
CATALANA

cret de Calvo Sotelo injuriós per a
Ins finances de Barcelona.
El senyor DURAN-REYNALS
observa que la prora n tue no pretén perjudicar <d s intere.sos de la
(;eneralitat és que les converses les
tenia ell anib el conseller de Finances de la Generalitat i altre; niennhec t de la Comissió de Traspa.so,.
El senyor VENDRELL diu que
estaria mes tranquil si les co m i s e s' ses les tinettés amb el mini , tre de
1 Estat espanyol.
El senyor DURAN-REYNALS
contesta que no l'ha entès, i Ii repeteix que ell gestiona que es resolguessin conjuntament la gestiú
de la contribució territorial i la reversió d'Eixampla. Ell té determinades informacions que Ii fan concebre rentes esperances, peri) que
no es creu antoritzat per a revelar,
Ifa dit ja filit les gestions que dentaria el sen j or Vendrcll estan comeneades. Si ell hagués pensat que
costana tannt de convencer el senyor
Vendrell hauria reunit la Comissiö.
El senyor DURAN I VENTOSA
explica el que el entén, i resulta
que no ho ha entes. El senyor DURAN-REYNALS Ii ho torna a explicar.
L'altre senyor DURAN li diu que
davant d'aquesta petició de confiança no tenen altre remei que accedir-hi, penó no accepten cap responsabilitat.
El senyor PI I SUNYER li contesta que no Es que demanin confiança, sinó que es feien u nes ges
-tionasquepdrxo;
creuen que podrien fer un gran'inal
a Catalunya si es divulguessin.
El senyor DURAN accepta les
explicacions i salva la responsahilitat.
La proposició pasas a la Comissió
perqué en reculli el aentit,

tots els dijous

«MIRADOR»
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PRECS I PREGUNTES
El senyor GRANIER-BARRERA pregunta al SellVOr Duran-Revnals si és cert, coro dit, que no
tenien per Mis els que enderrocaven
la paret del jardi Comilles.
El senyor DURAN•REYNALS
diu que s'l-,avia pre:entat Ulla instanda, mero que ni slavia tramitat,
ni pagat drets, ni informal, ni donat
permis. Com que el propietari no
f:rmava la instancia. S:11t'l un set,
apoderat, i con' que es tractava
d'un ex-alcaide de 1.1arcelona 'lauda
volgut que les suspengués ell mateix, perei com que era fora de Barcelona, ell la dona. Avui les obres
ja estan paralitzades. Va mehre l'apoderat del senyor Gmiell, al qual
promete que la cosa es resoldria ràpidament, i dintecres el Consell se
n'ocupara
El senyor GRANIER-BARRERA din que s'Ita assabentat que els
propietaris teilen per costurn comencar le , obres un cop presentada
la instancia, i demana que s'apliqui
al senyor Güell o als seus mandataris la sanció corresponent.
El senyor DURAN-REYN.ALS
diu que ell no pot multar el representant sinó el propiciad, i ja ha
explicat el que va fer.
I corn que no hi ha res més a
tractar, s'aixeca la sessió a dos
quarts de quatre.

ADVERTINLNT
Advertim a les Inflonly a les
chala intereui la publicació immediata de tea notas qua coa envíen que eta original' han de dirigir-se rota a la Redacció, Corta
Catalanes, san, ten pia. :Mana
de les nou del vespre. Zis que
ene arribin mi@ tard traquees
boca o ~In adreçats a la
Reprima del Mark Mito* la.

NOT/CIAR!
ASSOCIACIO DE MUSICA ANTIGA. — Avui, dimeeres, a les deu
de la vetlia, es donará el concert inaugural d'aquesta Associació a les histüriques sales de la casa de l'Ardiaca
(Arxiu Ilistbric Municipal), carrer de
Santa Linda, t.
Joan Gibert-Camins dirá algunes
paraules de proemi sobre el claveci I
ia seva histöria, i després tocará el
següent programa:
PRIMERA PART
"Palana. The liarle of Salisbury",
"William Byrde (i346-1623); "Les
enchainements harmonieux", Claude
Daquin ( I694-1772); "Les moissonneurs", Franccis Couperin '(1668tp33); "Les Fasten de la Grande et
Ancienne 3fenestrandise", Francis
Couperin,
SEGONA PART
"Courante (de la primera suite)",
Jean batiste Loeillet 11633-1778 )
"Aria en re menor - , Pare Rafel Anglis (m73o-1816); "Sonata en fa",
Pare Narcis Casanoves (1747-1790;
"Fastasia cromática i Fuga", Johann
Sebastián Bach 0685-mos.
Claven Pleyel, cedo gentilment pel
seu propietari, senyor Lluis Guarro.
El comen del mes de niarc será
dedicat a Alexandre Scarlatti; s'hi
tocara en primera audició una obra
per a dues veus femenines, clavecí i
instruments d'arc i de vent.
PER A UN HOMENATGE DE
LA CIUTAT .AL MESTRE PAL'
CASALS. — El dijous passat va isser limada a l'Excm. Sr. alcalde de
Barcelona la instancia dernariant que
l'Ajuntament de la nostra ciutat reti al muestre Pau Casals un tribut permamut dagraiment i admiració, tant
pels merits excepcionals de la
seva personalitat artística, com per
la seca magnifica aportació a la vitaiitat musical barcelonina, amb l'Orquestra Pau Casals, per una Comissió
formada pels senyurs mestre Lluis
Millet i Albert Bastardes, en representació de l'Orfeó Catará; Planes
Däria i Francesc Costa, pel Circo!
Artistic; Valls i Taverner i Minus
Gifreda, per l'Ateneu Barcelonés;
Joaquini Folch i Torres i Pene
B. Tarragri, per la Junta de Museus;
Joaquirn Borralleres, per .Audicions
Intimes: Ricard Vires, per la Lliga
d'Associacions de Música de Catalunya ; doctor August Pi i Sunyer, EranCese Pujo! i Ramon Rabentós, per
l'Associació de Musica Da Cantera, i
representacions del Conservatori del
Liceu, Escoba Municipal de Música i
Institut d'Estudis Catalans.
El president de l'Associació de Milüca Da Camera, doctor Pi i Sunyer.
sa fer Iliurament del documents, amb
breus paraules d'enaltiment de la persmalitat del mestre Pau Casals, con..estades amb gran cordialitat per l'alcalde, acompanyat del conseller seenyor Duran i Reynals, els quals mostraren el mes viu interés a atendre
aquest clam general de la ciutat per
a glorificar un dels nostres mis illustres artistes.
GRAN FESTIVAL BACH A
"MUSICA DA CAMERA"

L- Associació de Música Da Cantera" prepara per al mes de mare una
daquestes grans solemnitats a que eins
I€ avesats aquesta entitat.
Es tracta d'un gran festival 3. 5.
Bach, en el qual prendran part el

Moviment marítim
VAIXELLS ENTRATS
Vapor alemany "Kulinerland-,
im
nib carrega general, ele Tsinao; vapor espanyol "Ciudad de
Palma", amb ehrrega general i
15 3 passatgers. de Palma; vapor espanyol "Cabo Santo Tome", amb ciirrega general i 5
passaluers , sie Genova; vapor
japoin, s "Mataye 31arii", amb
eärrega genoral, de Rotterdam;
vapor Naba ''Etruria", amb
eärrega general, de Casablanca;
vapor apanyol - Maria R.". amb
cärrega general, de Palainös.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "Ciudad de
Palma", atol) càrrega general.
ca t i a Palma; vapor ainericä
"Aldecoa", amb carrega general, cap a Genova; vapo r ee'P a
"Cabo Tres Forras". amb-nyol
carrega general, cap a Bilbao;
vapor espanyol "Cabo Santo
Tomé", amb cärrega general,
cap a Bucniis Aires: y apar espanyid "Cititai de Rens", amb
n‘arrega general, cap a 'Farragona; vapor espanyol "Arant-

zazu", amb carbó,

de

Palaim',o;

vapor italid "l'Anula", amb polassa, cap a Marsella; vapor

alemany "Kulinerland", amb
citrrega general, cap a Casablanca ; vapor angles "Palacios", amb 'anega general, cap
a Sant Feliu de Guisols; vapor
espanyol "G. Sehulx", amb Thrrega general, cap a Avilés.

NOU BIOLEG D'AQCESTA DELEGACIO DE PESCA
Per ordre ministerial ha estal
deallnat a la Delegad() de Pes-

gloriós Orfeb Català, una nombrosa
orquestra i diversos solistes vocals i
instrumentals, sota la direcció general de l'ilustre mestre Lluis Millet.
Es donará la primera audició a
Barcelona de dues de les més admirabies Cantates de Bach, i uns traements de la Passió segons Sant Maten].
Cal fer remarcar que no es donará cap més audició d'aquestes obres
que la que está rigorosament reserva
als components de l'entitat orga--da
nitzadora del Festival Bach, o sigui
l'Associació de Música Da Cantera.

No podem publicar les
note! pre g ades que no
vinguin escrites en catalii
i amb un timbre o signatura coneguda
44.14444.044.04.44444444+
6114444+11444444444444+4.4.0

METROPOL
CINEMA
Avui,

estrena

MORE LUGUET
EDWIGEFEUILLERE

Un fifm de contra
espionatge
parlat en francès
444.444444+1144+44444.4441.
044444+44444++.444+++.4.4

ea de Barcelona el senyor Fran_
cese Ferrer i Fernändez, amb el
carree de biòleg 1 amb la Talegorja de cap de Negocia l fe tercera classe.

DATA DE SORTEIG
PER AI.S INSCRITS MARITIMS
Efectuada la insperriti en la
general de personal i /abatament a la Subsecretaria de la
Marina Civil, la data a partir
de la qual ha de fer-se rallistament i fels inscrits marítimo per
a la lleva de la inarintria de
l'Armada de l'any vinent resulta ésser la del dia 20 d'abril.

SOLER 1 TORRA 6.ns
BITLLETS

Francesos: 48 .63 per ion.
Anglesos: 3770 pessetes.
Italians: 63 .90 per roo.
Belgues: 34'3o per loo.
Suissos: 239'm per ton.
Estats Units: 7 . 44 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 2 .93 pts.
Austria (sxilling l'30 pessetea.
Txecoslovàquia: 30 per loca
Holandesos: 4'93 pessetes.
Grecia, o'so per loo
Suecia: 1'89 pessetes.
Noruega: 183 pessetes.
Dinamarca: 1'63 pessetes.
Finlandia, 16 per too.
Romania: 6'so per loe.
Bul g aria. 7 .30 P er mi
Turquia. 5 u ccuetea.
Portugueses: 034 pessetes.
Canadá, 7 P easeIesArgentina. l'un pessetet.
Uruguais, 3'23 pessetes.
Bratilera, 030 pesseres.
Colombians: 340 pessetes.
Peruana, ta'so pessetes.
Venezuela, 1'23 resides.

Dimierte, 28 de febrer de 991

LA PUBL1CITAT

IlY1'1»9:1ESPANYA

INFORL
Extracte del conveni comercial amb França facilitat pel
ministre d'Indústria i Comerç
Madrid, 27. — El ministre d'Indústria i Comerç ha facilitas ale perIedistes un extracte del nou conveni comercial amb França.
Diu atad:
Consta de dues parts. Un conveni
comercial, prepiament dit, que vin.
dris a substituir el de l'any 1912,
i un arranjament complementar; que
regire fies al 31 de desembre de
fany en curs i en el text del qual
es recullen totes les estipulacions
de earecter transitori, eorn a fixació
de contingente, rigim de vigencia,
restricció de divise s . rebaixes eventuals de drets. etc., etc.
Ennamentalment el nou conveni
determina un equilibri hipotetic de
la balança comercial hispano-francesa i estableix les degudes garanties per al manteniment de l'statu
quo durant l'any. Sassen, dones,
centre les anemales circumstencies
del corriere internacional, una promerenga de pau i cooperacie econbmica entre ambdes paises, que es
perllongues almenys fine al final de
desembre. Eis avantatges que Espanya concedeixi a Eterna se 'cifren
principalment i quasi exclusivament
en la fixacie, de contingents.
Per a això el, negociaclers sisan
ates al decret orgänic, que regula
e:s contingents demportacie, reapectant les xiires estadistiques del darrer any per a cada producte i vaParir només la distribucie de compres i procedincies, és a dir, que en
el prnjectat conveni s'ofereixen a
França, no compromisos de comprar, sinó simples possibilitats de
vende dintre la normalitat del consum del nostre mercar i del lliure
loe de tota competencia quant a
preu i qualitats.
Melt en segon terme s'ofertasen
ileus reduccions de drets per a una
¿osuna de productes tipicament
francesos, que avui s' Importen a E.
ranya i per a cadascun deis quals
es fixa un contingent lirtsitatiu desSaat a impedir que els efectes
reducció aranzeliria excedia d'en
modest estirnul en perjudici de la
Preducció similar espanyola, 1 tambe
le la concurrencia d'altres pisos
nieressats en el nostre consum.

Per ithim, es mantenen amb taräcter de reciprocitat les nuitues
concessions que ambdós paisos utasien atorgat, i que figuraven ja en
el conveni en vigor. Pel que toca
als avantatges obtinguts per a Espanya, es destaquen els segiients:
Manteniment de l 'statu quo per a
les nostres exportacions de taronges,
mandarines, vins, plätans i altres
productes agricoles o industrials.
Reig:m de llicencies combinades
per a la venda de Imites fresques i
Regunis, amb una ansuliaciee notable
del cupue concedit en 5 933; fixació
d'un cupus especial per a tomäquets.
Quant als productes industrials
s'ofereixen a Espanya per primera
segada contingente propio bastant
emplee, per a peix free, en conserva
i sardines: per a embote,. calçats,
mitges de seda artificial, roba blanca, paper, tulles d'afaitar, determinats productes quirnics, etc., etc.
Figuren en el projecte de convele
cläusules relatives a la navegaciä,
tetes elles amb carácter de reciprecitar i de mes favor, i d'altres preveuen una inmediata utilitzaciú de
vagons amb eles intercanviables que
circularan a treses de les ironteres
evitant l'actual transbord de les mercaderies. En principi s'aplicaran tan
scls per via d'aseeig al servei dels
paquete postals, i deslaces dune mesos s'estendrä al transport dels feries
des de les comarques de produce")
fIns els Ilunrans mercare del centre d'Europa.
Per últim es de 'sedar també l'existencia de cliusules de garantia
amb un caricter de recearocitat i
que excloent tota cnnsolidaciä assegures latent-quo duaner i fiscal
entre arnbdós paisos fina el dia 31
de desembre vinent, brindant
aixä a productors i exportadora, un
horItze de pau i tranqui g itat que
taus cha tnaiat a mancar en el
tran s curs de l'any paseas.
Una segada examinas al Consell
ele elinietres el projecte de cornees,
pastare al Consell d'Estat, amb earecter d'urgencia, amt, el fi que
(bistre uit pocs dies pugui é g Sfr portat a les Certs en forma del corresponent projecte de Ilee

LICS ÇORTO DE LA BEIPUBLICA

Largo Caballero parla del seu 1 Ha seguit la interpellaci 45 sobre la inversió de fons a Obres Públiques

viatge a Barcelona

Lea seves gestiona prop de la U. S. C. no han
donat el resultat que pretenia, però l'ex-ministre
de Treball ea mostra ben impressionat
Madrid, 17. — En sortir de la
reunió de la minoria socialista al
Congres. els periodistes han interrogas el senyor Largo Caballero
sobre el motiu del seu recent viatge
a Barcelona. Ha dit que Isi havia
anat solament a resoldre assumptes
dendole particular.
—Es clar —ha dit — que durant
la meva estada en aquella capital he
celebrar converses amb alguna elementa socialistes i de la Unió. Ara
be: respecte a la posició d'aquest
ishim partit amb relació al socialista ja fa tenips que fou concretada. Pretenia I asobirania absoluta,
i tal pretensie no prospere.
S Però conserve fautonomia regional que l'informe en constituir-see ha preguntar un periodista.
—Si— ha contestas el senyor
Largo Caballero—. encara que les
circumetencies i raons d'ordre tectic eón les que decideixen labast
i les orientacions a seguir.
El periodista ha insistir:
—J'ere, en relacie amb el front
únic del qual ara es parla quina
posicie adopta la Unte?
A aquesta pregunta ha respost el
senyor Largo Caballero eornrient:
Senyors, tinc pressa, perquè és
molt tard, i res mes.
El senyor Largo Caballero, parlant del seu recent viatge a Barcelona, als passadissos del Congres.
ha dit posteriorment:
—En primer llor he de desmentir
rotundament tos el que diu un periedie de Madrid. en la seca edició
d'avui al mati. No he tingut &maceta violenta di:cueste amb el senyor
Eronjose, diputas al Parlament eatale, ni he parlar amts els senyors
Salas i Menéndez, ni es certa
aquesta situació de relacione que es
din entre el partit socialista i la
Unió Socialista de Catalunya. L'exacte es que a Barcelona he parlet
amb moles antics enmpanye de la
Uni6 Sncialiste. i que cinc rnolt %efi g ies de fambient que en set Casalunya ha adquirit el partir a par-

Cor'lell de Ministres d'ahir
acordà reprendre les negocia-

De la *lud i d de El
tres PI " lers

Madrid

Madrid, 27. — Deepres dels flICCeSsos ocorreguts anit a la plasa de la Vea
de Paris, el jutjat de guardia ordene el trasilat a la Preso teellular dels
tres pistc . :ers detinguts per la >di tia. Prop de :tí deu de la verde s'e(cense el traseat.
— El pare deertilleria Ist emes informe aobre els efectes intervinguts
ahir en Vescorcoll efestuat al do/niel:1 de Frederic Crespa (jarcia. Segetis
els nostres informes, els sis trOSSOS
tuberia de conduces d'aigua sen
tics als que foren Ilturate Pe r a
bornees carregades amb lerrocienur i
clorat puteesie que teten explesió duram els darrcrs dedurd;-e› púble.P.
lambe es use:p íen en rescorcoll cinc
(4U1145 de metralla tormass per t ressos de ferro, varctes metall:ques, pest
caragols.
— El jutjat encarregat de la tristruccie del 511/11ati per la deterenie
dels pistolera ha donas per acabas el
suman i aval han passat les actuacions al Tribunal d'urgencia.
— Sela mur esbrinar que leisteis
du que fou mute anit a la piase de
la Vila de Paris has ia estar sergeut
de l'exente Es dedicava a la senda
de perhsdics i revieres. Se sap que loa
una de les persones detingudes als
voltants de la caserna de la mu ntanya quan el comandant Franco col:a
sobre Madrid el 15 de desembre de
l )3n.
— Se sap que Josep Marín, el mes
perillas dels eres piatelers destilareis
ültimarnent per la veleta, declare dusant el comissari de la Brigada d'Incestigatiä criminal que pertaya la
pistola a la hutxaca exterior de l'ebric únicament per a la seca defensa
personal en cas dieses agredir per
elements comunistes. Sesnbla que Josep fou reconegut com ei subjecte
que apunte el cobrador d'un broliacler de gasolina al passeig de Monissud durant l'atrae-amera de que fou
victirna aguce el cita 17 de desembre
darrer. La seva profettió a Sevilla,
Ort residia, era de dependent de perlamerla i drogueria. Abel) indueix a
tensar que és el que ha confeccionas
La fórmula per fer nombrosos explositss.
En la declaració elegí que conegué
tlf1 dele seus compenys al bar Chasnberf, pere, que no hi tenia cap intimitat, i que Filtre només el coneix de
vista.
Els altres detinguts han manifettat
també que portasen las pistoles per
a Ilur defensa personal, pero. senas
que pensessin comerte cap acta delictiu. Frederic Crespo afegi, demés ,
que fa guasee mitios que toral de
Marsella

treban.

i rimo& a Madrid a buscar

cions anib el Vaticà
També deixà ultimat el projecte de pressupost
Madrid, 27. — Encara que la reunió del Consell de Ministres d'avui
no hagi revestir una importencia
gentunament politice, ha tingut un
g ran isucres per la quantitat i la (ir:alises dels assumptes tractats.
Es recordare que amb rnotiu algustes frases contingudes en e i document del Visticá, en el qual
torgava el placer per al nomenament
de ministre d'Estat perque aquest
en representació del Govern espanvol anee a Roma a negociar
n 'inicial modus vivendi amb el Gabines espanyol . es formularen deternienedes objeccions per aquest,
per entendre que no podia refondre's la concessie del placer amb el
que era producte de la sobirania
nacional, expressada en les Corta
Constiuents.
Sorgi l'oportuna nota i avui el rni_
nistre d'Estat ha tingut la satisfaecie de poder comunicar ale seus
compensa de Gabinet que en la conferencia celebrada aler amb el Mulle de S. S. aquest Ii havia esposar
que ;mi ha entrat en els propòsits
de Roma inferior el menor greuge
al Parlament i, per tant, causar el
mis petit enuig al Govern espans:ol.
En la seva vista, el Conste ha autoritzat el ministre d'Estat per a pros_
seguir les negociacions.
El ministre de Finances ha acabar el projecte de pressupost, en el
qual han estat enquadrades les xifree que el pripi minist s e lisie per
a cada pressupnat parcia: en el Consell celebras el divendres. Llavors
el dificit inicial era de fInseonn000
de enseres, que ha quedat reduit
ap rox i madament a la mellas. En les
reformes d'in-momee que es pleno.
5e11. figura la mndificació de Yescala de gravan/en de la contribució
general sobre la renda. a partir de
primer de gener de 1933.
Astil is nm e neen a tributnr les
tendes orilleis sie cent mil pes.
anee. Eß va estudiar al Cons' en de ministres la convensän.
eia de rebaixar egotista quentitat-tipue, i 'vol hi quedat
Marcada e set-centes mil. Per
tant, a partir d'egotista xara,
tributaran d'ara •ndavant lea
rendes das del primer de gener de 15135.
Mal entenguit el ministre que
entra acoblrait-se isuaument el
principi que informa *cuesta
contribució. Pel que es referelx
a la modificecld en algons artiele& 001301.Ainta a l'imPoit

bre el cabal relicte, va acordarse suprimir les excepcions.
Fina ara, en efecluer-ee les liquidador/5 per drets reals, a
les beréncies, s'imposava un
tribu( especial sobre el cabal
relicie, Ilevat en les successimis
direcles, u sin de pares a filia o
viceversa, j en els casos de donació als establimenis benéfica
i a altres semblants. Dones, be:
en la reforma que s'expoeit desapareixeran lotes aquestes excepcions.

El ministre d'Indústria, a
part d'exposar el contingut del
iractedt ame' França, que consta per eeparut, done comide
del problema huller. Cona que
les eolueions que propuse el
ministre per st aquest problema
han inoli complexes , i voin que
etil resoldre-les inuitedialarneut,
..! uraper Consell es Ir:tetare
aquest assumple per la %l'enliest ir-o. Tambe ilone tiemple de
es coneliesions formuludes per
l'a g eemblett sfexportadors i itnpeleador,: d'Espite/ya, en la qual
lis delimiten diverses liteS1111.,'
en pie, deis plenitudes esintnyole. leen estudial
el funeienament del Consell
Ordenador de l'Economia Naüti la quid Obra es renhilaran nombruses estudie per
tal de portar a cap inda COM.
pIda re•Argaluilzació.
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MIDEN
Madrid, e I. — El Crillegt
il'Agen I st de CtillVi Í rlilrcia
Madrid ha pres l'acoid de recórrer davant el Tribunal do
Oaranties Gonstitueionals contra la disposició de comedir
le Generalitat de Cat e lonYa el
control de la Doras de Barcelona, que ara depßn del minißleri de Finanees.
A propòsit d'això, el S'adié
de la Doras de Madrid, senyor
Pelees, ha exporta( en unes deelerackma el eisu criters contrari a la mesura adoptada de
concedir a la Generalitat el
egp trol de reaMen tada Bona,

tir del moment en que sortirem del
Govern . i no per aquest sol fet, sine
també per l'actitud adoptada llavors
pel partit i la Unió Genera) de Treballadors.
—s Quina impressió heu recollit de
la vostra visita als sindicats autóneme de Sabadell?
—Magnifica. Tenen tres qualitate
admirables: energia, refle gie, i äniin
disposat a tot.
_i Creieu que ingressaran a la
U. G. T.?
—Preveig que arribarà un dia que
sense requeriment de ningú ho faran. El funcionament deis seus sindicase es semblant al sentir de la
U. G. T., i cont que no ens separa
res, la nostra identificació en seden i en tot és absoluta. En incas
aspectes aquests sindicats avantatgen les altes organitzacions. Sostenen una vaga des de fa vuit mesos. perdent fabuloses quantitats de
jornals.
Per cert que, segons m'lian dit,
es va a solucionar aviar, i no hi ha
hagut d'intervenir ni un sol dia la
guárdia civil, com tampoc no ha
ocorregut cap incident d'ordre públic. Respecte a l'organització dels
sindicats de Sabadell ha dit que t'uncinnaven duna manera admirable
fins en els mes perita detalle i principalment en tot allà que es reiereix
al subsidi per atur i vaga. Dóna
idea—ha afegit— de l'empenta adquirida a Catalunya per la nostra
organització el fet que quan se celebre eúltim congres d ele U. G. T.
els cotitzants eren vuit mil i ara
eón trenta-cinc mil.
UN DIPUTAT SOCIALISTA
COMPLEMENTA LES DECLARACIONS DE L'EX - MINISTRE DE TREBALL
En relacte amb el viatge del senyor Largo Caballero a Barcelona,
un diputas socialista Ira dit a un
redactor d'un periòdic: En eiecte,
el senyor Francesc Largo Caballero
ha intentar prop de la Unió la formeció del front socialista únic, pero
no ho ha aconseguit, almenys per
are. si be el propäsit no por éseer
més raonable, ja que el fonamenta
en el fet que els diputare socialistes
de la Unió voten a la Cambra amb
nosaltres. La minoria socialista pensara, legicarnent, que ragrupació
catalana. sense perjudici per a la
seea autonom:a, podria molt be
pactar un compromis d'ecce) conjunta amb el partit socialista espanyol per tal de triomfar en les finalitats que ens són comunes. No
obstant — ha terminas dient el nostre interlocutor —no desesperem, i
creiem que en el moment decisiu el
front tinte socialista espanyol será
un fet.

Una disposició sobre

construccions al litoral
balear
Madrid, 27. — La "Gaceta"
publica un decid t diaposant que
(Piltre la Cona de cine gil/lb/11M res establerta 11 Iota In 1011gil iit1 de la costa balear regiran,
per a qualsevol mena de ()mistructions i ubres que es troten
separades dels ciisccis de les publacions o dels seus plans d'urIninilzaciú, les prescripeions
conlingudes en el derret de 19
sIe juny sierren que e'ineereixem
La setmana entrant el Tribunal de Garanties Constitucionals tindrà local

propi
blailrid, 27. — Sola la presidencia siel sensor Albornoz es
reuniren ial cual Óde plena del
Tribunal Suprem els vocals del
Tribunal de Garanties Constitueionals. I.a reunió fou destinaste a prosseguir lee deliberaeidms de I . arliculat que han
deul egvar el Reglainent interior
diel referil Tribunal. A lit sorhilo el secrelari general del
Tribunal, senyor Serrano, misusifeunila als periudiestes el seL'arquileole senyur Murguruza, designa! per In presidencia
del (losen PM' a examinar les
condiciona del palau de Mantanedlo i retire si reunia les sufieients per a installar-lii el Tribunal de Caranlies,
lat afirmativament. Ha ardsegiirat que les obres d'installaeiö
del Tribunal sena d'un cost
menor al que s'havia ¡mesenriestat. El oguer de l'edIfici es
de 120.000 peseetem anual..
Aquesla tarda quedaran acordarles les restante clausulee per
al contraele, I en el termini de
vuit diem As gairebé segur gute
gttetiln n111 installadee ,es dependenciei de l'Alt Tribuna:.
Sembla que la setrnana entrant
aquest organiame reeoldra asaumptee de torea ImporePola.

S'ha posat a discussió el dictamen proposant
la celebració d'un nou plebiscit a la
provfncia d'Alava
S'INICIA L'ATAC DE LES DRETES CONTRA EL MINISTRE DE
GOVERNACIÓ, •
Madrid, 27. — Comença la seasió a les guau. i vint, sota la presidencia del senyor Alba. Al banc
blau els ministres d'Estat, Justicia
i Obres Públiques. S'aprova l'acta
de la sessió anterior i definitivament
un projecte de Ilei. Es presa en
consideraCie una proposició de llei
de la senyora Nelken soIlicitant una
pensió per a la vidua del comandant denianteria senyor Gerard Folgado.

LA INTERPEL.LACIO SOBRE
OBRES PUBLIQUES
Continua la interpellació sobre
les normes a seguir en les obres
públiques plantejada en la sessió
anterior pel diputar senyor Vidal i
Guardiola.
El senyor ASA, popular agrari.
creu que la democacia te la culpa
en gran part del que ocorre en la
qüestió d'obres públiques, car en
aquest sistema no és possible de fer
res. Les obres públiques—aiegeixexigeixen un metode i una ordenacié, que séan impasibles cfaconseguir en l'orientada revelucionäria.
S'adhereix a la idea expressada
pel senyor Prieto referent a que a
Espanya l'eseencial es l'agricultura
i que la indústria va a la saga d'ella.
Per aixó creu que la indústria de
la periferia espanyola ha de recesneixer que ella no es mis que una
conseqüencia de l'agricultura central; per', creu que aquest principi
no s'ha tingut en compre pels Cesvers anteriors, que han eres mesares perjudicials per a l'agricultura.
També creu que existeixen nombrotes contradiccions entre el que
propugnen els una i els airees. Demana que el ministre duele a la
Carnbra un projecte de Ileí per a
reformar el Cortad! Ordenador de
IT.conomia Nacionnt.
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES es congratula del plantejament d'aquesta interpellació, ia
q ue això pos fer possible la collaboració de tots en una obra de
veritahle interés nacional.
Elogia el discuta del Sr. Prieto,
diu que per dl ha pegan assahentar-se
la Carnbra que en l'ex . ministre d'Obres Paliques hi trj, ultra sm agitador
revolucionare un formidable heme sie
govern. al qual re, li manca mi!, per
a éseer-ho per cemplet, eue renunciar
al seu tema ceRectivista.
El Sr. PRIETO: La V. S. eme vo/
escrexat. (Grana riallese
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES continua dient que el ministeri
que ell regenti no pot tenir carecter
politice en el petit sertit d'aquesta panula, sisé que ha dhaver-hi una perfecta continuitat, que e s el que el defensa, i un complet enes' "ti a les
peticione partidistes i a les ambicions
en tot el que siguin oposades als interes sns de! rafe
(Entren els ministres d'Instrucció
Petslice. Teehall i Cemunicacinnel
Explica la distribució de cabal, per
la qual preguntava el Sr. Vidal i Guardiola, i diu que elle han anat a remeter
la stivació sie rombroses provincies
les de Castella, que es moren de fam
silenciosament.
UN DIPUTAT POPULAR
AGRARI: I les d'Andalusia.
UN Al.TRE DIPUTAT POPULAR AGRARI: I les d'Arase',
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES: Jo em refereino solament a
les que no estan cempreses en la heu
del 8 d'agost.
UN ALTIe r. DIPUTAT POPULAR .AGIZARI: 1 Almeria.
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES: Almrria si que este compresa
en aquesta hei.
Continua dient que emb aquella hei
les Certs Constituents determinaren les
provincies entre les qual s s'llaeien
repartir els crèdits extraordinaris, la
relació d'aquestes prov'ncies i les quantitats destinades a elles.
El Sr. SUAREZ DE TANGIL:
Aquí no hi ha Palencia.
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES: Naturalment, per aixe clic que
el Sr. Prieto des de la cartera d'Obree Públiques va haver de suplir com
pegue el greu error de les Constituents
d'haver enumerar les provincies que havien de encerrer-se. Es pronuncia en
contra del subsidi per tal de rerneiar
l'atur obrer i creu que cal atenir-se
per a alee, a la Constitució, que receneix el dret al treball. ri que abs
de fer es proporcionar MIAU, i per a
abre no hi ha res millor que estimular les Obres PSiabliques. Recorda que
el Sr. Gil Robles va dir que per remeiar l'atur obrer s'havien de buscar
dinero ase fos.
El senyor GIL ROBLES: Dones
a cercar-lo. Ami casan els vate per a
alzó. Jo esperara que el Govern
s'avance' a atendre aquestes paraules.

El MINISTRE D'OBRES PUha nin g il a la Cambra que profesa'
BLIQUES: Dones jo die que aqueas tant d'afecte, respectei admirad()) a la
mirestre, que essä <Esposas a dimitir persona aludida per !a V. S.
quan ii demencia e h cap de la F.
El sensor PRIMO DE RIVERA:
U. E.. este disposat a admetre toree Aixi este bé.
les collaboracions en aquell aspecte,
El senyor OREJA (tradicionalista)
sempre que rrillorin els projectes ele intenté per dir que no basta la revihei, molts dels quals ja estan a la se', de les despeses en materia d'obres
taula de !a Cambra.
públismee, sino que cal un pla de reEl senyor NIAEZTU, de Renoconstrucció nacional, i això ha de servación Espaeola: La F. U. E. no ha un nrganisme autänom. que be
té cap. (Rialles.)
hauria pogut ésser el Senat.
El MINISTRE D'OBRES PUAnuncia que presentare una proBLIQUES anuncia que aviat porposició incidental densanant que es
tare a la Cambra aus projecte de reformi el Consell Ordenador de l'Ellei sobre els porte, preocupant-ee conomia Nacional. (Aplaudiments.)
de millorar els que, com els canaris
Se suenen eh debat i es passa
i d'altres. per exemple Cádiz, com- discutir el dictamen de la Comiesies.
peteixen amb l'estranger a enser hosd'Estatuts, preposant que se celetal de la mar.
bri un plebiscit a la provincia d'ATambé ata de preocupar dele pelava, per a coneixer la voluntat d'atits porte pesquers. Parla deis proq uella provincia d'entrar a integrar
blemes deis contractistes de carreuna regid entimema.
!eres, cn els tenlas de la Dictadura,
EL DICTAMEN PROPOSANT
als quals el ministre, tot i
EL PLEBISCIT D'ALAVA
sent que se'ls deuen diners, no té
El sen y or PASCUAL LEONE,
manera de pagar. perque no hi ha
rad.eal, president de la Cornissió,
mitjä legal per a fer-ho. Reeutja
explica la tramItacie de l'Estatut
fafirmacei del sensor Vida, i Guarbaäc en el si d'aquesta Comissio
diola sobre que es gasti Molt pot
i l'erigen d'aquest problema que la
g reparar les celles lisies de ferComissió planteja, puta que no esta
rocarrils i massa a construir ferrocarres nous; peles es que aquesta clara la voluntat de la provincia
distincei entre rerrotarrits vells i elevesa d'entrar a formar part de la
noua, la poden ier les compansies regle autónoma bassea, u cal determinar la dita voluntat.
ocre na el minIstre, des del pino
El seryor SALMON. popular
ele vista de l'interés general, perque
agrari, defensa un vot particular
no se sap lic mai el que en les naoposant-se al plebiscit per creure que
ves construccions és completament
este c:ar que Lava no vol integrar
treu i el que representen de malora
la dita regie.
per a les links.
Firmen atuoS dl el vot particular
Tumbé prenses portar a la Camels
populars agraris senyors Sinehez
bra el projecte corresponent ale ferMiranda i Carrasca!. el sradrc:onal:srocarrils la construcció dele gneis
ti Oriol. els agraris senyors
ha de seguir. i demana als diputare
Royo Villanova i Maestres Zapata , i
que lestudiin amb la mejor objecel diputar de Renovación Espafiole,
tivitat.
serryor Goicnechea. Allega el se(Entren els ministres de la Gris
) nyor Salmos, que na es poslen comp . •
veruuacuu i Finances.)
ter
els vots obtinguts en el plebisces
Per últim, rectifica algunes de les
d'una manera general a la regió, siat i rmacions retes pel senyor Vicia;
ne que cal teme en compre els vots
i Guardiola sobre construccions
parcials de les provincies. paix que
dreuliques, i dos que cal coludir
sea' acuestes segons la Constitució
en aiee amb unes diseetrlus de cales que han de decidir sobre entrar
recree general. Adverteix que ell
o no a forma parr-d'utia regia a ssfine ara ha cregut que havia de contenme i la Conetitucie alemana no
tinuar l'admirable obra encernanada
que un poble se sotmeti a si vol o
pel senyor Prieto en aguces aseecte.
no un Essastit, s:nti que el &mane i
(El senyor Casanueva ocupa !a
dt clar que .lava no l'ha demanat
presidencia.)
i no hi ha. per tant. per que pregunPrega a la presidencia que quars
ter-ho 1 al seu judici l'Estas espaell s'assegui atorgui la paraula a!
nyol té el deure ele no retarelar la
senyor Lorenzo Pardo, autor del
implantacie
de: que la voiuntat d'uprojecte d'Obres Ilidräuliques.
na
regle damana, però tampoc pos
El senyor FUENTES PILA, de
Renovariein Espabila: Pie de par- prestar-se a determinadas maniobres
regionale. (Aplaudiments deis popular també quan 1. 1:su; el corroe de
lars agrario i monerquicsi
Guadalhorce
EI senyor LANDROVE, sociaEl senyor MENENDEZ, socialislista. de /a Comissie, diu que al seu
ta: Que vingui també el senyor Gisnade:: aquest problema es d'extraocset. (Rialles.)
deserta senzilleea, encare que mol:
El MINISTRE D'OBRES PUgreu i de molt meditada soluciä i no
BLIQUES: Nosaltres no hui: desha de reeeldre's en un ambient de
densas el que havia fet Cl colme de
passte.
pecó que, coas e ue ell no té
Guadalhorce, pe pe fobia d'aguces eeurs afany polemic, vega a la Presi
nsor tema uui petit deizete i es que
-denciaqulresviudapera basada sobre un sistema que
raula per a despees que hagin paricia impossible l'obra de les eoniedelat els a:tres individus de la Comisracione amb que somnia el sensor Losió que l'han &manada.
renzo Pardo, perqui sense democreEl PRESIDENT expressa la sor.
cia no In Isis confederad' ,' possible.
presa que li ha produit sentir
(Protestes en ele monsirquits.)
deauanar la paraula a guatee indiLI MINISTRE DE FINANCIS
vidus distints de la Comissió, quan
llegeix un projecte de hei que pasea
reglantentäriame n t ha Comis-siO
a estudi de la Comieses corresponeat.
te mes que una neu, que en aquest
El PRESIDENT conceleix la pacae e; la del scnyor Landrove. Els
raula al senyor Lorenzo Persia,
altres. podrien parlar, pere, tan solsEl senyor MARIAL, sic fEequereni de les seves respectives mira. protesta que !s'alteres ele toros
nones.
erarlamentaris i que In hagt prcksenyor PASCUAL LEONE
reneies.
explica la seca intervenció anterior.
El PRES/DENT Ii adverteix que
i expressa un criteri que qualitica
el primer dels oradora que figuren
d'imparcial.
apuatats ee el sensor Lorenzo Pardo.
El senyor LANDROVE diu que
El sensor MARIAL: Doncs jo
no pos aplicar-se estrictament ara
he demanat la paraula abans que ell.
el
reglament. perque aquí, en reaEl PRESIDENT: Dones aci figulitat, no hi ha un dictamen, einó
ra apuntar abans, i jo no tinc Inés
una proposta de la comissió, l'ente
remei que concedir- Il la paraula.
desig de la qual es informar la
El senyor LORENZO PARDO
Cambra.
ocupa la tribuna per tal de llegir
El PRESIDENT accedeix a que
unes quartilles que porta redactades,
el senyor Landrove parli el darrer,
peris malgrat que es fa funcionar el
Irerb sempre que ho faci dintre del
lapressameni amb que el
vot particular que ara es discuteisc.
senyor Lorenzo Pardo llegeix fa gaiEl senyor GOICOECHEA, de
M'e impossible d'eutendre res. AlRenovacite Espanyola, també de la
guns diputats, redrjatit la tribuna , escornissiö , encara que parla des de
colten, mentre la resta abandona el
l'eseó de la sera minoria, creu que
sale.
l'eliminas-le d'Aleve, despees de la
El senaor LORENZO PARDO
de Navarra, significa el fracäs de
Una les 'redes al senyor Prieto pele
l'Estatut base. Afegeix que es evielogis que ha dedicat a la seca obra,
dent la negativa d'Alasa a subai detalla l'abast d'aquesta, exposant
cene fEstatut. puix que no l'han
el pla d'obres hidràuliques que te.
votat en aquella provincia mis que
(El senyor Alba torna a ocupar la
un 47 per cent.
Presidencia, i entra el cap del GoEs just que la Comiese!, autoritzi
vern.)
cada provincia, en qualsevol moment
El tensor PRIMO DE RIVERA:
a acceptar el régins autònom. Ne
¡No cha obliclat S. S. de cap minispot interpretar-se que Aegui a aquestre en esmera obra que ha donar als
tes mateixes provine:es l dret d'enque servia?
trar o no en la regia que vol conaEl senyor LORENZO PARDO:
tituir-se. Creu que cal assenyalar
No tal. He ele dir que potser no hi
dos moments en la tramitació

"nrr"77,71,111919,772177re.te
LA PUBLICITAT

l'Estaint base: el de la presentació
de l'F„Statur al cal del Govern provisional de la República, que fou
tornat petqui trametés el vot separat ds. les. quatre provIncies, i el
aegon moment, que és el de ras•embles de 19 de juny de zur.
En aquesta assemblea resulta que
Navarra acordi quedar exclosa de
l'Estatut únic per no haver-se manifestar a favor les seves dues terceres parts.
El senyor AGUIRRE, nacionalista base: Ea ven que la V. S. no ha
¡legt tan sola ni lacta de la reunió. Aquesta era una clàusula que
constava expressament en la convocatória de la reunió. ¿Per que no
ha dit abre' la V.. S.?
El senyor GOICOECHEA: Això
no treu force 'al meu raonament.
El senyor AGUIRRE: En absolut, la treu.
El senyor GOICOECHEA continua dient que no es poden tenir
menys consideracions amb Alava
de les que fosen tingudes amb Navarra. Parla despees de la convocaSeria del plebiscit pel • Govern del
senyor Martínez Barrio.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO: —S'equivoca la V. S. El
que jo vaig fer en aquell decret fou
autoritzar que en el plebiscit que ja
estava convocar hi hagués una remesentació distinta de la que estaca establerta.
El senyor GOICOECHEA diu que,
aixi i tot, en aquest decret volia dir
que el que no es podia aconseguir
dels extremistes de la muntanya del
Gocern anterior s'aconsegui amb e 1s
girondins, el cap més visible dels
quals era el senyor Martínez Barrio,
i alzó el que demostra és la complicitar d'aquell govern amb l'escandalosa falsificació de l'Estatut baso
(Protestes dels nacionalistes bascos.)
Afegeix que el senyor Martínez
Barrio comete un error de cúpia en
el decret, dient comissions gestores, cm
hacia de dir juntes provincials.
El senyor MARTINEZ BARRIO:
—I em Jara la V. S. responsable
d'aquest error de cópia?
El senyor GOICOECHEA: —Es
que no cree que hi hagues un tal error de còpia. Això responia a un requeriment.
El senyor MARTINEZ BARRIO:
—De qui?
El senyor GOICOECHEA: —No
ho sé.
El senyor MARTINEZ BARRIO:
—Dones si la V. S. no ho diu falta
descaradament a la veritat.
El senyor GOICOECHEA: —Ja
no vull ofendre la V. S.
El senyor MARTINEZ BARRIO:
—Doncs això és ofensiu.
El sensor GOICOECHEA continua dient que el plebiscit bou ,conjuntinat per les comissions gestores per
absencia de tot control. (Els nacionalitses buscos interrumpen canstautment
.l'orador)
El PRESIDENT prega ala &pu:
tats bancos que per la própia dignitat
de la ,representació que ostenten obser v in una actitud convenient.
El senyor GOICOECHEA afegeix
que el. Govern protegí una maniub;-a
afavorint l'aspiració nadonalista qoe
hi ha scta el triomf de l'Estatut, pe:que la veritable significacin de la
protesta d'Alava és que hi ha en
liana dues tendencies, la tradicionalista foral i la nacionalista. ¿No hasta ja de fabricar vasos de pärfir
quan no es té liquid datadà per a
omplir-los?
UN DIPUTAT BASC: —Que bonic! (Riailes.)
El senyor GOICOECHEA recorda
que ett l'any 1873, que ! les Bascongades s'assabentaren que sanava
presentar a les Corts el projecte de
Constitució federal es convoca una
reunió en la qual es discuti aqutst
mateix problema de la personalitat
de les provincies basques, i alguna
cosa passaria gnuc a tots els Estats
federals que azucen a formar la República federal seis denominara amb
llurs noms històrics, limas de les
Provincies Basques, que se les anomenava Regions Bascongadcs. Elegeix un dictamen de la Diputad.; de
Biscaia del dit any sostenint el priacipi de la persOnalitat de les Provinefes Basques.
El senyor HORN (tradicionalista
base): ¿Perca eren d'elecciá popular
aquestes diputacions?
El senyor GOICOECHEA: ¡I tren
d'elecció popular les comissions gestores que han presidit el plebiscit?
El senyor LEIZAOLA: (nacionalista bat); Però • els electora han
parlat.
El senyor GOICOECHEA es dirigeix als bastos, i els diu que ells
s'amaguen de dir que Ilurs intencions
eón implantar un estat nacional a les
bascongades. Es refereix a una informació de "El Socialista" sobre unes
ordres transmeses perquè collaboressin amb els nacionalistes, tradicionalistes i monàrquics, i diu que elle no
FoHattoraran mai amb els enemics
diEspanya, perque per damunt deis
seta ideals monàrquics posen la patria i la seva integritat.
(Aplaudiments de les dretes.)
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO contesta les allusions que li
ha fet el senyor Goicoechea. Diu que
el 19 d'octubre el senyor Oriol se li
presenta demanant-li que el Gnomo
suspengués la celebració de l'Estatut
base.

El senyer . GOICOECHEA: Apenes.
El MINISTRE DE LA GOVERNagio: Per als efectes és el mateix.
El ras és que ell contesta al líder nacionalista que aquest ajornament
aemblava una ofensa al país base, i
Ilavors el senyor Horn li demani requisits porqué cli partits politice posueein controlar pl plebiscit, i ell

llavors porté a la "Gaceta" aqueas
decret en 48 homo, i creu Marear,
per alzó, aplaudiments mis que censures.

Després el ~yo,. .Goicoeches •se
casa d'haver canviat en el decret una
pasante amb malevolea iitenetoes, i
ha de declarar honradament que ell
no ha llegit la "Gaceta" -en que es
publica el decret, perd que la sea intender no fou aquesta. Afegeix que la
priva que la disposició ministerial kit
els seus efectes fou precisament el resultar del plebiscit a la provincia d'Aleve on es tingué el nombre de sufragis que s'havia d'obtenir, pera el Govern no fea sinó procedir d'una manera imparcial, donant garanties a ras.
Acaba dient al senyor Goicoechea que
no tingui pressa, pesque les finalitats
que ell i els seus amics persegueixen
aquesta tarda en concentrar sobre ell
les seves censures, no trigaran a-produir-se, amb qualsevol altre motiu,
molt tard.
(Aplaudiments en els radicala i
nacionalistes bascos.)
El senyor GOICOECHEA rectifica, i s'estranya que es produís casualment l'error de cópia que IV esmentat.
Por ésser que no en tingui la culpa
el senyor Martínez Barrio, per6
hi ha el fet.
El senyor REIG, de la Lliga, també
de la Comissió, explica el vot contrari de la seva minoria al vot particular per creure que ha de consultarse novament la voluntat d'Alava.
Se suspen aquest debat, i s'aiaera
la sessió a les nou i cinc minuts de la
PELS PASSADISSOS
PER LA RATIFICACIO DEL
CONVENI AMB L'URUGUAI
Els diputats representants de les
provincies olivareres han presentat
a la Cambra una proposició de Ilei
relativa a la ratificació immediata
del conveni comercial amb l'Uruguai. El president de la Camina i el
ministre d'Estat els (eren veure la
conveniencia que no es presentes
aquesta proposició perque com que
per a densa hi ha anunciada la interpellació que sobre aguc st tema
desenrotnara el senyor García. Guijarro, podien derivar -sen criteris
concrets eme podrien permetre d'adoptar un acord. Els diputes olivarers shi han avingut i esperen intervenir en la dita interpellació.
Com que densb termina el temps
per a l'eleve:id de drets aranzelaris
per part de l'Uruguai. consideren
inajornable la ratificació d'aquest
convent.
LA QUESTIO DE L'EXPORTACIO D'ARROS
Preguntat el ministre d'Indústria
i tornen; sobre l'exportació
räs, ha dit que era un assumpte
que encara eslava pendent d'unes
gestions que es realdzaran en alguna pesos. entre ells l'Argentina,
les quals han de servir de base per
a un intercanvi.
ACORDS DE LA MINORIA
SOCIALISTA
Aval sha reunit la minoria socialista, Ila estat autoritzada la Srta. Matilde de la Torre perque intervingui en
la discussi6 del prejecte de llei del senyor Rodriduez de Viguri sobre la
validera de la penyora pecuaria.
Sha discutit tambe una proposiciét de
la Srta. Matilde de la Torre sobre el
lliure mitin del tabac, i ha estat nomenada una comissió integrada pels sene ors de los Río s, Romero, Solano, Rolelos i la senyoreta Matilde de la Torre per tal que informin a pronäsit d'aque t nrojeet e de ei i eerque pitpit
rissen recollit aqueet criteri. en un projecte que será presente a les Corte.
Sha començat a estudiar l'articulat d'un projecte del senyor Byjeda,
per a l'obtenció d'ingressos enpecials
per a proporcionar treball als °brees
que estan en situació de parase. Ha
estat autor:tzela la proposició del
senyor Lamoneda, imposant determ inades sancions pecuntaries en la
presentació de recursos pele patrons
contra els fans dels Jurats mixtos
sobre alsonament i indemnització per
acomiadament. Shan ocupar tantbe
sie l'assumpte de Correus. Denle es
formulará una pregunta al isdnistre
o es presentará una proposieiét incidental o be s'explanarà una interpellactó sobre aquesta materia. No ha
eatat designada encara la persona
que intervindra en aeuest assumpte,
perh la minoria eleaitja que (lema
mateix quedi plantejada aquesta
qüestió.
EL DICTAMEN RELATIU AL
SINDICAT ARROSSER
Madrid, 27. — Es reuni la comissió d'Agricultura, acabant el dietanten sobre el projecte relatin al
sindicat arrosser. El dictamen discrepa molt pon del projecte presentat pel Govern, i en ell es proposa
que sigui destinar un minimurn de
deu milions per a préstecs als conreadors d'arròs i altres atencions
del projecte.
Queda rebutjada definitivament la
proposició dels socialistes , en la qual
es siciliana que els ohrers tinguin
representació en el comité. Votaren
a favor d'aquesta propoSidó el radicals senyors Mendizibal, Valiente
i Díaz Pastor.
També er dona lectura al projecte de Bei d'arrendaments rústics i
s'acordi que en la reunió de denná
es dictin normes pesqué, riente perjudici del degut estudi, s'activi tot
el possible aquest projeete, a fi que
aviat es pugui emetre dictamen.
UNA PROPOSICIO DEL SENYOR ALBIHANA SOBRE LA
PROHIBICIO D'ENTERRA
MENTS CATOLICS
Madrid, 27. — El diputat nacionalista senyor Albibana ha Ore
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tuteó polítief
fy, i ',Mesero 'pepino,
E l'aspecto relajóe creiem ve
"ta
-cal negociar amt ' d Vade!, sobre tot
et que no està dieposat a la Cona»
tituCió: . que l'Estas ha de conservat
lee replico que ti reconegudess quo
la ,revisió de l'anide 26 de la Conatitslci6 iba realitzar en eis limita
que insiica la própia Constitució. Jo
donaria el meu vot per a la revisió
constituciorm4 i endevino que ho faria , acompan yal de molts deis meta
correligionaris. Demanem també que
s'emprenguin els problemes que indica en la seca recent nota rillustre
president de les Corts. Aquestes aspiracions seran viables sense traestorns al partit radical. Tractant-se
d'un partit liberal, els matisps són
un signe de vitalitat. El que cal és
que els que .estan en minorta al
partit se sotmetin a la majoria, renunciant agrien; que s'anomenen esquerristes a imposar-se als més, que
tenim un matiz moderat i si a algun
ministre alar) Ii suposa una voléncia, amb substituir-lo tot esta. acabas.
Corn es ' vea per aquesta declaració la tendencia Martínez Barrio no
te :malta acceptació en la seva minoria, que s'inclina mes aviat per
un Govern radical amb orientació
dr chist a.
UN DOCUMENT SIGNAT PER
52 DIPUTATS DE LA MINORIA
RADICAL
De totes manetes, sobre aquesta reunió de la minoría radical l'interés ha
estat concentre en el document que
un grup nombréis de diputats radicats
Mimará demá al senyor Lerroux. Com
bielde rescrit, segons les nostres reíd-ad:es, en una 'carta,' no molt extensa, redactada en termes de gran
respecte i consideració envers el cap
del partit, sense allusions personals
que puguin ferie suseeptibilitats.
En aquest escrit es dentaria al cap
del partit radical que, tenint en compte la composició política de la Cambra, en la qual es reflecteix, a judici dels signants, el veritable sentit de
la voluntat nacional, es fixt clarament
la publica del Govern, o que, almenas,
si no s'estableix un criteri triomfant
a les solucions generals d'orientacit;
&dista, es digui clarament quina es
la política governamental, sortint de
la desorientació a que ha donat llar
el canvi d'orientació que ve oferint-se
dalgun temps enea.
Els signants de la carta es planeen
de les manifestacions notifiques que de
tant en tant fan alguns ministres,
comprometent anib aixó el criteri del
partit, que solament pot bisar -se d'acord amb el Cortares nacional o per
decisió de les autoritats directives.
El nombre de firrnants d'aquest document a darrera hora de la tarda era
de 32.
S'atribueix la redacció de - la manta
al diputas per Ceuta senyor Pcire, i
figuren entre els primer; firmants e:e
senyors Nlartinez Moya, Pérez de
Rotas, Pérez Madrigal i en general
. eis diputats radicals de :es indevincies
andaluses, extremenyes manxegues
que araren a la Iluita electoral en
uM6 de les formes populars agráries
que triomfaren arnb la participació
de Unes vots.
Aquest docUnnent ha e s tar moit
comentat i shan fet ',saltes conjectures sobre les derivacions que podria tenir la reunid que sota la presidencia del senyor Lerroux celebrará demä la minoria radical, i a

sentat la seguent proposicin incidental, firmada tarnbe per a:tres
elements parlamentaria: Els diputats que subscriuen preguen a la
Larnbra que se serveixi acordar que
veurien ando satisfacció l'anuMaci.;
de l'ordre del Ministeri de Governació apareguda en la "Gaceta"
del dia 24 del corrent relativa als
enterraments catòlics, en virtut de
la qual han quedat sotniesos a laeció dels elements pertorbadors, i que
aquests enterrarnents s'efectuin
creu aleada i assisténcia de la derecia sense carácter de manifestació
pública i com un acte dc servei religiös, (luan aixi ho disposi la voluittat del finat. expresada amb la
seva declarará', de fe católica i en el
seu detecte per la declarad', de la
I.es &eses' han vist amb gust la
proposici6 presentada pel s enyor Alhumana. De s prés de llegir aqueda proposició l'han deixat sobre la talla par
tal de dircutir-la en mnment oportie
El Sr. Martínez Barrio, que ha acudir a la Cambra pels volts de les cinc
de la tarda. ha passat directament al
despatx dv ministres del Congrés, i
trnir comeixement el/ay:a presentat
una preoposici6 referen t als enterramente eatitlic,. ha abandemat el (lit
despatx per dirigir-se al taló de 5e,
Al ealó de conferencies ha estas
ahordat pels periodistes, el% quals
han dit:
Acudiu si saló cm es discuteix
la propósiciri referent als enterraments
cathlirs?
—Si. senyors. a aix6 vaig francament — ha conteste el ministre —.
)n no m'havia assabentat que Parle en
vers , pesqué ara resulta que la reoposició me ya ée un atemptat iris als
sentiments cathlics, i jo creia que no
hi havia res d'aixh. que le amh la
meva proposició convertía rexcepeió en
reg la i la regla en excepei6, pugné
abete de la nieva dienosició l'errencid era que s'autoritzessin els enterramente católics i la rega out es prohibiesin. En canvi, amb la disprisició (me
vaig dictar fa uns quanti elles, l'encendí) seri que e5 prohibeixi un enterrament católic i la regla que s'autora:in sola,

II quid el aenyot Martínez Barrio,
coneixedot dele propósita del grup
majoriterl de le minorie. ee proposa assistis pa contestas degudarnent. lee &Mueblas ..quo lt
fetes.

L'ACTUACIO DE LES DRETES
Però de totes meneres podría isser que, malgrat els bons desigs de
la minoria radical els altres elements
de la- Cambia estudiessin un altre
plantejament de crisi i per tant una
ultra solució.
Avui s'han ceelbrat multes conferencies entre politics de dreta, pesó
filian negat a fer manifestacions concretes.
El senyor Gil Robles, en recordarli un periodista les seves declaracions de divendres ha respost:
—Jo no sé el que passarà— ha
dit—perque comencem la setmana,
per', ¡Us sembla por que encara
no hagi passat res?
—¡Peró, quina és l'actitud de la
seso minoria?—li ha npreguntat
concretament els periodistes.
—Jo — ha acabat dient el senyor
Gil Robles— em ratifico en el que
vaig dir en el meu discurs pronuncias el diumenge a Salamanca.
Per la seva part, el Sr. Camb6, en
preguntar-li s vettria al Sr. Gil Robles,
ha dit:
—Segurament, aquesta tarda el veurd aqui.
—Es diu que l'entrevista que llegueren divendres els senyors Ventosa i Gil
Robles va tenir ten gran interés, i en
ella es finaren solucions per a resoldre l'actual mornent polftic.
—Dones tina de dues — ha contestat
el Sr. Camh6 — : o la eonve.sa ro,
siegue cap transcendencia, o he el senyor Ventosa es tan reserve que no
dit res a mi.
— iAleshon-5, no creieu reselle Mre
esprodueixin esdeveniments poOtics
aqUes
ta setmana?
—No cal dir que crec que s'hsn de
produir, car aquesta situaci6 és i 'sostenible. El Parlament no fonc ;nna ni
fa tasca legislativa positiva, i apuesta
situacid no es Per P rolón rre-Dones de lee declaracinns del 'tensan. Leerme es tren la impressió nue
no ororreri res.
—Et Olor qu epot !muele — ha
acabe dient el Sr. Camba:, — es que
no ocorri res.
De tota manera, ha estat molt e n
-mentalfquLigCan.
seguin t el que feia l'Esquerra_ la g; fet
tren:Mar a Madrid trotz la minoria, en
vistes a pertsibles esdeveniments.
EL QUE DIUEN ELS
SENYORS MAURA 1 PRIETO
Tambe han parlat els periodtstes amb
els senyors Nfaura i Prieto, sense que
haguessin aportar cap !loar element
judici.
En trufar de la situació politica
especialment de la del Govern, el se.
neo '. Mauen ha assegurat que no creia
que neetrres ree aquesta setmana.
El Sr. Prieto, que estaca amb el:,
ilma tallat dient que no es palien fer
afirmacions tan absolmes. El q ue es n.'l
assereurar — ha afegit — és que avui
no hi hurra res; per," referent a denla,
no es roden fer prof.-tes.
El senyor Mama ha replicat na.
vore que tot dependa de si la Ceda
es dedirava a derrotar el Govern,
ha fet ob s e evar que el senyor
Cambó i tots ele diputats de la Lliga han vingut a Madrid a enquadrar la Ceda.
El senyor Prieto ha dit que la
ret de la presencia deis regionalistes catalans a Madrid era per haver estat requerits pels bascas per
si es posava a diecussua la qiiestió
de la repetició del plebiscit d'Alava,
ia que és nur assumpte que pot guanyar-se o perdre's per den vots.
Sob r e la situact6 del Govern ha
dit que aquest es proposava dur a
la Cambra el pressu post, q ue egtä
sense fer, per llegir-lo tirana i poder
presentar dictamen als troseos del
projecte a ti d'eneaparrar les minomies en la seca discussiet i poder-los
dir que no presentir/ les Ileis daminsta i hatees a la elesecia fine que
terminin els pressupostos, perque
Si CO np hi lunaria ternps per a
aprovar aquests dins el termini
constitucional,
Consentiran aixét les dretes? — ha
continuat dient el senyor Prieto
D'aixet depèn tot.
Si hi ha el prophsit de derrotar
el Goleen, sempre tindran ocaso
de fer-ho, hullimmc durant la discussi6 dels presstipostos, o negant al
ministre d'Obres Pdbliques l'autorització per a prescindir del Censen
d'Estat en la realització de les obres,
i si no, amb proposicions incidental,
que poden presentar-se. Si no en,
donessin a mi altea feina, sentid
majoria, que poder presentar proposicions per a enderrocar el Govern...— ha terminat dient el senyor Prieto.

1111111M HUI
DE BARCELONA
UN ALTRE TAXI ROBAT
Aria passada, a la Ronda de
Sant Pan, dos individus pujaren al rail 7b82 de la matriettla.
Ins Bilbao, i en ésser al careto.
Dos de Maig, pistola en mis. foren haixar el :vil: el . ¡ s'apoderaren del colee, arnb el qual
desaparegneren rapidament. El
conductor, anomenal Jotep Orns
I Argemi, doné cumple del let
a la policia.
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Protesta • Madrid :: L'Orfe6
dae jr 11.1 (sitiad . d'Aviod6 n Pro.
»ti Otean*
Ltr ekia, 27. (Per telefon). 'Amb
motha del projecte de Bei del Ministeri d'Obres Públiques, que situa en
els darrers llocs deis que l'Estat financa, en que equival a dir que s'abandonen les obres realitndes en el ferrocarril Noguera Pallaresa, es c u r sen infinitat de telegrames a Madrid denlanant la rectificació immediata de resmental projecte de Ilei.
— Aquesta nit dóna el sen anuncias
concert, a la Sala Victòria, l'Orfeó
Lleidatà.
— Demà es reintegraran a les reyes
respectives classes els estudiants normalistes.
— El fet d'haver-se celebrat quan
ja hoin donava per acabat el festival,
ens fa dir en l'edició d'avui que en la
rompetici6 aeronäutica de diumenge
havia efectuat cap llançament el paraxinista senyor Pérez-Mur, quan la
realitat es que, a darrera hora de la
tarda, realitza un doble descens en
pararaigudes, que resulta molt vistós
entorionant.
— A Organca el noble sha manifestat avui contra la mestressa de
l'Escota graduada, per negar-se a donar possessió a altres dues mestresses
rcentment nomenades, a causa d'haverse convertit rscola unitaria en graduada. Ha estat el mateix noble el que els
ha donar possessió. — C.

GIRONA

El segell pro-Infancia Escola clauDonatiu a la Lluita Anti.
surada
tubarculom :: Vista alomada :: Noves diverses
Girona 27. (Per telefonl. — El semor Prime,. en rehre els periodistes
aquest migdia, sha mosteas inolt com.
plagnt per l'exit assolit per la Riada
tel Segell Pro-Infancia, que se celebra dissabte i dinmenge passats. Ha
M'e ne el% periodistes que fessin prestes a tots els ciutadans ragraiment
del Comité.
— Diorrienge jugaran un partit
foliol d primers equips del Girona i
el Palafrugell, a profit de la Mutual
Espertiva.
— El Consell Provincial de Primer
Ensenvament ha acordat ordenar la
e lausura ile l'F.scnla de nenes de Vila'turnst, atcnent les males condicions
del local, que perjudicava en gran manera la salut dele infants que assistien
a les rlasses.
— Diumenge vinent el G. 17. i E. G.
efectirari 1111a excursió a Núria, per
tal de fer praetiquee d'esqui.
— Abur a la tarda, la comissió
ganitaadora de la roa benéfica que es
5-5 celebrar a Sant Felin de Cuixols
el dilluns 5.,e Carnaval. e5 traelladä a
armesta riutat per fer lliurament al
President del Comité de Multa antituherculosa de la quantitat de pessetes
atta import del que es va recaptar
en la dita festa.
— fa vista del recurs interposat
per l'E s querra contra la validesa
les e!eeeions meni. loes d'aquesta C111t u l. c e lebr arle s el dia 14 de gener, i que
estaaa asaenvalada per a abir al mati,
nur es va celebrar perquè no ¡torné con5titnir-re el Tribunal, per incompareixenea del nmaistrat senior Bruyel. Ha
e s tar aiornada la vista per a dimecres.
A ntb amtent ajornament bin aunmentat
encara la gran expectaciA motivada per
la dita vista.
— L'Ajuntarnent de la Bishal
acordat conoce el bu st del primer
President de la Generalitat. Sr. Erancese Madi, al sale, dc sessions.
— Al% hoscos de Mall n part, del serme de Juanete' sha derlarat un sinleer incendi Ea calculen les pardues
cus 8.O00 pessetes. Tanthe a (Vahees bou(- 05 de les immediacions, es van prodate incendis de menys importancia.
Per la simultareeitat dels sinistres, semilla que aquests siCitin intencionats.
— A primeres hores d'aquesta tarda ha cnmencat de raure damunt (ucona una intensa nevada. Els camps i
teulades han quedas Halles cmtml e t ament. — C.
TARRAGONA
La consolidació de les muralles
Sessió de la
Un film de turisme
Noves
Comissió de Govern
diverses

Tarra g ona, 27 (per telelonl. —
Generalitat de Catalunya ha comunicat que shan destinat sis mil pessetes per a les obres de consolidaci6 (le la part de les muralles que
menaca ruina.
— Aquest mati han lisitat l'alsalde el, senyors Iferbeg i hei,
operadors de la casa l'os Film,
acompanj• at, del sen) or j a u me Man del Patronat de Turisme
Catalunya. 1.i han comunicar el
propòsit d'inspressonar una peHicula documental, i per no hacer esta t
advertida la 5 dita alub tempsno
slan pogut filmar unes carenes tipi(ores. No obstant, l'Alcaldia ha do.
liar ordres perquè es donin toses les
facilitats possibles a ii que es pugui
comp:ir la comesa.
Anit celebra reuniO el Consell Nlunieipal de goeern; despatsé assumptes de tramit. S'aprovi
el nou reglament que ha de regir
per a les camines ee,colars. Es designa els consellers senyors Fort
i Salvador per a formar part del
Patronas de l'Ensenyanca.
— A l'Ateneu s'inaugurarà denla, elioutt, una exposició d'eseultutes del notab:e artista senyor Luis
NI. Sautnell.
— A l'E s cola de Comerç Ita donas una conferencia :a senyoreta
Carme Desea sobre "L'obra del poeta Joan Alcover.

• 5

S'ha presentas Departament d'Obres Públiques de la Generalitat el pressupost de l'arranjament de l'asfaltat de la carretera
de Reus a Vilallonga amb rámals
al Moret!.
— Dense el catedràtic senyor
Darder continuara la seca conferencia sobre música a l'Institut
Martí d'Ardenya, amb la coRabotació de la pianista senyoreta Consol
Güell.
MATAR°
Mataró, 26 (Per telèfon). —
Ahir, Martí Visa Estrany, de 35
anys , natural d'aquesta i domiciliar
a l'Avinguda de la República, número 39, es tiré a la via, en el tros
compres entre els carnees de Balmes
i Sant Antoni, al pas del tren correa ascendent de dos quarts de set
de la tarda. Sunbla que tenia les
facultats mental% pertorhades. El
jutge disposä l'aixecament del cadáver, que queda completament deatrocar, ordenant el sen ingrés al di- Eins al proper dia 9 de mere
estara oberta a la Sala Gaspar, de
Barcelona, l'exposició d'aquarelles de
l'artista mataroni senyor Rafel Estrany.
— En la reunió celebrada per
l'Associactó de propietaris (le finques
rústiques del partit judicial de Ma-

Dimeeres,.2.š de tener de 1934

aitei
tiró, ion elejida la. següent >la%
directiva: president, Epifani Foro
muy; • vicepresident,,M. Gallifa; tre.
sorer,. Frene:ese "Vilatersana; cOnetador: Antoni P".tig; " secretari, Antoni Viver; - vicelecretari,
. Pera Mas.
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o L'HOSPITALET
Vaga de bralos,caiguts Varia
L'Hospitalet, 26 (Per teléfon).—
— Avui, a la fabriça de seda pronietas d'En Francesa: Vilumara, els
obrers han en:Pencar la vaga de bracas caiguts, segons sembla per protestar de l'acomiadament injust de
dos contramestres. Per tal que
concretessin els motius d'aquesta vaga, hem procurar parlar amb el director, pesó aquest res ha dit re:acionat antb la vaga esmentada.
— Ahir, a l'estatge del Foment
Autonomista Eulalienc, tingué Roe la
inauguració de la sala d'espectacles.
Una gran gentada remplenava
completanient. Els aficionar, al teatre (le l'esmentada entitat representasen la comedia -La joventut pasea", fent-ne una acurada i justa representació. Per últ.tu els elements
del quadro d'aficionars riel Centre
Autonomista Republicà posaren en
escena la divertida comedia en dos
actes d'Eduard Coca i Vallmajor,
"Gent d'ara". No cal dir que el pablic en sortí complagudissim.

Servei públic que honora el
seu organitzador
Barcelona, en la seca miixanea, IlialeiXel planea férem notar la imsempre ha superat les prediccions deis
portancia que per a un pais temen eis
seus habitants àdhuc deis més fanta- sistemea cd transpon, un dels exaisles i més plens
porteas mes remarcables dels quals
L2 Gra
n Via Laretaria és 1111 dell es traba a Findret de la (eran Via Lagrans carrcrs mes moderns (le Barietana que hem indicar. Licancarnent
celona; quan es va projectar i miau
del, transports és en tot moment
es va ncomenear les obres, primer en tot país el termlimetre que asstd'enderroc i després de trayat, la nos- n ) ala el grau de civilització i de
tra capital vivia encara de la Regias- progrés.
tina empenta que li donä l'Exposició
El sistema de treball de rAgincia
del 88 i només esperava la post guerRey-Soler °feseta torea aquestes cara per esdevenir el q ue es. Malgrat
racteristiques. Un sistema de transaixó, el nostre Ajuntament utja uparpon mai 11 ,, será perfecte si no és
tú que tamalada que actualment té la per dnitjà d una aarxa controlada des
Via Laietana era ja suficient.
d'un Hoz determinat per una persoUn parell de lustres mes tard tots
na expertissima, Els tejana dz l'urens arrencávem els cabells, taMstatant
ganionit latina san a base de cellulea
la insuficiencia de la ia Laietana. El
regales per un sistema central. L'Acarece shavia convertit, per l a. rna- gemid que heim puaat cam a model
teixa j'otea de leo coses, en el nervi cml aquestes consideraciona te casan,
mes important de la Barcelona dels
podes estratitgizament pel mapa d'Esnegocie.
paro a un siotema cellular casca
Sobre les runes d'aquells tranquils centrals que atrauen en cada una d'ecareces plens de calma vuitcentista
hes tut el camela; d'una desliar caca)
que es dejen carru Basca a plaça de geogiaiica. San cum ras vasua saril'Oh, s'aixecaren casco i cases que gama — per acabar el parall el a rarames. que tals eras veritables rascas ras mes amunt cumunieat, estero
elle. Lie mica en mita, ami, ciencia
d'enfebrosits ciutadans.
El iet que alguns importants cen- d'estrateg, el directas- d'aquesta Agentres comercials s'installessin a la cia, ligase el seu nian comercial :ti
Gran Via Laietana fea que s'inicies, de l'agencia, i grades a haver-hr deorientat cap al mat!ix indret, un dicat les seres adtivitats mea catacorrent financer que motiva que, un
ita anat bastint canes centrala
al costal de tatue, s'aixequessin les
per tina la Peninsula. Actualnrent te
oficines de mes trece, els banca de
.-ast s centrals, ultra Barcelona, a
més moviment i els despatxos mis
MadrA, Saragussa, \ asiria, smalla,
prestigiosos. Eins arribar als dies ae- Santander, Sant Sebaatia, Bribas,
tuals, que el fet d'estar installat a Pamplona, Oviedo, Burgos, Cardova,
la Via Laietana es una garantia d'imlincha, La Coruila, Palma de
54, Logru;io, Gijon, taialiarre, Linaportancia.
Es aixt, dones, que si de la mares, Jaén, S‘'sraa, etc., etc.
teixa manera que tóra incomprensiEs tinicament comptat ambun exble una hotigueta de vetes-i-fils a
:anal:111cm con) l'apuntar. (èxpandola Via Laietana, hi encaixa pernee11n2.1 out ultra Singular otineia
tament tot el que sgui vitalitat i di- económica pro-autora tuns inatee de
credit (ormidable) que lb poder pore., /711snir.
Com hem dit, ah llarg de la Via tar a cap aquesta mena ri'cruprests.
Laietana des del Port a la plata I això ¿qui millor que els propia
d'Urquinaona, In ha incomptables oii- clients de la casa poden aaber-dro, encines de trece de TitITIC accelerat, tre antas raons yergue ells lambe són
iteró cap d'elles potser no igualen a cornerciants?
Per a tathom és beis palesa la
uns magatzerns de perimerre 110 paute
dilatar d'on, durant tot el dia, sense quantitat de comprarnisas que callen
el més lira respir, surten mercade- al damunt del que es carrega La ersmies catalanes cap a rota els j'Ideen ponsabilitat de cubrir la liavutra roa,:
de la Peninstula. Una agencia de
pot compeornetre seriosament el pres.
transports — alludim l'Agència Reytic: de qualsesol casar que s'obre enSales, inste-lada al carece dc Martí i tre el productor i el recaptador.
Julia, xamirOs a la Via Laietana — Doncs, be entalla lezna mes que
és de "per se" una entitat que ta del aquesta obliga a unir atorgada centrasllat la base del seu treball, però fianea illimitada per part darnb:-.4
si a això s'afegeix que l'Agencia Rey- eülnerciant,? Ha d'esser una confiar>
Soler és una de les principals d'Es- ça permanent. Aix() és el que ira
panya, que compta les capitals es- aconseguit obtenir l'Agencia Rey-Sopanyoles per sucursals, totes elles di- ler de part dels comerciante barcelomigues des de la nuestra ciutat pel seu
Miss i ¿'arrea de la Peninsula, tul es
gerent o director, el senyor Mariti tan coneguda cota • ad mateix. Per
Rey-Soler, aleshores es comprendra assoln això cal tata capacitat sie samcdt l'afirmació que l'en fet niés crifici enorme; s'ha de treballar amb
amunt de considerar aquests maga:la máxima eficacia raust en l'aspecte
zeins corn el nucli mes representatiu
material de minorar cl servei i roede la febre d'activitat i de moriment ganittaciú, com eis el moral de se:que ostenta cum cap altea la Gran vir els interessos que els san confiats
amb tot l'entusiasme.
ia Laietana.
L'Agència Rey -Soler ti aireó is una
A qualsesol hora dci dia nornis que
sle les SetiC5 principals caracteristias estacionéssiu cinc tninuts a la vora
del carrer de Marti i Julia ieurieu ques1 rep la mercaderia de watts de
com grans caixes i fardells de tota l'expedidor, recollint-la a domiciii, i
la Miura a man, del destinatari, tant :mena i sen d'aquells magatzems cont
Si fossin la bOta de Sant Ferriol, i lié al seu domicili.
I tot això amb uns preus calcules
van a parar als camions parats a la
ah minimum. despees de múltiples revara. Els funcionaris executen Ilur
trebalt absorbits, capiicats, adate- serves i combinacions heräries ajusrats..., no donen labast. eis fan- tadiesimes.
En fi, solament ens manca dir que
dells i els embalatges se sumen i es
multipliquen, i ells, pel seu canto, avui. quan I nsanitzacio técnica dels
negocis arriba a una perfeccia que
s'lla r de dividir per poder atensembla insuperable, una casa com l'Adre a tot. Grite, enraonades. xifres.
gencia
Rey-Soler fa quedar dignanoms geografics: es una retació?,
ment, :ro tan solament el nostre coés una Borsa? Es quelcorn que té d'una cosa i altea. D'estació en ti resser merh. sin6 fins el .nostre paus.
La Gran Via Laietana avui ha aduna acantsala distribuidora de merca&des; de Sonsa, en té de passar i quien una fisonomia ben própia i exrepasar merca:feries, pesó no d'una clusiva. Es una de les estampes de
manera nominal i t'arenen teórica la moderna Barcelona. Postema un
segell (lar tio li Orla pas els seas
cnin a les Bornes, sinó d'una manera
reahnent declina, pa l pable... o sitió grani euhiiiri. car al cuidas-el n'hi
que el qui en dubti es detx t cauce ha a mor arreu del nidn. Es la sera
damunt del peu una faiX2 d'embalar- activitat i OinarrOmme. Arnbdues roes
testen en- l' Agencia •Rey-Soler un exEn una altra ocasia, des d'aquestes ponent i min Mete d'honor.

l'afer eavisky

Lea,deriva
.
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Mentre Berlín assegura que hi 111114,1
haurà restauració monkquica
1n
a Austria, els cercles clititöntà.
.m
tics de París són molt esceptics raiNonio,
esta
certa
8

rb

Setn1,?3 aue a .lustria ha arribat
1 ;:orn dc Dollfuss i de Starhemberg,
(cara que cu aquella neguitejoda red.rraid les sor¡reses sempre sjry pos.
•
Aixj signif karia que, mes lord
o mis d'hora, es dc prez care's, mes
ose una feixistilzació de FEstat ole s'ha urgid possible per Ics re;ocions entre aquells dos homes 1 Uns.
5011111 -, una restauracij eme ihas.
burg. Adh,,c s'assegura - i no es pas
in rersemblant - que el mateir Misauni en sigui partidari, sobeetot ¿estrés d'Izare, aconsegult d'eliminar 1,3
dificultas amb que topara el tuatrimoni de la filia pelito tic Viciar Msne! III, la princesa Maria, [p ub el
;ove Otto, pretendent al lron do Sant
Estety. Mentre siria el rei .41bcet de
Moka, les -e,» peradriu Lita, que en
5 e9 510 e.'s consells • per invites raons
pera sense enhisiarme, Olio era frimat
an les set3s audaciases asPiracions; perd ara no ki ha qui doni consells de
moderació ni cal guardar considera-jai,
cl popular rei de Bélgica. Per tant, eis
Habsburg poden obrar com millar eta
scrnbli. I que no s'estan quiets ho aro:a la reaParició en escena dolo dos grni's
,:onarquirs Front Austriac, capitanemt
rt1 famós coronel Wolff. i Anell de
Ferro, compost de Personalitots que
a:re ',antas sempre fidels vis descendents
2, Bronces,- Josep.
F.xisteiren tracias que prohibeiren
t'..stada deis Ilabsburg en territori
;matra . hargarés. Pcré, prabableincnt
c7nests tractots ¡bu consdierals tros.^1 de pape." per Dollfuss i Starhem¡ fins i tot potser per Mussolini.
Amb 10,t2 Europa deridida i desordenada con: la d'eza/i. ;qu'e poden tamo- a Viena i a Roma dorent un jet
,msumot!' Italia rol fcr en trar Aus.
f r ia Hongria en la sera àrbita, 1 des.
pres d'harer-bi hagut de renunciar, pro.
l b :cinco pel perill d un co, de tea
roza erra que amb la tornada dels
ilcbsbtirg Mirla aconseguir el motel:r;stiltat.
Cr'771 N's compr ensible, a Landres i
T . 1,.ie re seguele amb gran tnieris fo!1
7sla maniobra. i contra el que es pu.
crenee al Palau VenCcia, ilur In.,.: •ertcir5 seria opnrtuna.
eassibflitat de la restauran; sera
,,:obablement e i tenia principal de lef
r,mer.ces que tindron ¡Inc a Romo et
de »tare entre Dallfuss, Gomboes
o jSi .4vstria II, rau abona en les mana
2, 1 nacional-sneiclisine - hiphtesi gens
a rr iscoda
I t Inrnada deis Habsbnrq
a Viena í a Ruclatest, o m'ates a Vieri0 delraria Alemonla impassihle , i
• qui preretren un coulliete italo-alerany potrer no exageren tant ron sem- . 7 a primero
Per ora les re.'asions entre Berlin i
P :una. que semblaren molt
ents, i les ¡nlentiques de premiso han
a-ribot a tos In malt asPre. La causo de
fi discòrdia es .4ustria. terreny en el
a1 han topa? les dues km:Rajes he-

.4 (farrera hora re de Paris una no•
d'erident cardcler oficiiis, en 1,7
cual, tot manifestad escepticisme sn.
^ r e tal possibilitat, es retarda que
Austria i lIongria abs,,
'
eomproun's a
• afavorir cap restauracnó. a cnIgsr3 Mcie duna carta de la Cenforencla
r!' .4 re g aisadors, presidida per !idos
Combe,,. que recordara les claustiles
',7013 trae- lata de pau que peohlheiren
restaure:rió monarmika e,, aniton4 ¡ataos. Aqueo! ronmnical. Ter paf enns:eerar-se (cm nua primera adnionici.;
Pofuss i a Gambas, deinnsfro n per e!
dr ,sa y na igno ra el que s'ordel.r
en're Roma, Viena i Pudores!.
Et rumor. desnre gnit per Beires, d'una
..mrentran'ti de trapes frernsinvriggres a
'a frontera austriaca, deu tenir alguna
r^une.r. ci e5,ot, els rtertors de restaurarle;
i omb els d'un cap de mh dolo Inr.77j.

Berlín, 27. - Els rumors sobre
:es maniobres dels legitimistes a
Austria. en les quals apareixen ruaralicats àdhuc el canceller Dollfuss
1 el peineta Starhernberg. traben a
Alernanya un fort ressa i donen ;loa
cornentaris significas:as en alguns
caaris de Berlín.
El "B erliner Tageblatt", per
exemple, escriu que la dinassita prematura del president aliklas, la correcta actitud del qual Ii ba valgut
rs simpaties generals, sois servirla
ea els moments actuala per agreurar les datcultats davant les quals
Dallfuss i el seu Govern han de
Plantar cara. El problema de la reslauració monärquica a Austria crea
a tot Europa Una SitUaCi r; extremaürnent delicada, per la diversitat
hocen contraposades i enemigues
que el dit acte es posi en joc.
A Paria eón ~óptica ::
París, 27. -• Ala cercles diplomata l texpressa aloa descepticarme
respecte a les tniormacions de
premsa relaZives a l'eventualitat
dana•temptativa de restau.ació deis
Hababurgs a Austria.
Als dita cerdea s'abstenen deinetr e cap pacer sobre aqueas particular, i es limiten . a indicar que la
dita restauracie originaria dificul-

tata d'ardre politic, i es.. sobretot,
contraria als ,omprornisos ,ontrets
pela Generas de \ iena i Buda-pest.
que atmaaren rebut es donaren per
assabentats de les :artes que e;s
!oren adreçades per la Conferencia
d'Ambaixadors ciespres de les re.
unions dels ;ha 4 de fearer de 1920
i 1 d'abril de mar.
En artuestra caries seas notita
cava que el restabliment dels Habsburgo seria considerat can) un desacord amb les mateixes bases del
tractat de pa. i no podria eSser acceptada ni to!crada per les principals potencies . aliada.,
Es fa observar als dits cercles
que Hongria adquiri compromisos
cneara raes terminents després de
la temptativa de restauració del

formara es confirma la noticia que

els senyors Dollfuss i Gomboes faran aviar un viatge a aquesta capital, a Fobjecte d'entrevistar-se amb
el senyor Mussolini.
'Aquesta entrevista se celebrara
cap al 15 de mara proper.
L'acord de la Triellca
Viena, 27. - El "Neue Freie
Prense" publica informacions procedents de Roma dient que segons
rumors recollits als centres d'aqtreIla capital. la uniformitat politica
d'Italia. Austria i Hongria es limitaria a una garantia mútua de les
front eres del: tres Eatat s , essent
probable. a més, que seria firmar
un Pacte consultiu. No obstant, el
matear diari diu que aquests rumors
han de acollir-se amb reserves.

celebrat amb el corresponsal de l'A-

gencia Reuter, el canceller Ocupar
Dollfuss ha manifestar que regons
les darreres infolanacions que ha rebut, estar' per compres manca t s de
fonament els rumnrs que salan jet
circulars sobre supoaats incidents
ocorreguts a la frontera austro-alemama.
Ha afegit (pie a tot Austria, adhuc
a les regions frontereres, regna completa calma.
El Govern austriac ha ordenat

únicament alguns movitnents dels
cossos auxiliara a laalta Austria. a
l'objecte de garantir la seguretat
pública, tentar en compre que aquella regia ha estar el centre dels
recelos disturbis.
Viena, 27.- El diari "Anstliech

Nachrichten" desmenteix els rumors
sobre disauthis ocorreguta a la frantera autro-alemanya. Afegeix que el
desplaçament de certes formacions
del cos voluntari d'Austria septentrional, tan sois obeeix al de.1g de
mantenir la tranquillitat al palo.
Desmentiment de tienes .
1-ondre3, 27.- L'Agència Reuter
diu que interrogat telefamicanient el
senyor Benes, ministre de Negocis
Estrangers de Txecosiovàquia, sobre
el fonament que poguessin tenir els
rumors relatius a moviments de tr o pes al di: país, sala mostrar molt
estranyat deis esmentats rumors.
El senyor Benes, que es troba actualment a Praga, ha desmentir n-ategaricament (inc en relació amb la
crini austriaca sarigi efectuat cap
tnovinient o concentrada de tropes.
Reunió dels legitimistes
Viena, - Els das principal;
grups legiamistes "Front a astriac"
"Anell de ferro'" , han celebrat una
reunió en la qual han estat aelamats
Dollfuss, Starhemherg i Fu. Els
oradors han reclamar Fabrogació de
totes les Ileis que s'oposen a la tornada deis Ilabsbarg i han aiirmat
que el programa legitimista no comporta cap revisi6 territorial.
Viena, - El tos d'assisteacia voluntaria, reclutat en la se n a
major part entre els litimivehrea,
ha desfilar davant del canceller
i el princep Starliemberg.
Aquest cos sera cousolidat i perfeacionat en la seva organitzacia.
El comissari atratriac de Propaganda, doctor Steidle, ha anunciat
que aviat es promulgarà a Austria
una ama hei de Premsa, per virtut
de la qua l

només es nertnetri la

col-laborada en els diaris a aquells
periodistes que tia ara allagin ajustar en la seca labor a una política
patriatica, en el millar sentir de la

paraula.
La gendarmeria ha detingut le aalcalde de Sant Miguel, cap d'una
de les secciona armades dels socialdemacrares, arm. at d'haver dirigit
amb les armes a la ma la rebellió
en aquel l districte, causant bajaes
a les torees governamentals.
El Tribunal d'excepcia de Viena
ha condentnat a rnort uti dels com
en el recent moviment. la-plicats
dita pena ha estat commutada pel
cap de l'Egat per
. la de treballa

iorsats.

efervescencia en la

la frontera palana-lituana es tancada: horn co paasa Per les carro.
teten. les vies del tren sän trencades
i Os intercanvis san nuls entre
alltbdos' pai so s. Maluras certes
temptatives de conciliacia. Lituania
lea mantingut fins ara contra Polen:a tares les seves reivindieacions.
Inquieta pels pactes de no agressud signals per Polamia amb Alemanya i la Unió Soviética, Lituania
cornptava amb el projecte soviética polonés que garantia la neutralitat
i la independencia dels palios 1/afiles.
Horn sap que aquest projecte no
ha reeixit a causa de la resistencia
de Finlandia. Actualment hom busca de reprendre-la sota una forma
nava amb la participació de Suecia.
Després d'una conversa amb el mariscal Pilsudski, el ministre de
Suecia a a'arsMia, Hennings, ha
rnarxat a Estocolm per informar el
seu Govern.

rei Carles.
El viatge de Dollfuss
I Oomboes
Roma, 27. - Als centres ben in-

Dollfuss nega els Incldanta fronterers
Londres, 27, - En un interviu

es ma-

aremsa i ropilla') a Lituana i a Polonia de resultes darrestaments
iets dele dos cantons de la frontera
poiono-lituana.
Horn sap bat en rozo, data de
l'ocupacia per Palania de la ciutat
de Vilra. Lituania reftisä de recameraer aquesta ocupacia. i no na
rapres les relacions diplornatiques
atub Polaina. Des d'aquesta epoca

L'acord italo-austro-hongarés es limitaria a una
garantia mútua de lea fronteres

111188C11 COMIDO al

estrallgers
E! ;nutre diari lambe' s'ha,:ia lamcntat de la retirada de Titules, - u,
yac ara es desmentida. Els rumors de
la del pofilie ramones faci/ment hazien traba . credit, perque
s On coneaudes les lluites desencadenades per la sera abra pacifista la acta
adurmió (huir,. la Pctita LMtesa, de la
qua Relleo t'S el principal artiftx.
Tothom recorda ranció de Titulescu
ca favor de les Piantar rnitjanes i reriies en misia del jamás pacte deis
amare, 1 Ira enemistas que això
Peri; Ti.Vescu remuela- al seu flor,
la qual cosa es bé per a lo Causa
de la pan.

Bucarest, 27. - Contrariament als
rumor, que han circulat per l'est ranata. , deguts a un error de transmissia,
1,1 entra en el canvi ministerial el
senyor ntu:esca. el qual continua al
dioant del niinisteri d'Afe r s Estran-

gers.
Com és natural, queden itriirmats
tots els canientaris que la prernsa europea havia deiicat a aquesta noticia,
la quia havia Írt viva impressió en
els medis ginebrins i els democràtics en general.

ELPIIITITNICiONALAEMONTI
T1EE ä
ITACA

Praga, 27. -- A la ‚-er:
general Kraniar preaident
partit nacianal t'enlanada, lis
i. ,unert:itt en el "Narodni Listv"
un alai: cle gran estil contra el
tiovern del quid el :en par/i1
s'lla separa! en ()casi(' d'hiner
deprerial la 111011Cda.
Kratuar altiva Sobreliii la polinea estrangera de Benes i
reprotxa d'haver ocinsentit a
t

-o la

euniUUO
;110qnO era illutinouria.

pie

el que es refereix a les
recetas converses areall1.-ilitIo_
niagyarS, tiesuras d'haver trai.iit les peripi, vies per les gneis
han passat, diu que el pais
le ' 'lies cintura l en un dilema del
quid l'aura de s.ri Imscant la
En

,..,111,i()

T

Alernanya, preparal per a, la guama,*

sensacionardel..do_clor
Le6ald ilahktelz què es demosiren
els prepara (ins militars del Reich
Un ¡libre

d

27. - Actualment

' una

g

del mal menor.

El parid 'atenuad deiniairala
tirgiiiiilza en el paie /»ilingu
1111WiOnaris magialrals la toajaria deis
sún ls'clliilrll s,
pecii (bellota de
(luan
hoin
recorda que
1:raiiiiir
vis bous dels frutan-matas hon
estet recluik dues vegades.
Praga. 21. - El iresideuf
la República ha donat per acabada la sessió de l'Assemblea
Da ei 01151
Les Catares bati esta! ronV0 11 adeli per a reunir-se el dia 6
del mea de mara vinenl.

MARYSE HITZ ARRIBA
A HONG-KONG
1(i-uta-Kong, 27. - Aquesla
tr.irdii, ti les 16'45, hora local,
hit arribar Ena; iadara hill Lite
l'ala que ha batir/ el record de
distancia en cobrir el recorre •
gut que hi ha entre Hanoi 1
Hong-Kong eis 4 hures j 30 minuta.

istro

cohsjI de
emeWtentionnanert, . -remmearagegemer,

Horn hi preveu la

invasió de la Gran Bretanya

Londres. 27. - Ahir fou posat a la
v enda el Bit:« del Dr. Ewald Banne,
professor de ciencia militar a Feseüla
tecnira de Brunswick, intitulat "Alemanya, preparit Per ä la guerra-.
La publicada ha estar teta rnalgrat
l'oposicia del govern de Bula', que
caten naturalment l'efecte desastras.
L'editor loadieenc Lovat Dickson,
encara que havent admiirit regularinent eis drets de traducció, ha corco
obiecte, coa) crkosa en el arriara,
no solameat de maniobres d'intimidació. sn i i.) tanibé d'amenaces dannissaris del ministre de la Propaganda ale-

manya.
Es que labra del professor Banse
no demostra sois els preparatius de
guerra alemanys, sine' que estableix,
amb l'ajut de mapes, la possibilitat d'una invasió daanglaterra. L'autor canlema, d'una manera cínica encara que
intelligent que té un gran place a

Els Estats Units i el
rägim del nou dólar
Nora York, 27. - Hom deu estranyar-se de la satisfacció general qac
causó en el' feble americà l'alteració
de la moneda nacional. 1-215 Estats lanas
són un país tan rast, tan tancat en ell
mateix, que de tao milions d'americans, pues estan en contacte amb l'estranger: atarais comerciants, pocs banquers, rars ‘iatgers. La baiaa del dalar no ha /algar lloc sinó en relució
a les inauedes estrangeres un manare

infinitament petit d'americans tingué
l'ocasiO d'e toear ami) el dit aquesta
disminució de valor de llur moneda.
Per a la inmensa majoria, el chalar ha valgut sempre ccat centaus.
El canta monetari ha restat inapercebut.
El cost de la vida ha augmentat,
SenS dubte. Eln tareas han pujat
festiu darrer a llavors del "Grama'

que seguí l'abatida del parra ora
Iloemt creia en la inmanencia d'una
inflada monetaria. Pera no sla pros
clUd 1 certs preus han taran a bat
xara
La creació del nou chilar apareix
als rals dels americana crol, un (Jets
nombraos mitodes de redreçament
«amaina: introduits pcl president
Roosevelt. I.a desvaloritzaciä oficial
va arribar en ei ' nomen ( en que
Johnsan havia amollentar els salars. L'atmosfera era, en conjunt optimista.
lai ha la impressia que la deseaiorització del datar ha estar feta en
detriment deis grossas i a favor dels
petits. La tracionantraciO del; stocks
or que aforgenthau, secretan i del
Tresor . compra a bala pren, aconipanyä i arana: precedí d'un dia la
desvaloritzacia. ¡Aiitiesta confiscada
no foil feta en alteres de la romare ta l? ;Els banquera no feren les

l'operacia?
N'hi ha que es beneficien de la
recluccid del datar. San els grandespe.es ele

cero. Pera lambe molla g.ent té la
seva

crasSegnrans'es, o unl

p ensió. Tanmateix, horn no penes
en l'endeve:uidor. nimare en les
presento r i rfunIStiinCiee la vida sigui mes faca. .1 i ion s , molts han
val en aquest intent d'estabilització
la tornada. aroma a encara llamana, de la prosperitat que ningú no
ha deixat rnai cnniorar.

La defensa nacional
de Suïssa
Basilen. 27. - A Schesffhausen. el cap del Deparlament
federal de Delate:al Narianal,
senyar

tia pronunciat
un importanl tlisettrs sobre Id
defensa Militar stliSsa, en el

quid ha dit que el pais ti; el
110 ; ,, elemental fiellre fraSSONP
1111 on 1 . 11 PIS 111111:111/011k (VIO
11 Sg PgIll'i la pan al pus en ('as
d una nova guerra europea.
'rota pollera en el amilit
perforare el pas th • tropes
lualigeres a n'uvas de Suissa
:seria retad jada ami, indignara:,
per lid el ponle suis. En referir-se als esdr‘veninients ovor-

regula a

.‘11Silia.

meditar la destrucció que tard o
d'hora torbara aquesta orgullosa nació
en aparença invencible
Parlant de la rivalitat franco-alemana confessa que les dues nacions
san igual; en intelligancia, d'un mateix espera creador, peró que Frauça és superior per la seva solidaritat
natural, per llar espera de cos mes
pronunciar, per la seva devociú per
rcalitzar les ambicions nacionals, per
Por di,Tosiei3 mis marcada a deixarse guiar en aauest camí per les alasses dirigents. Per totS aqUests motius
França és per a Alemanya art enemic
mol! mes perillas que no ho és Alemanya per a Farnaa.
Adjunten que Bélgica, Italia. ESpanya, Txecoslovàquia. Polimia, Romana, SIUSSa i lugoslavia no traben
gracia davant aquest apologista la

Renaixença alemanya.

El rei Boris
a Berl í n

tira ganes d'atacar-lo.
Hit dit 'alabé que el marxismo.
internacional S'Intria exlingit
per sempre i que aclimata ideo'asta Im, ja iinpossible de roa lilittr-se en. un bol pala. Els
capa pol'
sitien!, farien millo r de revisar
lller aelitUd 1. llurs procedi-

meta a.

tia acabat antinetant que els
S11 .1:1 n OS
ePp
1111

11(11PV11/11 la nova I:ei

llaman de modificar emnpletament ti seu Ileugualge si dehligen evitar la pratibleid del

414

r'-e

g

Paría, 27. - Els ministres han
arribar a les nou de la nit a l'Elisa
per tal de celebrar el segon Consell
sota la presidencia del senyor Lebrun:
Ei ministre de Justicia ha comanicat al Consta l'informe que a ha
estat lliurat pel primer presiden: del
Tribunal de Cassació. senyor Lescouver, en nom de la Comissió encarregada d'efectuar una enquesta
sobre els ajornaments successius dels
assurnptes Stavisky.

Popov i Tanev són
expulsats d'Alemanya

Hetaira 27. - ala estat publicada l'ordre d • expulsiti oontrit els o. 'tuno ¡Si es Di mit roa,
Papov i Taima. que tainipareguerra el tribunal ami)
m a itu de Einaentli del Raicitalag.
'fals Iras amouniates han
sorld ja cap a 310...eim.
Procedelds
Berlin han
arribat en avió, aterran! a
l'aeri".dr..in de Mosoou,
I rov,
¡ Tatiov,

Els moros saquegen
elcorreuFrança-Amè
rica del Sud
Caatilda cica, 27. - Aitilt mala] de ravoident sofert per Iris tú
postm (le la tinia Frain:it-Anterica del Sud s'anuncia que un
m'arel l que ha( l a aendu al litro
(le l'aveident pogot recoIiir la correspondencia, que Italia eslat treta de la carlinga
per lcr tripulad° (le l'apare! l
aVaria f.
sahnI
,\s ui
sie
socors tn; Va paular aferrar pie
illlpf`thr-110
111 n 01`S ciiiidjojons
pil , avui havin
Mimos!' hri ti nes ,

pogtit fer-ho, perii que quan litt
¡irritad ;II Ho y t ei l s'Imvia pro(11111 lameitlenl, ja els moros
dissidents havien començat a
sitquejar l'aparell postal.
En vi o la d ' aiXn entaulid
eatiaerses itiah els moros, amb
Fohjeele (le recuperar el careen
de l'Amèrica del Sud.

1 Sena (francés
aprova el pressapos(
Paras, 27. - El ministre de Finarices, al. Germain Manita ha demanat al Sellar que examini aquesta
tarda la Ilei de plens atadas que es
projecta concedir al Govern a ii que
pugui decretar les econoinies necessäries en materia de l -e alances.
El Senat, en !a sessió que ha celebrar avui, ha aprovat, per dos-cents
naranra-sis vots contra tetare el conjunt del Pressupost.

de Pressárr
TiKi 31

j

Segons aquest informe, thnt
comunicar al Procurador de,le
República, resulta que s'han abañe
van faltes professionals d'algunain/.
portancia en el cap del Jatjat del
Sena.
En conseqüencia, el ministre 'de
Justicia ha sotmis a la filibif
senyor Lebrun un deeret, tosed
amb el qual són revocats eta diettita
de 3 de l'actual nomenant el aenyor
Pressard per al Tribunal de Casta
ció i el senyor Pailhet, procurador
de la República de París. Ni- l'u*
ni Faltre dels dits senyors no lia.viert
tat

pres poasessió dels seus càrrecs:
Pel segon decret sotmes a la firma del senyor Lebrun. el Procura.
dar general del Tribunal de Pisas,

senyor Goumien, queda rromenat
procurador de la República en el'
Tribunal del Sena, en substitució
senyor Pressard, que será, cridat
exercir altres funciona ,El Consell de Iiiniatres ha acaba/
a les . aita.
.

Les exigències dels caminants de la fam
-

es

Per fi Dimitrov,

rev

Ujaclariment ras' fflainiatre' Gestees Be:~

La situació parlamentaria anglesa
ha o fort aquesta dies estranys contrastes. Fa pocs dies, ter la qüestió
de Ceilan, el govern es sait'ä per
farero/2h' deis laboristes, perqué els
censo-radar: giraren en contra,
lambe perq u è aglirrts ara no Cean
El rei Boris, deslies dlinrer risitat
d'acord amb e Foeeign Office quant al
el ..telt pare, ¿'ex-re: Ferian, a Cobarg,
dementamont. Airé Politica electosita decidit a Jitar a Ra d ar, e a sera
ra f . tendcnt a for ereure que no s,;,:
rrbut aun!, Iota sis honor& 1 parlar.,
solamcnt els laboristes eilte defensen
Iiiilcr.
la iimitaciti dels armantents.
El rei de Bule,iria, lt política del
liberals i laboristes es solidagura és semP,e racilara t, luj visitat
raaaren eit una actitud hostil a Maccts !moles de gorern n d iiCeSoS obans
Donal, que no hada volgut rebre
danar a Aterion ya. , En aqu : Si viatge
in: leve:rió de "caminants dc l fan".
s'ha rolan, tomre el d,..eenrolllamen!
duna tni.S.n6 que readiria a ;In eta-ritual
l'al dir que aquests caminants set', co'sumirles i han estat desqualificals .per
acostamen t Iranc o-alem an y. Inri qui
les organitaadans obreres i laboristes,
observi les directives de 1,, politica
la jnt,rt,,,,i, j
CO.P.7 Ve no fujfifiCa
francesa huir,' entendre fäcilment
dels diputats d'aquest partit en Iba.
tind tal nassia no e.ristia; el gOPe r n
favor.
frances le nitres :Minina a la seva
En un pais co,,: Anglaterra on
disPasició per a negociar antb Berlin.
parlantcntarisme funnona en cl
Berlin, 27. - Se sap de font fidemis
liberal, certes nannkstacions no
digna que el rei Boris, procedent de
Cohurg, arribara denla en aquesta ca- haurien de telar (loc.
cal reconéi.rcr que Si en Politna
pital.
Amb aquest mafia preparen di- exterior el gozara de MacDoitald ha
kt mala pina , en politices interior ha
verses recepcions.
realitzat una gestiO brillan,:
Jlentre Chamberlain por
Els absolts en el procés
afirmar que el balanc es 'anca anib
un considerable superas*, el nombre
de Leipzic
de sense terna ha disminuir. .4quests
das Jets basten a demostrar-ho.

que

Suissa t rl litatilettir tau fort
el . sou COreit que titilan no

rieireienán

g

Lontirt • s, 27. - En la sesaia
de la Cambiar lelo Caniuna, t'eatires de formular diverses preguntes. el senyor Mal' ki0Nerst
ha dentaria l que es proeedis a
/a di:set/sana de la mocita eneaminada a quit uns representants
deis "Caminaras sense
foSSin rebtils a la alambra, pera
el cap del (..i.1Nern. senyar
Donaba s'hi ha opOattl.
El senyor Mar Gavern lia
1 , t.agu i-a at ilas-ara si el (Joven
havia deridit retirar als sense
reina tol milla constitucional
d'acostar-se al Govern. i el senyor Mar I h a nald ha contesta(
que la naturalera repreaentati\ ei tle la alambra deis Gonottis
ofe reix lots els mitjans eonslitucionals a qua ha\ ma alludit el
senyor Mac tiovern.
senyor 31axIon hit protesta! dient que la resposta donada pel senyor hlae Donald tia
Pea tot el concreta que fora de
desit jala 5 I i ha detnanal que
torlItà sobre la seva deeisitS.
El libre ria t a senyor Buellallan
ha &mana( despeas autori t zacid per el lwesentar una 1110C IÚ
d'ajoanament a fi d'examinar
rabast tle la negativa del senyor
Mao Dormid, i permetre que eis
sense lenta s'entrevistessin
atob el senyor Mac Donald.
tos :1 la Preaidencia u, bti a la
Cambra del COMMIS.
L'epeaker ha autoritzat
referida movió, ¡ com sigui que
tiquesta ha estar, reeolzada per
laboristes i liberals en nombre
de :10, que es la xifra exigida
per aquests casos, s'ha acordat
que la discussió s'inicit aquesta
nit, a les 23.
Eit la sessió (requema /tu,
les den, la clisvussió sobre la
inorni presentada pel laborista
senyor Blieb .s eridant l'alindó de la Canibra sobre la
negativa del primer ministre a

coneedir qualsevol mena de fadlitats amb l'objecte de penetre als "Caminants cense tenia"
exposar Ilurs queixes al cap del
5h55 (Oil, o a aquest o a la Citanbra dels Corones.
En prestar suport a la sEININ
movió, el senyor Buchanan ha
dit que el senyor Mese Donalti
hauria d'haver concedit, alinetlys. una entrevista als tres
liders deis ritats "15aminarlls".
t'aun sigui que sön en gran
nombro els oradors, especialroen! que letien demanada la parattlit per a intervenir en el debat, horn d'en que
la sestil es perllongarà fills a
!I l t sa boros go la UU.

Un aclariment do l'exministre Sonnet

Als passadissos de la Cambra
senyor Georges Bonnet ha donas exn•
plicacions relacionades arnb la d'ele.
ració ‚je la senyora de Stavisky,
gons les quals el seu inarit lluvia , di.
nat anal el senyor Bonnet a Stresa.
El sensor Bonnet ha manifestat que
als parlamentaris francesos que asaW
tien a la Conferencia de Stresia
obsequia amb un dinar, al qual concorregueren tambe convidats dese+.
neguts per a el!.
Ha afirmar novament que no en
recordava d'haver trobat auai StaennkY. i el mateix ha afirmar el cap'tle
Gabinet del seraor Bonnet, que l'acompanyava durant l'esmentada .Carferenzia,

Una informació de 1Eclid •
de Paria"
'
"L'Echo de Paris" publica en -el
seu número d'avui una informació re,
lacianada amb rafe. Stavisky..
Diu que entre els diversos _documents que han estar trobats a la C-ainissia, d'enquesta que estén en l'afila
figura la declaració prestada Per resposa de l'estafador a la Dir ne- cid, de
Seguretat, en la qual s'aliudeix a diferents persones que en diverses Oteo•
sions estigueren menjant amb •Staaitkv en de partaments reservats.
Contra Dallinler
ti .
Noticies de boa origen anuncien que l'advocat defensor del
senyor Tissier que. ron) és . an
bu!, está, complicat en
Stavisky. senyor Jean Chelos
Lebrun, ha trani4 reoentineut
iii guarda-segells una !letra ab
ls qual sollleita qtte l' e x-Miajatre senyor Dalintier sigui inentpat per la seva intervetirita prap
do les Companyies d'Aesegu.
ra tices.
Obertura d'una 'n'o p oned». • '
.a amiseqüeneia d'una dentiniies presentada pel guardasegells. s'ha ordenar l'obertura
d'una irr f o rnmeid per e...A.)11,11m en estafe, m a ntea el a4ltipnr
hulber R o magnino i el .411,Vor
it e paribm, que aparenten Pons
Munes de confiança
fador Stavinsky.
Desmentlment del senyo
Mathleu
L'ex-ministre de l'Iniehor,
senyor Mathieu, ha desraierilft

eategaricament la noticia pu.

litivailit per diversos peribdiest
segons la qua'. quan Staelaile
fou exchsn s deis cercles i
als quals lo:. se Ii perinelia entrar, va un carnet al
(1110 pigues entrar a les . Ale

s

je)'.

Hes afegit, que aquesta no(fria
cemipletament falsa i que
té cap fonarnant.

Anglaterra vsi ai

e

mentar la hin
Londres, 27. - L'almiraWde
la Ilota, seuyur Beally, la expressat el seu criteri favItiblie
a un augment de la Illarina . snilesa.
En efecte. l'almirall ha' declarat que la Gran Bretanya,
per a dqttar exemple eis materia de desarmament, bavia
introdttit, a la seva fiel% Ami
reducció tan intpOrtant, qua #11
l'actualitat es trobava
eada adhun la seguretab del
país.

L'augment deis contingeati
espanyek de via', ESPANYA COMPRMA
TABAC ALS BE. UU.
Washington, 27. - El con.
intacta d'importaciotis sept.
tiyoles de begudea alceablelbkii
ha estat auginentat da 4e.boo
heetolitres a 67.500, aprolinle.
da ment.
Coto a ovmtrapartidi, Espute
aya adqui;iri aproxiru sdam fg
vuit milions de qunds -d111 1111411
,
americd,

e
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Les paraules
•

COUL,

—Com que no? A e ro se d'aire,
dinìmic Ve de moviment.
—Perfectament.
—Dones, ja ho tenia: 'mes formes
—Que quir Que ‚nomen l'aire? ¿Que
stin nu' gudes per l'aire? Ni l'una cosa,
ni Ultra.
—No, is rlar... .1fis (ni& unes for.
mes que no operen resistincia a l'aire,
mie el ¿miren Mirar per superficies indinades...
—.la t'ej em ron‚ vIs mateix m'aitufets
demostrar que la ?anula aeredindmic
fi eso lamentable invenrid. A r e Afma
cap indici de la cosa que vol definir.
Mis (anal fa Pensar en un molí de
reto, enginv que — aqueo!, si.' — is
magia per l'aire, ti formes adequades
a la dinimica de l'aire.
—Bi, naturalment, randlisi estret
poi rebtitjar la porouto i decretar que
is un pitafi: pera reconequeu que is
uno m'aula que sorra hé i que te una
certa suggestió... Fixeu-vos: aerodinimic...
—Ah, aix3 si. Soma bi i ¿'el mateix
que manca de tot rigor científic, suggereix qualitats misterioses, avantatges
indefiinibles...
ni b l es.,,
—1 fa vendre, fa triare °aromabils...
—.4Ieshores, no en partem mis. Vista retrodinamisme!
Caries SOLDEVILA

Vida Corporativa
RENOVACIO DE JUNTES
Carde d'Ultramarina, Queviures
1 Similars. — President, Jaurne
Bi. di; vice-president, Rams Pro vers: secretari. Ramón Canal, ricesecretari, Rafel Arlaus; treiorer,
Cirii Vila; rematador, Esteve Degollada; arxiver, J o a q u i m Pla : bibliotecari, Josep VillarCo vocal,:
Dionis López, Ramir Montanyés,
Enric Canadell i Florenci Pérez.
Collegi Oficial de Llevadores de
Catalunya. — Presidenta, Anna Josepa Jordan Diaz; secretaria, Dolors Vives i Mateu; tresorera, Remei
Renueva i Castet.
Societat de Patrona Barretaires,
President, Benigne Bernabeu; ricepre5ident, Antoni Banque, de la casa Llorens; secretari, Enric Gili;
vice-secretari, Candi Figa; tresorer,
Josep Ponsi; comptador, Josep M.
Antolí, i vocal, Enric Ferren.

Els fabricante, magatze.
mistes 1 manufacturers
han de redactar en catalä
Hure factures, albarans,
diricrides als cliente de Catahmya

—

I

Servei Meteorològic I
de

Catalunya

SITIMCIO
IYIUNOPA a a. OUT OIL SUI
27 DI IMBUIR De 111114
e'han establert anublen s balas
seta la Influencia de les pala la
•mpltiorat el torna, I a registra
•ents treta I nevada des d'asanLtcanc fine • la Penlaula Ibérica.
La alreccI6 domlant del wat es
del nard, i a 0 ^ ••t r•Is la máxima
violencia a la cata do la Canabri ga, on a nar do grasa.
II antro principal di bella orewo
aló asta situar. ai swil-set fi Fra.
a., amb tendencia • desplegar-ole
cap • Italia, drtne hic a minuto
t amantes.
251911 Dm. 11111•11
CaTAL111111/4 A 1.2111 VUIT
Domina teme" variable I free del
nord noveles, pisa •l Pallare I
nao( • la Palle N N'ala l d'Aran.
Pavea novel tafia al olm del
Lee malmee quantitate de ella*
24 horas
resalida •n lea d
Iran (wat da 27 aires par Mitre
quadrat a Capd•Ila, 11 • Peala le

Segur I 5 • la iben•Igua.
Temperatura minera d'ata, •
Maca, 7 orna sota aro.
(Les otservacions des temps a
sarceiona. a ie. set, van a la eav•
ealera de la primera 201121.)
.n.....*••n••••

La setmana passada s'efectuaren a la dependencia central i a les
OS susureals de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Barcelona les

següents operacions: 5.105 imposici,rs per 1.731.022 pessetes; 2.675
reintegraments per 1.259.72285 pessetes; lo compres de valors, per
3o.84i85 pessete s; nous imponents, 359.

intoxicacions
alimentitries

Les

Aqueste, seas produides per ingerir
fruites i Ileguins crus que no estarien nets, o per caros avariades.
Aquestes intoxicacions es curen amb
ireqüencia en peques horcs, bereut
des que es noten els primers simptomes, de glop en glop, diversos vasos de la lioisson Blanche de l'Abat
Magnat. Aquesta inofensiva i
gira beguda neteja el tub (Egresen',
destrueix els germen; norias i la
desaparèixer tot el malestar amb tal
rapidesa que sorpren el malalt. En
aquesta época és convenient tenir
sentiste a nia un o dos tlascons de
Boisson Blanche de l'Abas Magnat,
(ase es ven a toles les farmacies a
pessetes 320, quantitat necessäria
per preparar un litre.
Retad.", de radios detinguts per
no trobar el destinatari i a disposició de qui acrediti ésser-ho a les
Oficines do Transrädio Espan)ela, S. A., Ronda de la Universitat,
número 33: London—Intercomer;
Zuric — Ernest II u . b e r, Escotes
Pies, 65, Tres Torres; Lisboa— Becaka; R ott erda ni— Representacions Aristo s; Havana — Eones,
Bruc, 148; Ragulm — 011e; Bucarest — Revira, Avinguda Vallvidrera, 7.
La Intervenció d'Ilisenda ha assenyalat per al pagament del que
acreditin en el febrer de 1934 per
les classes passis es els dies seauents: Dia 1 de mata,: German-

dats, remuncrateries, cessants i
excedents; dia 2: caps oficials
assimilats acollits decrets i reserva
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Amb tal motiu, a mis de REBA1XES
i el 10 per 100 DE DESCOMPTE
es regalen

TOVALLOLES RUSSES a tots els comprador.
AVUI és dia d'extraordinària concurrència; per
aizò recomanem a les persones que els sigui possible
qus tiOn In compres al metí,

GENERA,L1TAT

jubilare en general; din y capo,
oficials, assimilats i tropa anules;
dia 5: ettrangers i lotes les nörninea
Cense excepció; dia t4i retencions.

Ooneellerla de Glovernaold. —

Ahir el senyor Reines manifestä

El senyor Alfonso de Rojas ¡ Rueda
ene comunica que ha ores possessió del
arree de Director Cap de la Presó
Cellular de Barcelona. En agrair-li
l'atenció de facilitar-nos, des d'aquell
Ilec, les nostres tasques periodistiques,
fern vots perquè l'encera l'acompanyi.
El president de l'Orfeó Goya, del
Centre Aragonis, ha tingut la gentilesa de trametre ' ns un exemplar de
la MemOria que ha puh';cat aquella
agrupació amb motiu' del dese aniversari de la seva fundarle, i en la qual
:en rsssenyades les ssve, activitats
fins al dia darrer de l'any passat.

LA REORGANITZACIO
DE LA GUARDIA
URBANA

blenteeny.

AVILO

i

PELS CENTRES ACULA

NI01••nnnnn1~.11

màgiques

•—Qtrisl auto tan arrodinamiel
...Tan qué?
—Tan oarodincimic. ¿No saber que a
aquietes formes allargades i fines que
adopten els models nona doutorndbil,
hm les anomena formes orrod indmigasa?
—Sí; n'horia ~lit alguna cosa.
Pera. la tetilla, ho i‚ovia acabas
d'entendre.
—Dines ja Orina que ben clac:
aerodindmic, la paraula ho dic. Aerodinelmic
—L'inconvenient is que no ho trobo
dar. La paraula que as.raborin amb
tanto m'eh:ti, rom a dir, no die gaire

El dictamen de Circulació proposant la reorganització de la Guardia
Urbana que fou aprovat al Ple de
l'Aiuntament de dilluns, dita:
Primer. — Els serreis de Citenlactó i Policia Urbana, en el que es
refereix a Policia Urbana i
de Träfic, s'estructuraran a base
désser exercits pels següents funcionaris: Un director de Circulació
Policia Urbana. Policia de Trific.
Un oficial, sis sergents, dotze caporals, des cents quaranta agents,
guante agregats. Policia Urbana. Sec-

als periodletes que havia rebut
un telegrama del ministre de la

Governació conteetant-ne un altre que ell lj havla enviat, en
el qual lj reclamava la concentració a Catalunya dele números de la Guardia Civil que
componen els Terços 19 i 3. els
quals es I n-oben en altres provísteles, dient-11 que havien estat donedes les ordree oportunes perque es compleixi la petiriO seva.

AJUNTAMENT
Visite protocoRarla. Aliir
al mal( va e sser al despatx
FAIraldia, finan el senyor alcalde era abeent, el senyor cónsul
general de Fielgica, senyor Robert Chaidron, el qual anava a
agrair-li la viene de condel que
Ii feu amb molitt de la mata del
rei de Belgien. Albert I, i la tieva
a eeiel Ancla als funerals que
tingiteren Iloc a la Capella
Francesa.

La replamentaola de la venda
de taronose I tomatece. —
cunseller de Provennente, scnyor Hurtado, ha eursal ordres
tenninants perque a partir del
dia 1 de mace vinent siguin
prohibides les vendes de taronges que abusivament N'Aten realizant-se a l'Estad() del Morrol,
i la venda de tonietees proredents de Caneriee, en el cobert
de la Companyia Tranemedilerrenia. Els contraventors seran
castigats amb la mexima sanció.

ció armada: Un oficial cap de la
Secció armada: tres eficials caps
divisió: trenta sergents: atiranta
caporals: tres cents agents. Serió
administrativa: Un cap de Serveis
administratius: dos oficial, de Serveis adtninistratius.
L'Impoet sobre soler. :: Une
Segon. — Tot el personal de raeprórroga. — Cona sigui que es
tual Ces de la Guardia Urbana sera
adaptat, provisionalment, a l'estruc- materielment impaeeible
da l'aglnineració de rontribuents
tura anterior; i definitivament, de
coniormitat a les normes que s'a- que acudeixen a atiener el priprovin. Es formara una plantilla d'as mer trime s tre de rally 1933,
mortitzacie amb el personal els ha- correepenent a l'impost de sovers actuals del qual no correspon- lare edifieat s i sense edificar,
guin als de cap de les categories de poder-se efectuar l'esmentaque es consignen en la nora estrucreeaptarió per lot el dia
tu rarle, exceptuant els Guàrdies ur- travui, darrer fixat per al pebans que siguin adaptats com a rinde voluntari, e p prei-rega per
Agents de ¿'olida Urbana i Policia darrera vegada fillA al dia 10
de Trille, i l'escreix passará a la
del mes de 11121 • (: vinenl el terdita plantilla d'amortització; també
unid per a poder pagar l'eepodrá és s er adaptat altre personal
mentada (piola sense reehrrec
no procederle d'aquel l Cos, útil als
do cap turna.
serveis previstos. El director de CirDornIcill Ignorat. — Per tal
culad '', i ¡'olida Urbana, cap de tots
els serveis, l'oficial cap de la Secció de fer-li !lit/remeta d'un dieminent que li interessa e.s prega
armada de la Pulida Urbana, i els
que la senyora Valero, vidua
'lustre agrega!s de Policia de Tras
cal ab,, lutora de Joaquima Catic, podran ésser designats lora de
tan,, el doinicili de la qua) sel'actual personal municipal, amb la
eyora s'ignora, se iierveixi paseforma d'ingrés que acordi la Corposer per la serrelaria de l'Alració municipal.
calcine
Tercer. — Resta suprimida la Secció muntada de la Guardia Urbana,
Gonoure per a unes obres. —
deixaut-ne, perd, fins a 2 0 indi- Filis al dia 7 de mere vinenl, a
vidut, destinats a les tundeas
les ¿litre, s'ad/nefritis al Negnnormals del Cos de Policia a que es rial Muniripai d'Obre% piel:didestinin. La Comisen') de Govern ques cl e la Servid de Tomen l
Municipal prendrà les decisions
plees de proposiei6 per a optar
°perennes per al compliment daa les obres d'arranjament dele
questa resolució.
carrers dele vallants de les caQuart. — El Conseller Regidor de
sernes de Pedralbes, sota el
Circulació i Policia Urbana, propopressupost dc 99.953'87 pessesara a l'aprovació de la Comissió de
lee, f anth subjecció al projecte
Govern, els nous Reglaments del
que fine ale esmentats dio 1
Cos de Policía de Träiic i del de
Policia Urbana, per enlairar la con- hora p etate expuse, al susrlit
que
responent proposta al Ple Consisto- Negoeial, ;tutti el brin entes
el que lisillt i adjudicalari
rial.

EL XXIX ANIVERSARI
DEL ROTARY INTERNACIONAL
Ahir a la tarda se celebra a l'Hotel
Ritz lesmorzar setinanal del Rotary
Club de Barcelona, el qua l estav a dss
' lisas a commemorar el asse aniversari
d e la fundaste del Rotary Internacional.
El dinar transcorregue enmig de
gran animació i companyonia. A les
postres el president del Club, senyor
Caries Soldevila, parla breument de
l'especial significaci ó de la sessiO. Seguidament concedi la paraula a len president i fundador s'el Club temor
Carandini, el quid explica Vorigen i
histeria dels Rotary Clubs, el primer
dele quals fou fundat a Chicago en
1905 per Paul Hartas.
Parla a continuació el també expresident senyor Lepez-Llausis, el
qua l s'ocupa del present del Club, i
dirigí una amable salutació als invitats que assistien a la sessió.
En concedir la paraula el senYnr
Soldevila a l'ex-president senyor Bastos, manifeste que havia comes lobet de jamar els representants de la
premsa qua assistien a la sessiú. als
quals digs4 que procisament un
dista ocupava en l'actualitat la Presidencia del Club.
El senyor Bastos amb paraula
nil parle del futur del Club i exente
II ita nptimisrne eh squest• moments
de !Mita social i econemica.

Pinalment el senyor SO/eleTila
compre als munits de la meTt de T e acultor fiimona, pare politic del rotary
i conegut pintor Domènec Carlee.
L'acte linalitri, despees d'escoltar
els himno nacional, del, Pelea cm
exieteixen Rolan,. Clubs, enmig erina
gran cordialitat 449 ø4 rfflite.
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'mitre d'utilitzer estrietament el
personal que ha vingut tediaIlanl en aquella 2(inrc en !rebane anelege.

Pesca de proposio16. — Fine
81 dia 7 de nieve %Melle a les
dolze, e'ailmetran milNeguelat
d'Obres Petbliques rSe la Servil')
da Fonient, Casa de la Ciutal.
Mece de proposicki per a eptar
el eanours privat d'instan:ice)
d . eulltinienat it l'Eseida Menteseori del cantee d'Ataulf, al liptls
de 707 . 84 pessetes.
Un concurs. — Fina ial dia 10
di! 11/0 c(,. 5 iliPnt pudran esser
Illurades al Negocia( Municipal
d'Obres Públiques d'Eixainpla
(segun pis de lis Cases Consisturialst notes de preu per lid
d'optar a l'exerueid dels treballa per a lit imatallacin d' enllumenat definitiu als
carrero de Sicilia, entre Passeig
de Pujades I Entia, i le Lhill,
Sardenya i Etnia, que enyunte)
la illa on @ele inetallada la CliPira Peiquiatria, segons les
condiciono i pressupoal que PŠ
'roben expoaals in la dila dependencia.

Una subhasta. — El dia 9 de
mitre vinent ,eren pósale a
subhasta ele &fuelle 1 generes
deeeminale per la Brigada de
repress16 de la venda ambulant.
Ele Inleressale en prendre part
a la subhasta podran examinar
ble lote al Magatrem del palt
de l'antin Hospital de la Santa
Creu, eiirrer de l'Hospital, BS.
Ele atuelle i generes objerte
la subhasta Mitran expoxitts al
local de referencia Iota els dleN
feinere, de qu at re a g is de la
tarda. Per a poder prendra part
a la, subhasta caldri conetitutt
119 ~en de' 04 pomelo

presentar els pites d'oferta al
Neanciat d'Inapeceld de Proveimente, primer pls de la Caen
de la Ciutal. L'obertura deis
plus findra lloc el dia 9 do
rnarç, a les 'mee del mart.
Illtehott de medIfloaole de
l'arbitrl sobro solana seno. edificar. — El conaeller senyor Vicenç Bernadea a'ha adreeat al
confinan!. regidor d'Ingres s os.
Despeses i Patrlinoni dient-li
que per tul d'activar parcialment la represa de les conatruncions d'obres pa rt ¡cutara,
amb la qual cosa es rontribuiria a donar feina als obrera, i
responent a la vegada a una
obra d'urbanització, absolutament necessària a tota ciutat
que s'estimi, s'estudií la medif ¡coció de Fartiele 4, de l'Ordenanca número 42, referent a arbi111 ‚obre eOlar9 tense edificar,
en el g entil que es crei una base
i tiene d'imposicie especial en
aquella solare tiente edificar
que encara hi ha a la Via ',elefante Plaea de Catalunya i Ramblee, del 10 per 100 sobre el
valor corrent en venda del so.
lar, ultra ele arbilrie i impoet o s que ja paguen actualment.
Tamb Ii demana que ela terrenys tiente edificar, o be ele
ecupate per edificacions d'una
sola planta o installariona de
caràcter temporal o traneitort,
encla y als en el radi de l'Eixampie, entre Muntaner i Passeig
de la Repúbliea, compres entre
Irs Rondes i la Diagonal, cele
pugui imposar U11 recerrec extraordinari del 3 per 100, ultra
els arbitris 1 ets impostoe a qufe
eslan eubjectee eta raeltialitat.
Igualment s'interessa del senyor reneeller regidor d'Urbenitzaci6 i Eixampla que 'activi
la I rattlitació del projecte d'unificacie dels edificis que formen
el conjunt de la Playa de Cata'maya, per tal que aqueeta arribi a aconseguir l'embelliment
que per lee m'y es proporcione i
importhncia, rada dia creixent,
reclama el prestigi de la eiutal
de Barcelona.
La, urbanituola l'Avinguda
de la Generalltat..—E1 conseller
delegat del districte set!, senyor Josep (Espete, ha pregal
el senyer conseller regidor
(flerbanització i e:lean-1phi que
se serveixi acordar, sotinetentho en el seo dia a l'aprovucto
del Ple municipal, el que segueiX:

1.—Que per la Seccie facultativa cocreeponent es primedine del hemmini de quinze
dies, a l'estudi de les deslieses
que C O MP 0 71111iPll la urbanitzarió de l'Avinguda de la tienenlitaL prooedint al eeti afermat
amb Ilaborda, asfalt o enquitrama de les calçades lalerals
) a rasa, conetrucciei de les
voreree per a les voravies letal
de la part edificada com de la
corresponent a la de la dita
rasa, i enllumenat de la via.
2.—Que per la Comisen; de
Financee j ' intere.sei de la tutee\envió Municipal consignaviu
on aplicar la despeen. L'afilie
carian' conegut per "Diagonal
(lel Ferrocarril", avui AVillgculd
de la Oeueralital este venial a
peder una de les p ies mes elegante j lenes de la cunee SI es
ti en cumple ele barris de barraques i ele barrenes (que m'en
vernables Ilactuies guau plovia, que han desaparegut
¿iii fel d'haver-se portal a efecte el pes de la %In th'r)a per a
la conlinuariú de la rasa del

carrer deeragú, des del (le Casanova a l'Eslaciú de Sans, enrecuenten! ami) PrOVPIIrtl. 1 teninl esment que les diles obres
han CallVillt per complet la feemula d'una barriada tan enclavarla el cor de la part esquerre
II:intimida. con) 110
la comin esa mi el perlinetre
que eneltsuen els earrers ele Proi Consell de Cent, des del
des Tarragona a Casanova, PA
vetire clar can) t'aliviarla en pie
l etelt e el desert d'edifirie que
e'hi observa, rtutb zona absolulament edifirada. j llames pel
fel de precedir a la urbnnitració
de la lita As ingurla,
tul segUit l'afermat. AiXO representarla lambe una majar
facilita, per al traneit, amb remarra/11e ce:Detentat per ah
Neme, mili cam per ale \ente/ere
procedente de Madrid 1 Valen _
cte. per ferrorerril. els quals
podrien aprontar rom a primer
Baixador en arribar a parcelona iletseiö de Sin g , cer trobartert mitjans de leeemoei6
que els periarien a deelinacid
mes A vial, deseongeetinnanl
l'aglomeració del Ditlxatior del
Paeiseig de Gremin, la qual costa
Rufo/leida l'interes que /len? per
la dita urbanittarid el conseller
delegat del dialriele *etè senyor Joaep Glapert.

VIDA - SOC IA-1
El Fient Unlo de Treballadoes
el ~filete dele t'igualador.
d'Asentir:momo. — Davant el
conflicte plantejat per la dependencia ereseaegurances, el
Front tenle de Treballadors
Mercantlls ha acoralt selidaritzar-se amb el moviment i
prestar els afectals tot l'ajut
que calgui fina a la consecució
(le lee seres pistes reivindicacierne

VI Front Unle del liam de
l'Algua, Oas l lElectrieltat.—La
Secei6 del Rain de l'Aigua, Gas
Electricitat areola al Sindical
General de Teenies de Catalunya, ha ter pública una neta explicant les causes del confine
que emle a punt de plantejarse entre elß obrers 1 les Empreses del ram. El» obrers demanen la implantacid del t'elle
obrer, a la qual cosa es repten
les Empreses, tot 1 haver arreptat, el contreete de treball,
allegant que si es va fixar un
lerinini de tres ~os bou per
tal d'estudiar-le, no per anar a
la eeva implantar" i aje?) tot
i haver t'irreal les Empreses sis
balaneoe reepectins de rally
passat amb une benefiris molt
superiora als de l'any anterior.
Davant d'aquest bel inviten les
autoritale a estudiar la incaufacie de lee diles Empreses.
Ateemblea del ram de l'engrite en el Illndloat Mercantil.—
El Sindical Mercantil de Bar-

* CALIBRA OFICIAL DE
LA PROPIETAT URBANA
—
EL PAGAMENT DE L'IMPOST
DE SOLARS ESTIGUIN O NO

EDIFICATS
La Junta de Govern de la Cimbra
Oficial de la Propietat Urbana de
Barcelona, en reunió darrerament celebrada, ha acordat dirigir-se a l'Alcaldia, com a expressió maxima de la
Corporacie, posant-li a coneixemeat
que, a conseqüència del breu termini
fizat pel pagament de 1. i m gost sobre
solars estiguin o no edificats, s'han
produn caes i agombolaments entre
el pablic, del tot innecessaris.
Per tal d'evitar aquestes moles lies maxim trobant-se dintre del pr;mer trimestre del pressupost prorrogar, que fineix a darrers de n'ar ç , la
Cambra ha sollicitat que s'habilitin hores extraordinaries a les Oficines recapeadores de l'Ajuntament, o be que
sigui amplias el termini de pagament.
Es de creure que la Municipalitat
atendrá aquesta queixa de la Cambra
i que donare una nova prórroga o arbitrara un altre mitja.
ELS PORTERS NO ESTAN
COMPRESOS EN LA LLEI
D'ACCIDENTS DEL
TREBALL
D'acord amb el criteri esposar des
de bon principi per la Cambra
de la Propietat Urbana de Barcelona,
i degut a La seca iniciativa, sostenint
que els propietaris no citaren obligats
a assegurar als porters de les finques
per accidents del treball, la "Gaceta
de Madrid" del proppassat diumenge
publica una Ordre del ministeri del
Treball resolent el cas duna manera
definitiva.
Frs els considerants de la disposicie
niinisterial queda establerta la doctrina
que el trehall de porters no conté el;
requisits determinats a la Ilei sobre
accidents del treball, per la qual cota
aquell qui l'esecuta no ti el carácter
d'operari als efectes de l'esmentada ; e•
aislad& puix que ralment no el presta sempre fora del seu domicili ni a
un pairé determinat, sitit; als e5'1dants de la casa, els quals no contraelen el, serveis que els presten els
porters ni els retriburixen obligadament, sine voluntáriatnent, no figarant el porter en cap dels apartats en
qui el Reglament enuntera el personal que gaudeix del concepte doperan i que el treball que habitualment
presten els porters encaixa Mi, en
all g que per servei domistic definsix
l'anide 8.e de l'esmentada hei, ruin
que és contrariar per un amo de casa
sense fi de lucre i per a prestar-lo a
un estatge particular.
La disposici ó susdita acaba declinas que precedeix considerar que
rasseguranca cpaccidents del trebaa
deis porten no is obligatòria pels
amos de les cases destinados a vivendes.
Cal remarcar la impreincia que
significa l'esmentada Ordre del ministeri del Trehall, puix que sesenta
el criteri just i legal que en el set
dia txposa la Cimbra Oficial de la
Propinas Urbana de leareelona, tenint gran transcendincii per als propietaris de finques urbanes.
REUNID DE SENYORES

PROIPIETAXIES
El prepvinent dijtun, die primer de
març, a le, cinc de la tarda, tinta
lloc a la Cambra Oficial de la Propietat Urbana d'aquesta ritual una reme
de senyores peopietarie:, per tal de
tractar d'impartants afers Miden:da
amb la propietat urbana, al miel ame
q ueden invitades lotes len senyores in-

teressades.
Barcelona, 27 de febrer de 1931

ce/ona, Portaferrissa, 19, entre_
sol, celebrare avui, a les deu de
la nie al seu estatge, assemblea
del ram de l'engròs.
Oontaderaold de la Indústelc
del Taxi. — Avui, a les deu 11.3
la nit, celebrare assemblea general ordinäria al Coliseo Poni.
pela, de Grecia,
atiogim de traban en el comen
a( detall — La foralitat dele pat rons componente del Jurat
Mixt del Comerç al Detall, en
les Seccione Interior, Afores i
Rain de l'Alinientaci6, en unió
de lates les entitats patronals
de Barcelona que aquells representen, posen a coneixement
dele comerciante detallietes que
enenra estan pendente de resolució els recursos interposats
davant la superioritat contra
els laudes relatius al detall i
rail' de dictats a
31 de desembre de 1933. Per
lene n'entre no CO reselguin els
esmentats recursos, i (record
amb les disposicions del ministeri de Treball data 26 de
febrer de 1934, i en espera d'una solucid definitiva, les eral,
tata patronals de Barcelona rn.
comanen al comiere que continui complint en PIS n'alelada
termes, sonee eslablir cap Inuovacia, el regia) de irehall
:inferior, aeerdat pel ple del Jurel Miel. Els patrons. amb tot i
estat afectal 6 per una profunda
relej e malgrat haver augmentet
nelablement els sons el mes de
novembre Ile 1931, no rolen derugir rl fer unes /leves condicione de treball, però solament
¿irle el Jurel Miel, eanfrecienades per les representacions
legale de dependents 1 patrons,
que siguin compatibles amb les
poeeibilitats ecenemiques dels
negocie.
El confilete de les fabriques
del raro de l'aigua. -- La }ederaciú de Fahrieante de Filete
i Teixik de Catalunya lis Miura! a Fboeurable senyer conseller de Treball • Obres Públiques leicord que va prendre
Junta de gnvern el din 215 del
corrent, que es com segueix:
-L'actitud adoptada pelo ebrere
en algunes febriques del ram
d • aigua, suprimint els rellesamento ¡ prohibinEtel eativi m'Ir mal d'obrers a lee mequinee. ha
creat a tale febriques la inspusaibilitat de poder treballar,
ésseill àdfiuc aquesta actitud
una vulnerarle) del voulracte
traen vigota alub els obrero, i
de persistir equeela aeluacitt
el e patrons afectats ea veuran
obligalo a allipendre cii treball
de Hure febriques dintre d'aquesla inateixa setmaita."
Assemblea del Front Unle de
Treballadors re5ecoant119.—.1%,A.
a lee deu de la ref. se celebrare
a la Sala Capsir, Mereaders, 24,
laissemblea dele rarne d'Ahinentaeiö i Detall de tes ettlitate
que integren el Fronl lenic
Treballadors Mercantils, la qua!
té un gran tuteres das ant l'aclittul de la Palraiial en el coinpliment deis laudes. la legalitat
dels quale ha estat confirmada
pele Juntes Mixtos en una nota
ml [Si
a la pretil:s.s.
Els empleats municipals. —
Avui, mi les deu del ve,pre,
sociaith, luelructiva d'Obrers i
Empleats de l'Ajuntament celebrare aseeniblea general extraerdineria al Salú Bohemia 31,mdertneta. del carrer de Caeatiekt, per tal de donar compte
l'informe del Consell direetin i
erre:enteche i aprovaciú de ba>es.
Exposició

de "La Ciutat dE

Repòs i de \Taconees"
lia estat tuolt visitada aquesta Esposicie. durant la seunana passada,
pel públic en general. i en especial
per totes les Associacions consterno
des a la russtra ciutat. Corn sigui que
els clements forans, degut a la curte.
dat de ternps en que sla anuncia:,
no han pogut concorrer-Iii encara.
malgrat l'inter è s que han demostrat.
el Colisa Direstiu de ''La Ciutat de
Repós i de Vacances" ha fet les gestions oportunes per obtenir la se,a
prórroga, la qual s'ha obtingut oficies a la deferencia del senyor Palacios. coneessionari deis soterranis,
iixant per al proper dia lo de mar":
la data de tancament de leExposicia.
Snit invitades novament totes les entitats i ciutadans a o ue visitin 1.Ex'
pesicie, cae de no haver-ho fet encara.

Festa catalana pro -monu.

ment Josep Moragues
Demi, t'Ejem, tindri Ilee, a l'alerce
del Fnment de la >ardan*, d'Hos t s!rano; (Sarria, in, interior \ a les den
de la vetlla, la ‘egnria reunid d'erutare
sardanistes, per trailer de la testa
mena Catalana pen-Mnetument Joeet
Moragues. que aqueoa entitat arfa.
n'era, amb la collaboraci6 de les aleta
entitata sardanistiques,

Dimecres, 28 de

LA PUBLIC1TAI"

febrer de 183

NOTES POLITIQUES
Sequerra Republicana de Catalunya
En l'assemblea general ordinäria
ce l ebrada el dissabte passat al Centre Republicä Catalä del districte
caique fou elegit el nou Consell
Directa', el qual queda constituit
en la forma seguent: President honorari: En Joan Tauler i Palomere s. Con se II Directiu: President.
Domènec Pla i Blanc; vice-president primer, Ricard Pous i Jubells;
Nace-president segon, Josep Durban;
secretari, Francesa Mann i Rovira:
vice-secretari, Salvador Vives i Gala tresorer, Rafel Permanyer i Via i ró; comptador, Agusti Subircis i
Llobet; bibliotecari, Joaquim Capacalla j Salomó; vocals: Anici Rius
i Poleas, Josep Pimies i Sarret,
Antoni Ferrer. Antoni Garcia López, Tomás Segarra. Comissions.—
Política: Alfred Girald i Miró i
Antoni Carbó i Boada; Cultura:
Josep Martínez i Amadeu Alemany
i Oliver; Assistencia: Vicenç Fuer
i Josefa Delicado Garcia; Foment:
Icen Vilana i Umbert i Ramon Pla
i Peidró.
=o El propvinent diumenge, dia
a a les dotze del mati, tindrä lloc
:a inauguració oficial del nou estatge de lakteneu Obrer dEsquerra
Republicana del districte V, carrer
de l'Estrella, 2, cantonada a Non
de la Rambla. Han promès llur assistència l'honorable senyor Lluas
Companys; el conseller de Cultura,
senyor Gassol; el de Treball, seryor Barrera; el de Sanitat. senyor
Dencäs; el primer conseller de la
ciutat, senyor Caries Pi i Sunyer,
i els consellers delegats senyors
Carbonell i Pla i altres personalitats del partit. L'acte acabará amb
un vermut d'honor. Es poden adquira- tiquets en totes les enfitats del
dictricte dnque.
Unió Democratice de Catalunya
El diumenge vinent. a les once bei
raati, tindrá lloc la inaugurada, ola:-al del nou estatge del Centre Caalá Democrätic, situat al carrcr de
.1, Diputada, núm. 293, principal.
Hi prendran part els senyors Joan
Ester i Prat, president de rentitat;
loan Baptista Roca i Cavall, Marull Carrasco i Formiguera i el
putat al Parlament Catalá senyor
'ala Ramera. Després de feta la
aaaguració s'obsequiará amb un
• •aaut d'honor els anteriors ora. crtinie, Dernocratica de Cataaaya. al qua l partir esta adherit rl
Centre Català Democràtic.

FETS DIVERSOS
En tina t o rre que es pro;letal de Josep Maria Casals,
situada al carni de Vallbona,
entraren ladres j se n'emportaren efectes per valor de 1.100

pessetes.
— La guardia civil va comunicar ahir a la Comissaria
que al carrer d'Espronceda va
trobar l'auto número 39832 que
ahans-d'ahir fou robra a un xofer.
— Al rarrer del Penedès
!oren detinguts. per alunines de
l'Escala de Polinta. Brahim Mahomet i Maymoud Mahomet. els
quals intentaren d'estafar una
quantitat en metällie a un cobrador de la Generalitat. Tots
dos seran expulsats de la Penir.sula.
— Ahir a la tarda es presenta Vicenç Campillo en una
botiga del carrer de Valencia,
número 303. prapietat d'Antoni
Mascará. el qual tA el sen fill
Agusti fent el servei militar a
Enginyers. Campillo va dir que
era sergent del dit regiment i
que el sen 1111 Ii havia encarregat que anés a recollir deis sens
pa res 7 5 pessetes que li feien
falta.
El pare. no donant credit al
que deia el visitant, critla per
telefon a la caserna, i la resposta fou rular a la casa un
sols-rifirial que detingué, Campillo 1 el posa a disposiriö del
Jatt jat de guardia. El &Ungid
reincident en delictes d'estafada.

Un concurs per a proveir
les places de caps militars
del Sometent
Havent-se de prosear, atenent-se al
aecret de 29 de febrer passat, referent al Traspas de Serveis de l'Esauadra de Catalunya, Sornetent i Serveis de Ramaderia rural, en virtut del
alai la Generalitat ha de nomenar el
cap i els oficials de la plantilla del
cap de Sometent de Barcelona, una
vacant de camandant en cap auxiliar,
maltee ube capitans auxiliars i una d'oficial auxiliar de Secretaria, s'obre un
concurs, al qual podran prendre part
els comandants, capitans i tinents de
Exercit, essent condicia indispensable Esser catalä o be portar dos anys
de ,residència a Catalunya i coneixer
l'idioma. Les ¡Ostiones hauran d'ésser informarles pels caps dels resrectius cossos i acempanyats del full
de serveis, i presentades al conteller
ale Governació, en el termini de cinc
dies, a partir de la data de publicació
de l'ordre present al Butlletl Oficial
de la Generalitat

EDACIOGIA ELS TRIBUNALS
UNIVERSITAT AUTONOMA
Sobre l'actitud dels estudiants de
Medicina. — En retare ahir el rec-

cologia dels tuberculosos pulmonars''.
A les nou del vespre, banquet
oficial a l'Hotel Ritz, amb assistencia de les autoritats.

i Adelaida de la Creu i Barroso, de
Pujalt. Tots els interessats podran
recollir de l'oficina corresponent els
respectius nomenaments, previ reintegrament de ptes. 730 i un segell de
pesseta del CoHegi d'Orfens.

tor els representants de la Premsa els manifestá, sobre l'actitud dels
ENSENYAMENT PRIMAR;
estudiants de Medicina, que la UniTftols de Batxiller.— pe! Recto.
versitat esta disposada a mantenir
Collegis privats, — Han incoas
rat han estat signats els seguents:
el seu prestígi i no tolerar el meexpedient davant la Seccia AdminisDe l'Institut Balmes, de Barcelona:
nor intent de vaga, que sera sevetrativa d'Ensenyament Primara solManuel Masjuan i Bellonch, Lluit
rament castigat.
licitant autoritzacia per establir i
Sana i Sana, Pere Coll i Rodan. Joan
dirigir coHegis privats en aquesta
—La vaga en la Universitat—diJosep Artigues i Vidal, Josep Marcapital, senyor Francesc Espinalt,
gué el rector— n o té raó d'ésser, i si
tínez i Andrés. Del de Figueres:
senyora Rita Salvio, senyor Josep
es tractes de fer falta collectiva es
Josep Patuleas i Pages. Del de PalPietat
alalo.
senyor`
Maria
Vila
i
considerara que es renuncia al curs.
ma de Mallorca: Joaquini Morell i
a
fi
de
preAmb aquest motiu, i
Dimissi6 acceptada. — Per la DiRovira. Del de Girona: Manuel
..
venir qualsevol alteració de la norreceto
general d'Ensenyament ProBosch i Reig i Josep M. Vila i Reig.
malitat, el rector ens facilita el text
fessional i Tenia ha estat admesa
Del de Manresa: Ignasi Ros i Raals
degans
adreçà
de rofici que ahir
la dimissió presentada pel senyor
mis. Del de Tortosa: Josep Molina
de les Facultats, el qual diu alai:
Eugeni Pasqual i Casanota, del cari Alorda i Joan Rubio i Bolet. Del
nt de
tee de director de l'Estola Profesde Tarragona: Rafael Salgado i Cal' En relució i en complime
sional
de
Treball,
de
Palma
de
Mal'acord adoptat pel Patronat d'aderon i 5farcelli Güell i Ramones.
llorca.
questa Univers itat ' de decretar la
El mfting dels mesares.— Diumendel
curs
per
tot
el
ternps
Per a les possessions deis insPecsuspensió
ge vinent, a les onze del mata se
que resta de present any academia
tors d'Entienyarnent — Pe) miniscelebrará al Kursaal un míting orteri dInstrucció Pública iba dispocas de produir-se una vaga escolar,
ganitzat pel Front Unic de Mestres
prego a la V. I. se serveixi disposar
sat que en el successiu, en ésser
Nacionals, per protestar dels mals
nomenats per a noves destinacions
que sigui fixat en el tauler d'edictractes de que el Govern de la ReFacultat l'avi pertinent
els inspectors d'Ensenyament Prites craquest a
pública els fa víctimes. Pot asseguper tal que arribi a coneixement
mari, ja sigui en virtut dingrés, de
rar-se ja que entre els oradors que
trasHat o de permuta, hauran
dels interessa t s la dita determinahi prendran part hi !latirá l'ex-mida', en el ben entès que la suspenpossessionar-se de Hura cärrecs dinnistre d'Instrucció Pública, senyor
tre el terrnini possessora que per al
sió será decreta da quan la falta siMarcelli Domingo ,
professorat oficial determina el degui coHectiva, considerantase com
cret de 13 de gente de 1873, sense
a tal la no assistènci a a classe de
mes del cinquanta per cent dels
qu e sigui modificas en cap epoca
del curs academia, i quedant, per
alumnes."
EIS BOMBERS
tant, derogada rordre de 2 de mara
També ens facilita el rector A
de
1933.
retext de dues disposicions mas
lacionades amb el 'tutea< assurnpte,
Reineis prestats durant el mes
ELS MESTRES
i que san:
de febrer
mestres
nacionals
de
Federació
" Sha disposat pel Rectorat que
de Catalunya. — Els mestres que
les Associacions d'Estudiants de ca3; incendis,
ineendis.
Gratis
vulguin concerrer a rapat a honor
da Faculta t celebrin les seves sesde alarceHi Domingo que tindri 23; petils incendis, 12: zemesions i assemblees en hores que no
II« a l'Hotel Orient el dia 4 de neies, 5; falses erides, 2; reciopertorbin la maraa de les classes
mara, després del mitin Pro Faroneixements, 5; explosions, 2;
ni el,. treballs propis de la Faculla Primaria que se celebrara al cineauxili, 1; retens de prevenció,
ma
Kursaal,
a
les
onze
del
matí
tat."
22; diversos serveis. 7 0; amb
del
mateix
dia,
cal
que
adquireixin
"El Rectorat ha acordat que es
la corresponent tarja danscripcie, un total de 145 serveis, que han
taxi en els taulers d'anuncis de caeslat prestals com segueix: per
que val setze pessetes, a la Casa
da Facultat un avis que recordi als
la Caserna Central, 139; pal
del Mestre del Deganat, a les Ilibrela
necessitat
que
tots
els
estudiants
ries Bastinos, Cama Darne, Montijuarlerrit tat Para, 1(1; pe(
anuncis de les seves reunions o asserrat, Pompeia o Rosals. o al propi
Quarteret de l'Exposiciá. 17;
semblees siguin fixats exclusivament
Hotel Orient, abans de dissabte,
La Sagrera, 12.
pal Quarteret
dia 3.
en els esmcnt ats taulers, abstenintEn els serveis d'extinció d'inEl Consell Directiu veuria amb
se de feral° a les parets de l'edita
rendís han astil utilitzades
malta complaença que els rnestres
ci, embrutant-les acab dibuixos, carbaques de la canalització genede la nostra terra concorreguessin
tells, inscripcio ns etc., i recordant
als actes cantearais, i els recomana
ral de la vía pública. La durada
que la reparació de les pintures i
que sanscrieuin a r pat tan aviat
del servri nirs imporlant ha
altres possibles desperfectes, quan
cona els sigui possible.
esta' de 4 horca a0 minuts. El
es desconegui eis causanta, les ¿esJubilació de mestres. — Per haver material gran emprat per als
peses que originin es da. tribuiran a
complert rerlat reglamentaria, es deeanientals servris ha estat com
prorrata entre tots els estudiants
clara jubilada, amb rhaver que per
segneix: autoboinbes, 62; autoen finalitzar el curs."
classificacia le correspongui_ la me s
Mar, per a entrar a l'edifici liiitransport de personal i mate-trancioldeB .ar
rial. 104: autoescales, 3; esrersitani. fou exigida als estudiants
Encarnació Sempan. De la matraca
autotracl'exhibició del sea carnet d'identimanera es declara ,Mbilat el mestre cales aèries, 16:
tat, mesura que no ha estat enaJra
tors, 13.
naciama d'Arbera (Bar : el- na ) se
adoptada a la Facultat de Medicina,
-nyorAtiCas.
en la qual, aixi com en la Universa
Els mestres del Patronat de Bartat, s'han donat les classes arnla percelona. — El Patronat Escolar de
fecta normalitat , tense que s'alteBarcelona recorda als mestres norés rordre ni un sol moment.
menats suara per a Escoles de Barcelona l'obligadó que tenen de prenEls professors de les Universitats
dre possessió de Ilurs arreas resde Montpeller i Toulouse visitaran
pectius el proper dia primer de marc.
Barcelona. — Avui, en l'exprés de
arles set i vint minuts del vespre,
Nomenament de mestres interina.
ribaran a aquesta capital, per l'esPel Consell Provincial d'Ensenyament Primari de Barcelona han estat
tació de França, procedents de
jets els nomenaments dels mestres
alontpelle r i Toulouse, els profesinterins següents:
sors de les Universitats de les dites
poblacions, que vénen a Barcelona
Mestres: Joan Miró i Castillo, d'Aa l'objecte de visitar aquesta Una
i Morera,(3,3.
de
brera; Set:Asila Bulla ustero
pianarodona,
antes
que,
al
Link
versitat i assistir als
seu honor, aliar/ organitzat. mez, d'Odena. Mestresses: Maria
Serra i Salses, de Barcelona; Rosa
Entre els professors, probableBlasco i Casanoves, de Granollers;
ment vindran els rectors de les diAdela Rosa i Macao, ele Sant Joan
tes Universitats i l'alcalde de Montde Vilassar; Adela Oliver i Costa,
peller.
de La Garriga; Maria Rodríguez i
El rector de la Universitat . docCirujega, de Santa Maria de Coreó,
tor Bosch-GimPera, anda una emitíssió de catedrática anirä a l'estació
a rebre els visitants.
Els actes organitzats són: den1:1,
Publicaciona rebudes
primer de mara, a les onze del mata conferencia a la Universitat so"Gaseta Municipal de Barcelona",
any XXI, números 1-2-3-4. Barcebre el tema "Le théatre de Molielona, gener de 1934. — L'Eixerit",
re", pel degä de la Facultat de Fiany III, núm. 73, Barcelona, 25 felosofia de Montpeller, senyor Jobrer 1934. — "Vida Tortosina
sep Vianey, persona de gran relleu
any VIII, núm. 338, Tortosa, 16 iei prestigi Merara
brer 1934. — "Auto Transport",
A les dotze del mati el degä de
any IV, núm. 46, Barcelona, to tela Facultat de Medicina de Mozataren 1934. — "El Carni", any
peltre dissertarà a la Facultat
núm. 102, Valencia, 17 febrer 1934.
Medicina sobre "Sindrome simpáti"Boletín de la Cámara Oficial de
cocervical.a.
Comercia e Industria de Sabadell'',
A la una del rnigdia, recepció a
any XXV, núm. 270, Sabadell, gela Generalitat, i el President imponer i934. — "Boletín del Instituto
sara les condecoracions atorgades
de Reforma Agraria'', any III, núper la República espanyola als donmero 19, Madrid, gente 1934. —
tors F.uzieres, Rimbaud a Desfours.
"Boletín del Comité Industrial AlA les set de la tarda, conferincra
godonero", any VI, nana 66, Bara l'Institut Francés solare el "Cant
celona, desembre 1933. — "Radio
popular írances", a arrea del proTécnica", any IX, Madrid, 15 fefessor de la Facultat de 1.1etres,
brer 1934. — "L'Economie Internade af ontpeller, senyor Joan Amarle.
tionale", vol. VI, Paris, febrer
A la nit, a les deu , conferencia
1934, — "Esplai", any IV, 110111. 117,
a l'Institut Médico-Farmaceutic, pc1
Barcelona, 23 febrer 1934. — "Inde
MediciFacultat
la
professor de
vestigación", any II, núm. 30. M a
na de Toulouse, senyor Jopie, el
In fehrer 1934. — "Ibérica",-dri,
qua( dissertari sobre la linfograany XXI, núm. t.o13, Barcelona, 2
melomatosa maligna".
fehrer 1934. — "Boletín de T.S.H.",
any IV, nana 3o, Barcelona, gener
Dia 2 de mara, a les dotze del
migdia, conferencia a la Universi'934tat (aula de Química), pel professobre
el
tema
Serra-Hunter,
sor
"Orfila. Sentit racial i humanista
No podem publicar les
de la seva obra" , i el doctor Saboreada, craquesta Facultas de Medicisotea pregades que nn
na, disertara a continuació sobre el
tema: "Orfila. - Creador de la toxivinguin maltea en cataiä
cologia."
A les set de la tarda, a l'Institut
1 amb un timbre o signaFrancés, el professor Tapié donarà
tura coneguda
una altra conferencia sobre "La psi-

Cavia vistes abir
A la Secció Primera comparegueren Enric Abat, Jacint Vidal i
Anna Vives, eis quals estaven acusats de dedicar-se al traue de cocalna. Després de les declaracions deis
testimonis, el fiscal va retirar l'acu.
sació que sostenia contra Arma i va
demanar que als altres dos processats els los aplicada la pena de quatre nietos d'arrest i 300 pessetes
de multa.
A la Secció Segona van rompareixer Joan Garcia Capucha, Josep
Llorenç i Ricard Roset Pardo, els
quals Bogaren un taxi a la Rambla
de Santa Mónica i en ésser prop
de Badalona amenaçaren el xofer
ami) les pistoles i l'obligaren a limoran-los els diners que duia al damuna El fiscal, tenint en compte
que García Cayuela és menor de
divuit anys, demanis que li los aplicada la pena de guatee menos darrest pel ¿elide de robatori i qualm
més pel delicte de tinença iHicita
d'arma de foc. Per als altres dos
va demanar que els fos aplicada la
pena de tres anys, vuit menos i onze dies de presa, , pel delicte de robatori i, a mes, per a Llorene, deu
mesos d'arrest, per considerar-lo
autor d'un altre delicte de tinença
¡Ilícita d'arma.
A les Seccions Tercera i Quarta
no se celebraren vistes.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Es constituí alije aquest Tribunal
al saló d'actes de la Presó CeHular
per reune la causa seguida pel jutjat de Sant Feliu contra els vint-iquatre processats que foren detinguts al local del Sindicat Unic del
Prat de Llobregat, on lambe sembla que foren trobades armes i municions, el dia 8 del passat mes de
desembre. Després de les proves, el
Tribunal va ahsoldre vint-i-cinc
dels processats, i condenina únicamena Francesc Auge a quatre menos de presó pel delicte de tinença
¡Ilícita d'arma.

Vària
Ha estat declarada closa la causa
que s'instruia pel procediment durg élida contra Josep Majó i Josep
Moreno, acusats de tinença
d'arma. En la dita n033 consta la
manca de responsabilitat dels detinguts per ratracament comes a la
casa Pärnies, al revés del que se
suposava de primer antuvi.

Pel Jutjat número cinc ha estat
posas en [libertas Manuel Esquema,
el cambrer del cafè Comtal que bu
acomiadat i del qual se sospitava
que havia pres part en la coHocació
d'una bomba als urinaris d'armen
caie. També ha estas posas en Ilibertat Joaquim Capilla, el qual era
considerat com un dels que amenataren el propietari del dit cate per
tal que tornes a admetre Manuel
Esquerra.
Ahir al matf els oficial, dels jutjats i relatories presentaren als secretaris b relators una còpia de l'ofici de vaga que tenen acordada per
al dia 14 a les dotze de la nit. També n'enviaren una altra als presidents, al fiscal de l'Audiència i al
jutge degà. La comissió de vaga va
anar ahir a la Generalitat a lliurar
rofici de vaga al conseller de Treball.
La gerencia de la casa Tupinamba va presentar ahir una denúncia
al Jutjat contra l'encarrega da d'una
sucursal, a la qual acusa d'haver
defraudat unes 25.000 pessetes de
diferencia que hi ha entre els Iliuraments que li han estas fets i el que
te venut.
Per la secció primera d'aquesta
Audiencia s'ha dictat sentencia condernnant Josep Tort i Puig a la pena
de dos meses i un dia d'arrest major,
multa de yo pessetes i una indemnitnació a la casa perjudicada per haver
falsificat l'etiqueta del xampany "Delapierre". Representa la casa querellant ei Iletrat senyor Josep Cual i
Montardit.

Amenyalaments per a avut
--

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Incident: Joan
Giran contra Jaume Tras i Peitx.
Menor quantia: Antoni Cobinsa
contra Pere Cobinsa i altres.
Sala segona. — Incident: Tomás
Puri i un altre contra Lluisa Guarro i Mas. Menor quantia: Josep de
C. Saige contra Cristi:do' Maten i
altres. Competencia: Lluís Carreres contra Marià Puigverd. Inrident: Joaquín.' Toda contra "La Redentora".
AUDIENCIA PROVINCIAL
Seacia primera. — Un oral per
estafa contra Joaquim Salvat. Un
divorci: R. 5lismang contra P. Galofre.
Secció segona. — Un oral per
resistencia contra Felip San José.
Seceie tercera. — Un divorcis Josefa Pujals contra Josep Cuseb.

Secció -quarta. Dos orals per
furt contra Sebastiä Rubio i Pene
Meca. Dos orals més per resistencia i homicidi itnprudent contra Josep Rodríguez i Josep Caldes, respectivament.

CURSOS
I CONFERENCIES
INSTITUT DE MEDICINA
PRACTICA

Resaló científica
En la darrera sessió científica celebrada a l'Institut, va dissertar el doctor Vescomte Lakanal, donant a conèixer els darrers coneixements a propósit de la terapéutica digitälica. Ante
seguit exposi el tema anunciat el doctor Martí Ibialez el quat es referí, en
primer 11«, a les relacions entre l'Eugenesia i la Psicologia, i en la necessitat de crear una nova t dinámica Psicologia capaç de satisfer les necessitats espirituals de ¡'borne . Analitza el
panorama de la Psicologia contemporänia. Estudia l'evolució de la consciencia coHectiva, des dels temps prehistòrics fins a l'actualitat, referint-se
priviament a les madalitats mis infimes de la vida. Estudia el nou concepte ate l'espetar i exposa nombrosos
fenemens que entren en el camp de.
la superconsciencia. que cateen de la
Literatura, el mite i el misticisme. Finalitza expesant el nou mètode de Psicosintesi i la possibilitat d'arribar al
control endocri pel domini de la mein.
* ESCOLA D'ASSISTENCIA
SOCIAL PER A LA DONA. —
Avui. dimecres, a les set del vespre,
donara una conferencia el professor i
director del Servei de Cirurgia Ortopedica dei Sanatori de Sant Joan de
Dei?, de Manresa, Dr. Llu a Ribó, el
terna de la qual sera: "Peque el cos
dels infants creixi arta, perfecció i harmonja". A la secretaria de l'Escota es
lliuraran invitacions a totes les persones que les 5ollicitin.
* ACADEML4 1 LABORATORr
DE CIENCIES MEDIQUES DE

CATAL 'N VA. — Aquesta Corporacía celebrará sessió científica avui,
dimecres en la qual seran presentades
les següents comunicacions: Dr. X.
Ferrerona i . Co: "Que és Allergia?";
Dr. M. Garriga i Roca: "Estiomena
i ultravirus tuberculós. Etiologia de
l'estiomeno". - L'acte comer:cara a les
set del vespre.

aarnannarnSaValnantr ananansTanisriflar

geecreß, 28 de febrer de 1934
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LI ZOPO

BOXA

Del Campionat del món

dels pesos mitjans

LA _PU LICITAT

ATLETISNI

Acorda del Cansen,'
Federal

NONES DE TOT ARREU

En la reunió d'abans-d'ahir del ConATLETISME
resultat en un combat que el dia 25
- El Consell de Govern de la
sell Federal de la Federació Catalana
passat va disputar a West Palm
Federació d'Entitats Excureionistes
Havent-se dirigit diverses persones
d'Atletisrne es prengueren, entre altres,
Beach
(EE.
UU.) davant cl vetenä de Catalunya recorda a totes lea
a la Federació Catalana d'Atletinne
els següents acorde:
Mickey Walker.
entitats federades que avui, a les
en demanda que per anar al CamHomologar ets record, de Catalunya
El
pes
ploma
anglas Cutlibert
deu de la nit, hi ha assemblea gepionat d'Esa:alma de cross country,
absolut i escalar del llançament del
Taylor,
que
reapareixia
el
paesat
neral ordinaria al sau estatge social,
que el dia 4 de mitre proper se cedisc i llançament del pes escolar, tris
dia
26
a
aferthyr,
País
de
Gales,
Santa Anna, ro, primer.
lebrarà a Lasarte (Sant Sebastià).
l'atleta Sr. Pere Ricard, del Junior
despees
de
sis
meses
Mabsencia
del
Al mateix temps fa avinent a tots
faci un autocar. el Consell federal
F. C. i de la Facultat d'Arquitectura
ring, va adjudicar-se una honorable
els delegats que hi assisteixin que
de la dita Federada, fa avinent a
El mata de Campionat del man
va batee el paseas diumenge, dia 25 del
decisió per punts sobre Albert Bacse serveixin Murar el full d'estadístetes les persones que desitgin arar
dels pesos mitjans ha revelas un
corrent, durant la celebrada del Tritica degudament emplenat que va
al Campionat d'Espanya de cross que .ker.
Marcel Thil esgrimista.
cathlon universitari, amb les marques
- El manager de Girarles ha assisan de dirigir a l'estatge de la Fetrametre's al seu degut dia.
Ara, per contra, empri durant
de 36.54 i Ir.
seguras a un colega local haver enciencia, Catalana d'Atletisme, cartee
gairebé tot el combat la seva esAquestes provee Nan ésser censadaEl Grup Excursionista "Actrat novanient en negociacions anib
del Doctor Dota número lis, cada
guerra, col4oc escassos copa amb des Pels federatius senyors Joan Sercia", de Penya Fox, celebrará ama
uns
empresaria anglesos Pe r a provespre, de vais a nou, on seIs fa e la mi dreta, en la qual demostri no
rahima i Bofili i Lluís Andrade. i els
una conferencia a cartee de Rafael
duir el campió d'Europa dels ploMari teta mena de detalla No e.0
tenir tonfignea.
jutges nomenats per al festival, per
Maria Martinez, secretara de l'Arisa
a
Liverpool.
L'adversari
de
dir
qtre
si
es
pot
aconseguit
fer
un
la Federació Catalana d'Atletisme, seEn conjunt la seva tasca fou degrupació Fotografica de Catalunya,
Gitanee
seria
Nel
Tarleton.
autocar,
el
saetee
resultara
summanyar Josep Coromines, senyor Joan Vifensiva, ¡ es limita a contrarestar
sota el terna "El desenvolupament
Artero ha confirmas igualtnens
la i senyor Joaquim Soler, aspirante ment econòmic, i la comoditat de poles impetuoses escomeses del trande la fotografia a Catalunya" (amb
der
anar
i
tornar
amb
una
facilitas
de
que
Jeii Dickson, que mareara el
al
Colegí
de
Jutges
i
Cronometradors
ces.
projeccions sobre les Guilleries). El
termas remarcahle.
mes que ve cap als Estas, Units,
de la F. C. d'A. Els mines revaras perdit acte tinCri bloc a restatge de la
Si exceptuem el tercer as g an, en
- En tun festival .ohre pista ro.
porta • à nencarree de contratar Edtanyien
al
mateisc
atleta
ami,
les
marPenya, Coroleu, s5.
el qual Ara tingué una fugaç reacberra. oreanitzat pel Nova York AMdie alinee per a venir a posar en
ques
de
3563
i
lt
metres,
respectivació, i el nave, que aconseguí equiEIWORTS DE RED
lene Club. ha estat batut el récord
joc a Barcelona, eniront del grament.
librar, en els altres assalts Thil
mundial de la Pera:a. Per l'atleta
cienc, el seu Sisal de campió del
Es concediren les segiients dates. Al
disputas a Helsinki (FinlanS'han
mana en el ring en forma clara i
Keith Brown. el qual assoli la nora
min dele ploma.
Comarca de Bages , el dia 4 de retare
dia), ele campionats mundial, de paindiscutible.
„sehnen.
marca
de
437
Sembla
que
els
managers
per a organitzar el Primer Campiotinatge sobre glaç, de velocitat.
Cap al final, Ara, adonant-se que nat de la Comarca de Bages i Alt
Una altea marca notable fou el salt
Oyarzahal i Dupre no han arribar
Examinats els resultats obtinguts
tenia el mata perdut, tracta de reac- Llobregat, de Cross (asunten; al ma- d'alzaría del jove Marty, que fran- a un acord per al traspón del pes
en les guatee proves reglamentäries
cionar, però els seus esforços foren
queja 20 55 metete.
tela Club el dia t er d'abril per a orfort hasc leidoro Gaztaftaga del
sobre les distancies de sao, 1.5oo,
häbilment continguts pels [tuna s del
- El diumenge passat, a Can
ganitzar la II Volta a Manees,.
primer al segon. Oyariabai demana
5.0 00 i 10.000 metre s , s'ha establert
Tunis. va entrenar-se nequip que
neu adversari, que acose perdre un
una indemnització de 25.000 franca.
ELS CAMPIONATS DE CATALLn
la següent classificacia:
representant Catalunya ha de paràtom de la seva rapidesa i precisió,
Filipines
3
Malgrat aquesta manca d'acord,
NYA DE NEOFITS
Primer i campió del +Me, S'erg
ticipar en el Cross Peninsular que
continuaren fent blanc al rostre de
Isidoro
ha
anuncias
que
marxaria
el diumenge vinent s'Ira de celebrar
Evensen (Noruega), el qual i a fon
Despees de l'anunci de la celebració
l'espanyol.
un dia d'aqueas% cap a París.
a Donastia.
campió del min l'any 1927.
El triomf del campió, per la for- dels primers Campionats de Catalunya
- Al Circ Price se celebra di L'entrenador va palesar el aeu
de neòfits d'Atletisme, fet Per la Fe*
Segon, Wasenius (Finlandia).
ma com fou aconseguit, queda fora
vendres una reunió pugilietica. Es van
optimisme
en
con
s
fortatar
la
bona
Tercer, Ballangrud (Suecia).
deració
Catalana
per
al dia 25 de marc
de tot dubte, ja que la superioritat
re2iSitar
els
segiients
resultats:
ma deis sens XitOtS.
proper. matí i tarda a l'Eetadi MuniQuart, Stiepl (Austria).
Ines Ir bate, en vuit represes. per
de Thil fou evident en el transcurs
es
va
celebrar
el
A
13urjaeot
cipal de Montjuic, han estat molts els
FtiTE01..
punts. l lleminti Primo Rubia,
dels quinze assalte.
ram p ionat valencia de cross. Va
atletes que s'han insten ja a l'estatge
L'as/aria Persa posa la o , al segon
guanyar Camps. del Comerç, seThil, la resistencia i dots fíales del
- La Federada, suissa no cnmende la Federad&
cliti de Calera. Calatayud, Copete,
assah el sUiS Claven
qual han estas les qualitats que han
mili la preparació del seu equip que
Coeli sigui que aquests Campionats
alanya. Cristalsal. Del Arce, RaPelota Ruiz bate. per punta el cacaracteritzat la seva boxa, aria es
ha
de prendre part al camptenat per
se celebren a principi de temperada.
raen. etc. FI C. A. Comerc va cla c
tala Safont, l'actuaras, del qual no
revela com a esgrimista. denoa la Copa del Món, fi/1s que n'hagin
el Cansen Federal de la Federada re.
-sifcarenpmodvt
demgraaa
tant en aquest sentit notables proacabat els partits oficials en curs.
corda als atletes i alubs q ue re es
l'Agrupada Atlética Valenciana.
El valencia 5antgill tust declagresos.
- El partit Egipte - Palestina es
passa a catenaria superior, per així
SOXA
ras
vencedor
del
trances
Barras,
en
No bu el francas el púgil rude, poder els atletes participar en el Trojugará el 16 de mara i el partit de
el
transcurs
de
la
quarta
represa,
en
Jack Petersen. que acedia fa peses
volta Palestina - Egipte, el 31 del
ten Rnssend Catees, Campinnats de J u
d'esta exempt Mespectaculantat, que
esser desqualificat el francas, per hodies el tirel de camina d'Anglatermateix mes. En aquest grup nha res'imposa per la seva resistencia ind'alees peores anunciades per-niors
rcar
incorrectament.
pesos
lorts
a
mana
de
Len
ra del:
tirat Turquia.
esgotable, que anihila l'adversari.
ale mesos d'abril i maje', destinarles a
FI ,nmhat. en la !n'a curta MeraHarwey, senilaa maraar tirmatuent
Anit, pel centrara Thil va actuar
categories inferior'.
- Rumania val retardar el sen
da, va decepcionar. Anshias pagas
amb
passi
segura
s
vrs
la recencon, un púgil d'iniciativa i la leva
partit eliminatari amb lagaslasia,
La Federada pena, encara. que ele
Irren aeomiarlafs amh mostees de
garata
del
titol.
Prtersen
no
ha
esagressivitat, recolzada per un cace].
anunciat per al día is
atletes no s anser ienin cii m sssa Ma
desgrat.
tas batut d'ença que lin resulta pel
lent joc de carnes i una clara nació
Els romanesos valen que es jugui
-se.iróqumvalctneu
- Dimartes a Palma , se celebra
l
campió,
de les distancies, persistí uns al
i
acaba
de
vencer
novel
el 6 (le maig, per conveniencia del
e, dos com a maximum, fent d'aquesta
una rennia, en la qual s'obtingueren
darrer minut del combar.
Harry
Crossley
per
inferioritat
a
sur
campionat.
forma que l'organització sigui en tot
segiiente resultan:
la &sena represa d'un mata armase
moment mis perfecta i ells Poslran doLa Federada Espanyola de
L'amada de l'espanyol Lanas; Ara
Martín II vence Céspedes, per
nar en rendiment molt mis superior a qUin7e.
Futbol ha designat, d'acord amb el
est:gué a un nivell mols inferior, si
punts:
Saria
vence
Moro,
per
punts;
-- 1. al vigilar el pes welter aeseleccionador senyor Garcia Salaque no pas si actuessin, cem la majola comparem amb la realitzada fa
("ori i Tuses. mata rai l ; Chen Merezar, el seguent equip nacional, que
many Eder, cl qua( s ' ilnposa al scu
ria tenen costana en diverses especiaun any al mateix Palau dels Esja, vence Flyn, ter pants: Imano
jugara amb Portugal en la primera
país COM a boxador de ciaase. Op.,
ports contra el maten; Thil.
va vencer Las Fieras, per munt
eliminatòria
per a la Copa del 316n;
-'aslfrncéGtLe.Elr
- Ei eternas prometer de beaa
AVUI AL NOU MON
Zatnora, Zabalo, Quincoces,
s'adjudica la decieia per punts en
argenta Ragiern Descantes. ha Maniren, afarculeta, Fede, Venteará, Iradeu represes. Sembla, de totes ras.
frstat que el vencerbIr timi combar enragorri, Isingara, Regueiro i GanasEL LLEIDATA HORAS REAPA- BOXA NOU MÓN
tires, que el - fan no va d'avena«
tre el gegant argentí Vietori ('amtiza.
REIX DAVANT MORALES
Atpresla nit, a les 111.15
tothom i que hum organitza un
Ho i el xile GO -lOS : sera acarat al
Aquest moja jugara a vui a
En 10 rounds: liltriä - Lianipas
combar
revenja.
enri pia del min. Camera, en el cae
OLANGUA CONTRA BRITO
Madrid amb la selecaia Centre, inGran eomhat pesos, Saeta
Ben leby, canspi5s del
eme nucas venes Tomme Ianalham
tegrada per Paclseso, Villa, Olaso,
ea fu) rounds
A la eetllada d'aquest vespre al
mar] dcls pesos mitjans, ha estat
Souto, Valle, López, Lascan'', Gui-iltASEBL
Nou Mari reapareix davant del parecentment
'sana
per
ponis als Esjarro, Sañudo, Hilarlo i Emana
MORALES
tine barceloni, despees Muna !larga
Ami, mona del festival c(d ebrat a
tas' Units (Patcrson) Pcr A l . Ole - Resultats dels partits del CarnOLANGUA
absincia deis nostres rings , el pes
mnst t.
l'Estada amb ota5iA rIel repartinu-nt
Monat italia:
(lriuiitu 1; Dia En pest-el es
m:gfort lleidatá Antoni Horas.
Napoli-Livorno. t-n.
dels premis corre s ponents al passat
- Godwirt. que fin fa gaire, Mes
Aqueas boxador, que va iniciar la
Bolegna-Is iorentina, 0-0.
campionat, van Mear diumenge cls
oldingue un honorable reenliat
seva carrera al nord de la PenínJuventus-Palenno,
1-1.
equips dels ca 10' luth i 05s-cansmate nul davant de Maise RasenAmhrosiana-Triestina,
2-1.
sula, on ensa ya radicas, va revelar-se
TENIS
an-in, de cada categoria.
bloom. no ha pogut minorar aluest
I.azio-Torino, tal
tot seguit com un heme de ring;
Et Canadenc (rampai de semana
Genova-Alessandria, 1-0.
sosia duce qualitats rares en un pes
catemorial fan batut pel Casal BarRoma-Vercelli, 3-1.
El Barcelona L-T. Club
mig „Sor:: una remarcable resistencelanista (SetamatTipial) per finalre
Brescia-Milano, 3-o.
REM
cia i una gran desimboltura per a
a casa
venç el Polo Jockey Club
Caeale-Padova, o-o.
eao:ucionar damunt el ring. Els seus
El F. C. Barcelona, seccia de
Classificació general: AmbrosiaA les pistes del Barcelona Law- Regates del Club Maritim
exits successius el convertiren en
base-ball (sama', de primera cana, 30 punts; Juventu s , 33; Sanan.
Teman Club san tenir Inc
1 e:, ericenuna esperança per aLs aficionats del
tegorial
guanya
el
Catalania
B.
B.
30; Bologna, 28; Roma. 2a; atila Diumenge tinguerea Ilac les regates
tres corresponents al mata amistan
nord. Mis tard Horas venia a BarC. tsotsmannaó) per cinc a tres.
1)0. 25: la to-entina. 24: Lazio, Versneials anzanitzades pel Club afina
cansare:asa entre l'esmentat cercas ¡
celona i en dos combate que In ieu
celli i Frescia, 22; TrieStina, 11; IICICLIWEE
km atar, un recorregut 41e 5150 metres
Polo Jockey Club, la puntuada del
confirmava aquelles apreciacions.
romo i Palermo, 21; Genova, 18;
rzrt;n .
Per enmengar la temporada de
qua] va es s er favorable al, jimia in
Mis lad enarxava a Cuba, on seTarima la; Fautora, 18; AlessanEls m'unas% airen:
curses. l'Esport Ciclista Catala ha
del cercle del carrer 1.anduixer, com
guía triomfant i peogressant.
dria, 17; Casale, sr.
°amigaras a elfre rf01:r1:
organitsat la primera. rearmada als
ham pot apreciar pels resultats setornada de les Antilles, el boxador
RATA010
Primer bot: "Doris"; equip grOC:
psincipiants, la qua l se celebrará cl
güents:
Ileidati sha establert a Barcelona,
25 de nian;.
Pene», Fama. I.uque i Sttgrauye5;
i es presenta avui novarnent davant
Guanya Pele Jockey Club:
El Cansen Directas del Club
Pasqual ; tenias. t m. 56 s.
Aquesta cursa compren 1111 cita
del públic catali. No hi ha pas dubSetryoreta al. L. Blanco venç sede Masada Barcelona, per tal de corblanc;
;
catan
"R•asas
cuit
de
66
quilantetres,
a
recórrer
See
,
1
bit
:
en
te que hi ha expectacia per veamanera Gira, 6-o, 6-1.
respondre a les caminata consultes
la següent forma:
Tel. De pesos migforts dignes de
Sernereta al. Blasen a senyora Guillan, R esma, Berinqua i Pon;; tique ve rebent de la gran munió de
11,11et;
2
itt
Il
S.
Monte,
Sartal
neutralitzada
de
resume
considerada, n'hi ha ben pocs a
Chassaigre, 6-1. o-6, 6-1.
joves que desagen ingressar-hi, es
(kiff'
sedal par donar la sortida ofunal
:a Penineula, tret del campia MISin
Busquets a Mercader, 10-8, 6 - 2.
eamelau a recordar-las que anicaa Sant Andreu i seguir a coll de
J.
("ami:liba
ropa, Martínez d'Alfara, la qual cosa
"Josa
';
Primer
bes:
ment
per tot el present mes de feGuanya BarcelrAla
Mo:Itcada, Cerdanyola, Sant Cugat:
vol dir que si avui Horas sniernia
(g;. c,c). Seuon bot: - Sunyer " ; J. Parbrer
regiran les especials i avantatsensen Puiggròs BusRubí, Canyet, Castellashal, af arcom un pugilista de primer rengle, quets, 6-2. 6-4.
dea. (blanca a 5 s. 1-5.
¡oses condianns establerscs remarais
taren, atoan,. de Re), Sant Venia
com aiszí és esperas en general , la
Ouirigg ers o dos remers:
mera, amb el 'loable fi de corresponBus a Paeellada. 4-6, 6-4, 6-2.
Esplugues
i
Pedralaes,
on
hi
Imana
categoria migforts es podrà cenan
Primer bot Juan Cantas" t equip
dre a la deferencia gire ve dispensantFeas a Medir, 6-4. 7-5.
situada
l'arribada.
decae corn a notablement enrimarla.
Mane): Calahuim Pomas; sin/mita
se a l'estrenat Club.
Chassaigne a Puiggròs. 7-5, 6-4,
S'han jiras deu premis en metal.
Morales és l'adversari que hom ha
María. a Jiménez Salina s , 4-6 , 6-3. Eisa Isamp:011s d'Espanya : tenia:: lic i objectes per als deu primers
Per un errar de composició
triat per al litidata. Tots sabem de
2 ns. 13 s. 4-5. Segon hat: "Namiles"
va sortir a la capçalera de la nostra
classificats i uaa copa a disputar enqui es tracta; Morales és ass migfort
(arras); Suma Pa s qual ; timonee, aliressenya d'alar que Enriqueta Sa1 5 o:u-Exija a Medir - Fortuny, 8-6, net, en 2 ni. .31 s. 3-5.
tre equips de cinc corredora la qual
que hauria fet mella carrera si sembata hacia batut dos récords. Sura-8.
sera
atorgada
per
la
casa
patrocinapre s'hagués pres seriosament la
Onfrig .,/ers a vuit rcusers:
posem que el hon sentit del lector
Resum: Guanya Barcelona Latenbosta: és valent i fort i els seus ccd u ra d'aquesta prova.
Primer hat "Cadaqués" lemas>
Laura compres l'error i Ilegit en
Tennis Club per sis victòries a irr ' .
Si. Mies de Copenhaguen
neixements del ring no san marsos:
; tissilkrt , Res-yo, Calabrig, Pobloc d'Enriqueta Sabata el nons
de mis a mes es un boxador d'aIran am.hat :mili la vietaria de
&Tinqué. n' entuma Pone, Pone;
d'Enrameta Soriano.
quena que sigui quina sigui la fornerptip Putz alemanys,
titu”ner. Pasqual r m. 48 s. 1-5. SeEn un festival de natacia cema com es presenten a combaten
quals han caben 3.290 quilatneFrontó Principal Paliare gun bot Liteitl" trittip groc): Per- els
le:seas el aiumenge passat a Amsdefensen fino al darrer momeas les
tres.
ry, Faun, Sugralivs, Luque,
terdam la campiona lanandeaa seAs it. thineries. Tardn. ; 1 5
sestea possibilitats de victaria. Es per
I.a classificack ion la seqüent:
Panul!, Novelles, Gasbliba: timonee,
nyoreta Den Oudtn basé el record
tant un contrincant adequat per al
Primer: F u n 51a - Putzield, 209
temps, 5 tri. 33 s. 3-5.
ANDRINUA - UGALDE
del aran dels cent metres estil 'hure,
debut d'un boxador. Horas ens
punts.
resUltat Per puntS Ila eStat
contra
sembla que per superior que restan
q ue astentava ella rnateixa ama el
A dues volles: Segorm Fans Hauensarta car tant els entape grocs con,
temps d'un tainua sis segons. L'ha
al seu adversari podrà fer una cotaRECALDE II - TEODORO
sen - Ricger, 420; tercer: Billiesels Manes sumaren Mi punts.
deixat establert a un minut, cine
tatació, la que durant la seca abMartin, 309: quart: ChorysFause,
NO. 1015
seno,» i doc cinquens.
sència els boxadors que no salan
Regates del Club de Mar tal punts.
ASTIOARRAGA - oun.unrio
mogut també han aconseguit proA guatee valses: Casque: lquatEl Club de Mar celebra lambe darTENIS
gressar.
e out rts
Resiger, 210; Sii0: Doris- Maczinsky,
menee regates eliminatinies per a na
As si. a les Set del r tSPr e , es
169 punts.
En el segon matx d'aquesta vesITUARTE - M'ARGELINO
nar possessia de bote als seas equipa
domas la inscrita-la al Ceincurs Copa
A cinc voltee: Sete. Emanan,
liada bou) oposa Olangua a Brito,
lasquip Riera, Enric, timoner a.IaGarriga i Mermes, prova en la qual
Prieto, rna.
dos pesos forts. Olangua, finit el
radell guama la possessió del bat
ha d'esser disputada la copa oteen*.
A set voltea: %Mita, Dasholt-Van
servei militar, torna al ring amb ga"Maltkres" per ample maree a ia
da pel defender del Tara, Sr. GarMesas, 249.
m g evidente d'imposar-se. En el
primera prova, i per abaedanameat
riga i Normes.
sea darrer corbat enfront de SiciEXCLti'.;..;ION 'SME
FRONTÓ NOVETATS
dels seus contrincants a la sego,a
El nitge-arbitre crea convenient
liano no es . va perder Iluir ni deAVI DIMECRES
En Mis . a guatee remers . gua .yaren
Avui, a dos girarte de villa al
'advertir als sacia del TUre que en
mostrar si ha let o no progressos;
la possessió els equips segiients:
Centre Excursionista de 1 atalunnn
Tarea,
a
loe
I:
semen prova piden juel ten de, pira, que el stu contrinMiguel Pasqual, Castellvi Gases- organitzada per la Secció d'Eaports pa3nrs de toles les categories.
Inca - Quintana III
cant no va poder pa g ue del primer
ta, timoner Cardona, pel bot "Trade Muntanya, tiudrä lloc una conPer a fulls d'inscripcie cal dirigir~tea
reandb De Brito sí que no en aamuntana"; 2, Sastre, Arias, Puig, Seferencia a farree del senyer D'huir
se a la Secretaria del Chita
Muñoz - Campos
bem res.
(le
Caralt
sobre
"Excursionisine
i
lent,
timonee
Maspone,
pel
bot "Saa un elgrt eft I
Cient p leten el p rograma aleta enCinema
ltan" : A Castell, Buich, Lon, Corrons,
Quinta*. IV - 41turegel
contra! de menys importancia, entimoner
Ochoa,
Hirma
poneslié
del
A j ar maten a In deu de la ros
muta
tre ele sitial' desteta el que enfronbot
"Salan".
tindrä Use la 11'4 de "Cançons
Llegiu LA PUBLICITAT
Rrnorebleta
Ii
*bao*
tan l'eseeklent ploma t'alead& trTotes les provee o disputaren a aco
Mnntanya a que didgeix ei mestre
Detalle pie ~olio
Sandia al català '.Larrosa.
metres linfa recta,
senyor Josep 1.6pez.
Propinarle!

Marcel Thil es va revelar
com un bon esgrimista,
mentre que Ara va boxar
gairebé exclusivament amb
_ el puny esquerre

il=122123111.ffeelel~

MOVIMENT --RORSARt
• A'

laRCAT LLIURE
El mercat d'especula ció, en lea
atssions que celebra anir, mantingui
la Salsita poc favorable que es ve
regittrant darrerament. Llevat del
sector carrilera que aconseguí realitzar un volum d'operacions bastant
apreciable, en la resta del mercar
domina la indecisa', i extrema passiviras, creuant-se le s cornpravendes
en escas nombre. Pel que respecta
a la tendencia en canvis, en general
es registra feixugnr, ja que tos i
aparejare en el detall que donem a
continuació algunes millares, si tenim en compte que les operacions
es finen per termini prOxim, veiem
que la "doble" no ha estar defenlada. Es de remarcar la baixa registrada per les Chulee, en aquesta
jornada mis considerable que en anteriors sessions.
Tanca luxada pel Mercat Llame de
Valors en la reunió de Borsa:
Valora

Dia

27 Tanca Alça o
anterior baixa

Nords
48'83
4S'50
Alacants
43' 95
43 '95
Andalusos anoo
11'2,5
SI. Ad
58ko
58'oo
Explosius 13325 133'75
Colonial
4615
45'75
Agües
171'50 17075
Chaeles
335'oo 345'no
0000 303'00

}Nutres

Bons or

4e75
4675
223'25 222 .00

+035
- -0.25

- -0'50
+0'40
44d75
-unce
-3.00
- +1.23

La tanca anterior d'Explosius i
Pons or, és del (ira 23 del mes que
soso.

La Junta del Mercas Lliure de
Valore, ha fixat per aquest fi de mes
la seguent sanca de regulador i canai
de "dotan-.
Interier
7020
0.275
Bons or
222'Nords
0 ' Z73
Alacants
0'2375
44'Andalusos
ralo
14'n'125
Orenses
Tranivies o.
0.20
Tranwies p.
54,03375
en6s5
Transversal
cam
afeas:senas
Filipinas
inso
30YSucres
025
0.85
Aigües
17CChades A. B. C.
345-- 565
6fr-0'35
Chades D,
Chades E,
0.35
Gas E,
toa'65;
Felgueres
si'6225
Explusiup

M. Rif
Hulleres
Petrolis
Ford
Asland
Cnionial

ran-

070
o'35
0275
Kos
n'qo
0.4125
0.20

o'to
Platea
ra'Dock,
0525
11Illes
27'0175
BORSA AL COMPTAT
Els radies d'operacions al cometas donen mostres Mevident pasen
visas i horn remarca gran reducció
en la cantraetada, en particular en
determinan sector,. Els canvis, pera,
tot i registrar-se quelcom de ieblesa
en alguns :Talles, en general domina
tendencia eestinguda.
Els deutes de ¡'Estas, acusen neogera minva en la consractacia, la
qual cosa influe:x perquè la majar
part de les series operarles es vegas
afeblir de pum d'un mate d'enter.
Es de notar l'amarle de les A i B,
deis Interior i Exterior, que cot it zen 69'oo 8150 ( 4-o'50),
respectivament; Bous er, A 113.00
(+Mool, i Ii, 223 00 ( am'ana Els
Amortitzable 5927 nat., queden toree
les serMs a la paritat.
Oislinacions Tresareria Generalitat.
mantingudes a roo erutes.
Ele Ajuntaments, ami) regular activitat operadora, queden la major
part a pissicions sostiugude s . i es registren alguns avanços al voltant
d'un quart d'enter.
Les pagues Diputacions contraetules n'antenas pe s iciona precedents.
Cèdules Banc Hipotecara gairebé
inactives: les Credit Local, amb regular efectivitat queden a nivells
soqinguts.

El rotlle carriler sala vist molt
desanimat. i presenta reducció bastant apreciable en el volum dope.
racions constatat en dies precedente.
Pel que fa a la tentlensaa dorninant,
no s'aprecien modi)icacions d'impartaneia i només Ileugeres oseillacions
al voltant d'un quart der.:er.
Fas Tramvies prossegueixen en
malora; General Tramvies 5 na,
6 5'00 (+1'on), i 6 % resistió octubre 1 9 2 5, 79'no (+1.S0).
El sector d'abligacions d'eleennes,
aigiies i industrials, també dana
mostees de passivitat en la contraetarja. Ele cansas, pera, no presenten modificacions remarcables, i nomas te ate notar la baixa de Cooperativa Fluid, 1928- que no ‚'baden
operat des de mitjans de gente - i
es cotitien en aquesta jornada a
44'00 ( - 6 .50), i Maquinista Terrestre, 915 0 (-t'y)).
De bes accions, és de remarcar la
baixa ordinaries, 171' 00
(+1 . 75), Docks, 57 000 (-7'50),
Cros, 131 . 00 (-1 ' 50), i la millora
Fundador,
12.00
Petrolets
de
(+200, i Telefòniques ordinäries,
109.25 (+1.25).
La Junta Sindical de la Bonns
Oficial de Comerç i del Collegi d'Agents ile Canvi 1301"51, ha fixat
el següent canvi de regulador i
"dobles" per a aquest fi de mes:

Interior 4 % iiJL?e_ 0.4 Mil
A:nortitz. 3 % 1928 73'- 025
Nords
240a- 125 ptes.
Alacants
215a-- ano
Andalusos
14'- o'to
Orenses
18'- o'sn
11. Transversal
a3'- o'15
Tramvies ord.
30'- 0'20
Tramvies 7 % p.
53'- 025
Colonial
23 0'- s's5 mea
Río de la Plata
75'- caso ptes.
Docks
t'Accione Gas E
rosn- 0'50
Chufes .A., 8, C
3 ya- 1'25
Chulea sine ID
325'- s'25 mea
3
Charles serie E
25:- 525
17d- ego
Alguno
Filipines
300'- 1'15
Hulleres
46'- e25
Explosius
3'-ptes.
M. Rif (portador) 285:- T'optes..
Sucrera ord.
43- 0.25
Espanyola Petrolis 25'-- 025 ptes.i.
Ford
82o'- 3'3optes.
Aeland 68'- 035
Mag. Ter. i Mar. 42'- 0225
Indústr. agrícoles 200'- 1'Accions Cros
r20'- o'6o
A. Telefónica o.
to8 .- o'55
Aeri Montserrat

Vooptes.

O. Alacants
h. 53' - 0.275
Foment d'Obres
1 30i- 065
BORSA DE PARIS
El mercas parisenc, en la darreta
sessió celebrada, reacciona lleugerament en els sectors que dies enrera
havien sofert mes depressió. Aisai es
constata en el grup de rendes, en el
qual els avanços de prop d'un quart
d'enter es manifesten en la majar
part d'emisions contractades. Banc
Feartna, 110. 75 (-o' 55) . L'especulació malt irregular; Rio Tinto,
1601 (-19), Royal Dutch, dato
1-55), Canal Suez. 199so (+151,
Kuhimans, 602 Wagons Lita,
repeteixen a 95. Barcelona Tractior
5 %. 715.

Anuncis oficials
CATALANA DE 0A8 1 ELECTRICITAT, 8. A.
Com sigui que el Consell
d'Administrar:16 d'aquesta Socielat Ira acordat ei repartimeril
d'un dividen(' a comple
resercici econòmic de 1 9 3 3 a
les Accions Ordinaries series
i E, es posa a coneisitment deis
senyurs accionistes que el pagamma del alt dividend s • electuara els dies 6 i del mes de
mata; vinent. de deu ti dotze del
[naif, al domn s ili setal tAvinguda riel Portal de ¡'Angel, número 22 correspune p t a l'eamentid dividend el clip° mime28 ¿le lee aVCIOUS al portador
serie E. -franseorreguts els dils
dies s'efectuara el paga/neta
1.-os eles disteis ts no festina, a
les matones llores. Els possetdors d'arri a na al portador serie E que no les tinsiinn dipositades a la Cuisa social hauran

ree n dlir a secretaria impresos per a omplir-los abans
presentar 10 cupons al cobra/neo! ; s • adverleix que en efutime Cl paganient del clit divi-

ile

dend es deduträ el que correaparigui a l'Estar, per impostw.
Barcelona, 27 febrer de 193 4 .

MERCAT DE LLOTJA
La soleara d'alar bou forca
coneorreguda; les transarrions,
per, da poca importancia, deinri a l'unsopintent que hom ana

en moho seetora,
Biaba: Setise cap modificació,
i el pm: que Co parla a tenue
ho lou en Petaftel, a 5350 pessetes; Roa, a 52, j linia Palencia, a Si, penal lot damunt vagó
origen.
Despulielr. No modifiquen per
ara els pi cus apuntats, i si be
les vendes foren ahir quelcom
ouportants, no per aisO cal terne gane cas..ja que sois s
quireix. el precis per a les necessllssJs mes apressants.
Garrotes: :11;4ral la poca arceptació compradora per aquest
gb»ere, podem dir que es l'Unte,

que es troba en condicione nies

snlisfactbries: però arte tot i

existir aquesta poca demanda,
ele prens se sostenen igualmena en particular per Voteriment directe que és de 9 pessales els 40 quilos per a les
prneedents de Reus i
daSt 9'2 5, de Riera, posat tot
munt vagó sortida.
Dels nitres generes res a dir
per avui.

No podem publicar les
notes pregades que no
vinguin escrites en catali
amb un timbre o signatusa aunada

LA PUBLICITAT
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La "Residència d'Oficinistes" sola. el patronatge de la 6eneralitat de Cialunya
VIA LAIETANA, 26
ficients per regir-se pogués trobar
un ambient mes realment familiar
i per tant mis amable i adequat a
la seca situarle. Perque no ti res
de familiar una disciplina menuda
ni una reunid per remeses a l'hora
dels äpats davant d'unes tristes i
despintades taules 'largues i errenglerades d'una manera mis militar
que no pan severa. Calia—repetimproporcionar a la dona lliure que
viu del seu treball quotidii un ambient adequat, en el qual el perfeccionament individual en tots els
sentits no trobés cap mena de traces i a mis no allegues d'avergonyir o de plànyer de les deficiències
d'un estatge adotzenat.
Un buit d'aquesta mena el ve a omplir la "Residencia d'Oficinistes" situada a la Via Laietana número 26 i
establerta sota el Patronatg e de la Generalitat de Catalunya. Almenys, amh
la creació d'aquest establiment hi hura una classe de noies que podrä, amb
els avantatges consegüents, residir dignament en un lloc adequat i gaudir
de tota la llibertat que li calgui per
atendre les seves obligacions professionals a les bares obligades i per a
lleurar-se d'una manera folgada a la
vida de relació que Ii pugui crear el
seo tracte sedal.
Amb la creació d'aquesta residencia,
la noia oficinista, doncs, troba resolts
tete els problemes i exigències que li
poca davant la vida moderna en la qual
ha de desplegar la seta activitat. En
ella la noia oficinista no li mancará ambient nropici. companyonia franca, la
seneaciee de trobar-se en la llar pròpia i una decidida protecció en tota
l'Una d'escotneses de la vida social o indi, idual. Alcé) en aquest temps es
molt: i is mis encara si es te en
cempte que per gaudir de tots aquests
avantatges no li cal can mena de submissie material ni moral, ni cap altre
deure i obligarle que no sigui el respecte mutu, que es al capdavall alld que
la discreció exigeix en totes les esteres de la vida social. Alud vol dir
que la independencia d'esperit Ii és
concedida en ahmlut i a to de les característiques del temps modern, de manera que rie cal dir que aquella disciplina de toc de campana ha estat
substituida per una disciplina mes adequeda a persones rultes i conscients.
Si fem aquestes atumations s6n, naturalment. estahlint els casos normals
de residentes que es troben en el pla
de gaudir dels avantatges de la vida
de familia sense destiacions perjudichale per a elle s ni per a les seres
companyes de residincia el prestigi i el
ben norn de les quals iS tan respertable corn el d'henal mateix. I per aixé%
si que existeix un principi de diseiT'Una i d'autoritat din g la residencia.
rere•sari arreu on s'apleguen diverges
persones. siguin del sexe que siguin.
No va ésser cosa fàcil poder donar
realitat a aquesta remarcable obra, Les
dificultats mes importants consistiren

UN ASPECTE DEL MENJADOR
La vida moderna, que ha obert
a la dona els amples camino de la
independencia social i l'ha posada
en situarl ó de desplegar tota mena
d'actee.-etats que sea necessàries per
a guanyar-se el pa de cada dia,
creat també per a la dona una serie
de problemes a resta:3re que lean fet
ne g essaria una labor social especialitzada d'una delicadesa evident.
A Barcelona es podrien comptar
a rralers les dones que no tenen a
ciutat persones de la familia amb
cira conviure, o que hi tenen farni:iars amb els quals no els interessa
compartir la taula ni adaptar-se als
seus costums. Aquestes persones,
senyoretes o senyores. traben. cons,derat e: caràcter mes q ui de la nostea societat, dificultats de diversos
0777TeS. , per a conviure en /110lies
cases de dispeses. I aixó seria encara un mal passador, perque les
persones amb qui han d'estar da raed is amb la pròpia consciencia,
!, no fos que una senyoreta dins
a riostra societat no pot encara dota: expansió de grat a les seres
preferències si na cerca l'ajut d'altre s persones coincidents en gustos

aficions.
I aquest, encara que no ho
Ull problema d•una
tinc:a cabdal. L'assoliment de la
zernpleta 'liberta r individual dins la
serietat és per a la duna que trebaUa una qüestió d'interes evident.
Heni podri objectar que a Barcelona no manquen establiments.
anomenats cases de familia, on és
çossible de residir tot rnantenint
aquesta condició d'independencia.
Per?, cal que hczn vegi de orco quina mena d'independencia frueixen
a p uestes persones internades en les
anomenades cases de fann;;a. regeno., des sovnt per monges mancades

de tot amor de familia, administradores glacials duna interessos económica que tenen en elles unes servidores fidelissimes.
Aquesta mena destabliments és
dolorós barer d'afirmar que no
tenen regeneració possible. En ella
una persona troba una ruta llibertat amb tal que el diumenge de bon
rnati sàpiga complir obligacions que
les directores de la casa conceptuen
espirituals; perii a desgrat d .aquesta Ilibertat hi ha una manca de familiaritat desoladora.
I Pe que la miseria és la principal presidenta d'aquests establiment s . El repartiment de l'alimentació, fet a manera de caserna, els
:a arribar el menjar en condicions
reprovables si is que no els resulta
insuficient. Aix6 crea entre elles
un ambient d'egoisme • i de rapinya
que fa — i en podriern citar casos
concrets — que si una noia ss die
no es pot llevar a nora de costum
per no trobar-ae he , o porque no
Ii convé Ilevar-se. s'hap.i de quedar
sesee el desdejuni, que una ultra
sha emportat per partida doble.
Horn (lira que són qüestions pettes, gairebé sierran de terra, i
tindrà raó. Peró també omiso nosaltres raó de reportar-les. perquè
considerem que el desti d'una dona
is una mica mis important que el
d'haver d'afanar un ot dc ilet o be
eco llonguet distrets damunt d'una
tau:a. Resoldre el P roblema de l' es
de la dona en semblants con--tage
dicions equival a no resoldre'l, i el
ese és pitjor. a fomentar la rapacita/ i l'egoisme entre el sexe fe-

meni.
Davant daquesta idea de Ilibertat a toc de campana. de remini s
collegial d'ambient esquile,-cenia
calia que la dona amb facultats su•

a trobar un local adequat que dispo'es de les condicions necessa taes a restabliment d'una residencia com la que
esta ocupant la nostra atender. Penó
com que al món un problema pot esdevenir dificil de resoldre pm') mai insoluble, les persones que propugnaren
l'establiment de la Residencia deliriinstes aconseguiren la cooperació efica ç del Sr. Rivals, propietari de la
casa de la Via Laietana, número 26,
el qua l es presta a disposar els pisos quart i cinqui d'aquest inmoble,
tal cegada no d'una manera absoluta
en les condicions que les fundadores
haurien desitjat, per?, el% deixa en situarle de trencen un gran partit.
Cem hem dit abans, la Residincia
d'oficinistes funciona sota el patronatge
de la Generalitat de Catalunya i sota
la direcció intelligent de la senyoreta
Carne Espinosa de los Monteroe, la
qual es ajudada per duce actives i discretee collaboradores que ajuden a imprimir a la marxa de l'establiment la
mäxima efiricia. Aquestes són les senyoretes Maria Donato i Maria Mostegal.
La Residencia compta amb tots els
avantatges duna installació moderna.
Per trenta duros al mes una oficinista pot atendre totes les obligacions
personals que exigeix la vida, troba
menjar sa i abundant i es veu sernpre
voltada d'un mobiliari modern que contribueix al seu optimisme i Ii fa mes
agradable l'estada en un lloc en el qual
poc enyorarà les atencions de la familia, grades a l'esforç personal de les
dirigente de l'establiment.
Tete aquests són elements prActics
que contribueixen a qui les persones interessades es desenrotllin dins una esfera de vieja sana. confortable i plaent,
¿inc els mitjans econòmics que fa postibies la remuneració d'una noia of

a Catalunya per damunt de tof.
Cal només tenis en considerarle que
Es obligació dels catalana de conel pla es d'una gran extenso). La senyoreta oficinista en ingressar a la tribuir a la dignificació de totes les
nostres coses, i aquesta Residencia
residencia no s'estancara com la perd'Oficinistes ha pres a casa nostra
sona que fa la i es concreta
el seu origen, i el que is mis falaguer,
a chite modestament amb una conha nascut a l'escalf de la Generalitat
formitat fatal d'una vida cense estide Catalunya.
mula ni nobles cobe j ances. Hom atenPerquè cal no perdre de vista que
drá el seu perfeccionament professional i de cultura general posant al sea la Residencia d'Oficinistes está desabast una nodrida i adequada Biblio- tinada a realitzar una labor social
d'una importancia evident dins l'eleteca, establint classes d'idiomes i organitzant conferencies i cursos de per- ment teman de Catalunya, ja que
feccionament. Totes aquestes Micia- els projectes per al seu expandiment
tives és evident que han de contribuir no es concreten a la labor cultural
assenyalada anteriorment. La Residena la perfecció espiritual de la dona.
aspecte avui dia tingut en un abandó cia es preocupará de la cultura iisica de les seres inscrites, la mal coevident per organitzacions que cardonen els profits espirituals amb un es- sa podrá realitzar al marge de maniquifit espiritualisme mansoi voltat d'i- festacions exhibicionistes i de dubtosa
esportivitat que han acaten per fradees estrafolaries i contradictòries a
cansar. ES preocupará de les assegul'esperit deis temps moderna.
rances socials, la qual cosa si és neLa duna, ajudada sIe tots aquests
elements de cultura, pot, indubtable- cessária a tothom, mis ho és a una
ment, ocupar el lloc que li correspon classe de treballadores de la ploma
dintre la societat, no ja dins les fun- que necessita trobar les garanties necions que aún tradicionals, sinó en cessäries i l'assistència convenient en
les circumstancies especials que la viuna serie d'aspectes que fins ara han
semblat reservats només al sexe Mas- da els pot deparar.
Tota aquesta activitat es pot resuculi. Es per això que una fundació
mir en una bella aspiració humana i
ron, la Residencia d'Oficinistes, mirant per l'esdevenidor de les dones que justa: el benestar material i espiritreballen, acompleixen una labor so- tual de la noia oficinista.
A aquesta fi, dones, tendeixen tots
cial digna de tota mena d'elogis, i no
solament digna, lambe, de la protec- els bons propòsits de la direcció de
la Residencia, la qual no es concreció decidida de la primera institució
tará a voltar d'aquests importants
de Catalunya, sine tambre de tots
aquells patriotes que senten l'amor profits les nostres oficinistes, send que

entre els projectes a realitzar ab el
de ter un estudi de les residencies estrangeres similars.
Conté a tot bon patriota estimular
aquesta simpàtica iniciativa, les referencies mis justes de la qual les
poden proporcionar les senyoretes oficinistes inscrites que ja gaudeixen
dels beneficie inicials de la Residencia. Si hem fet esment d'altres irastitucions similars ha estat precisament per a establir la diferencia que
presideix les concepcions antagbnignes
daquestes. Cal exiliar de la vida citatadana la teranyina d'imposicions -

.

CONSULTA GRATUITA

C. Zimmermann Bria

HALL DE LA RESIDENCIA

1

TRAFIC INTERNACIONAL

Agent administrattu matrioulal
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4444444.1144~4444.044444+.444.11444~144~144.

Wangu"emert

Centre d'Inalruceni. - Corta
Catalanes, 586. l'el. 35017.
Alumnes ofieials, Mutes, PISring-penan:alistes
terns

Magatzem de Mere erla, .
Pelleteria i Novetats yII

Telifon 15622
LA PINACOTECA
14
IU

Cana fundada l'any 1875
1111
111..n11

VIA LAIETANA, 28
Telélon 25017

iillIC .1125011113 XION52 111111 5C 111111 541111111 511•111 5:11111 5:11111. MBII M1118 5111MI X

l'intercanvi italo-espanyol
sftess+~.44+•es•

Itabitacions des de

5 pessetes

Cloberts a 5 pessetes - Servei acurat

RAMBLA DELS ESTUDIS, 8 -- BARCELONA -- TELEFON 17441

OSTRES I MARI8008 - Les millors OSTRES i els

minora

hIARI2LOS es cenen et la casa mOs antiga de Barcelona. Recepciu
diärin. Puteen sanithria garantida

Casa Central
BARCELONA

Via Laietana, 28
Telkfon 18767
Adrel. tel.: Cabarrocaslluch
Clau: A B C - 6: edició

FILL DE JOAQUIM BOFILL

›;.

Via Laietana, 47, segon, primera

Gran confort moilern - Pensió completa des de 1250 pessetes

Irún
Hendaye

D'ART

CORTO CATALANES. Ola
Platlint
A. ANTIGA
D. •AIXERES
"
R. CALSINA
JOSEFA NAINAORR
Fln1 al 3 do ptati oletea

Saló de degustael6

Servel • dondelll

^a s• i t a 04 GRACIA. 11
Matara
PASCUAL
Fin, al 9 de mare elnent

SALA

BUSQUETS

141 011
P
tiottno
• doctos d'In"
Medie
ALSERT R 44444
F n na al e de Tale

CENTRIC HOTEI,

Portbou
Cerbkre

II1 1

111

CIMERA DE COMERÇ
Facilita gratuitament tots els informes sobre

VIA LAIETANA, 44, pral. -- Telèfon 24845
Despatx do 10 a 1 i de 6

EXPOSICIONS

GALERIES LAIETANES

Agent de Duanes Collegiat

Altes i baixes automòbils - Altes i baixes
Pagament de contribució
contribució.
i impostos de tota mena

cinistes.

la cultura que la Residencia procura

atendre, han de fer de la persona inscrita una perfecta dona educada al
compás de lépera moderna.
Ara la Residencia d'oficinistes és
l'inici d'una obra sadollada de prometences. Es, es pot dir, el fonament
d'una obra social que no es deturarà
en el reduit indret de proporcionar a
les noies oficinistes una llar adequada
en el ros complex de la urbs barcelonina. La idea que ha fet una realitat aquesta Residencia té una horitzons molt mis vastos i una ambició
ben digna d'ésser tintada en considerarle i suportada arnb tot entusiasme.
Alliberada de tota mena de prejudicis sectaris. la Residencia d'Ofirinistes ha iniciat el seu cami ple de
prometences eaperancadores si es te
en compte que la sera direcció esta
en leones mano La senyoreta Carnee
Espinosa de los Montero; es una garantia d'aquesta labor que el treball
i la discreció femenina fuá fecunda i
eficaç.

J. Cabarrocas Lluch

DEFENSA DEL CON TRIBUENT

Maria Donato i Maria Monegal. seran fidels intèrprets del sentir general de les inscrites i animadores excellents de la noca Residencia d'Ofi-

cinista.
La possessió d'aquests sana elements
al costat dels avantatges espiritual s de

11+eee•+ffl+«.«.+M.Hfeet'444."4"+"+"."*e+"."

TRIBUTACIÓ SOBRE LA PROP1ETAT URBANA
(Registre Fiscal)

raigues que proporcionen a les redes
una llibertat precisament cotulicionada en la facultat mis important. Es
la Ilibertat de l'esperit acose traces de
cap mena. Aconseguida aquesta noble
llibertat, una persona és molt mis Clpac de portar el control dele actes
propis i de tenia en la societat la figura destacada que li cal tenir.
Per totes les raons exposades han
d'agrair el patronatge de la Generalitat i mis encara la remesa de la
direcció de la Residencia d'Oficinistes, ja que ens consta que tant la seva directora, senyoreta Carme Espinosa de los Montero!, com les cooperadores que l'aj uden, senyoretes
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de Mese

Presenta els nous models
Petit WIKING i Super NAUEN
44•444.44,1*Sffle•4444•OHRO444*~4444~444,4**
No podem publicataits
de 3 i 4 vàlvules, amb dispositiu per a ones curtes, notes pregades 11110110
extracurtes i 'largues. Gran abast i puresa de so
CORREDOR D CANVI I BORRA
vinguiii escritas SR CRERI6
Inforrna•14, Oornpra I v19111 de Valore, al oomptat I a tarmInla
LLARGS
TERMINIS
1 amb un timbre o Iligia•
Oonoosoli do «Mala en doblas. - Subserlpolona • ornprósilta
TELEFON
23538
-tura merada
LAIETANA,
18
VIA LAIETANA, 48, ent., 1.' - BARCELONA - TELEFON 28044 VIA

Pere Foadevila 1 Sola
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Dimerres, 28 'de febrer de 1931

LA A

SPECTACLESM
TEATRE
OLYMPIA
CAMPIONAT MUNDIAL DE BALL

rastros
TLATRE ROMEA

Aval, tarda, de 4 a 8; nit, a les 10:
Estrena de 14 deliciosa opereta
HOY O NUNCA

Per Jan n'Apura

la vostra faixa no és
"MADAME X" no és

Mul, be tal dl.

341

TolaRan 180111
Cada dla. a les 5 'Mitigues a 250 ptes. n
1 a lea 1015: LA p asmo Y MUERTE DL
N. S. .11011/CRISTO. EsernIlIcar16, en
vera., le Fernindu-ArdavI n. Grandtd3
halt d'Interpretarla 1 preSentaeld

Porten ballant
h o re•
DO le3 39 parelles Inscritas queden e la pista 13 parada.

CINEMA PARIS

20.000 PCIIIIITE15 EN PREMIA, 80.000
BUTANO» A 01/1111 PC•181/1158

REVISTA

S'ACOCEA EL FINAL!

Tardo, a les 4'30; alt ,

Senyora:
Cautxnlina

lel 9461

a

la mamen. Mental/Ir

Palacio flotent6

Av

Cinemas

NOVETATS
1
al. iard .R. .Elesefne,
del 111(•ravoi?Ii1s'r

quart d'Onze: ecnits
espaciada Sense rival

COIL-11/C.U141

HORACE GOLDIN

L'espaciarle mes Forprenent del
ment, de magia 1 misterl de toles
les adata

•••.•••••n•

n•n•n•n711.11M

CINE RAMBLAS

Illoneell de Cont• 117 - Teléf.« 10411
Avut, eolossal programa:
per

PUBLI CINEMA

HORACE GOLDIN

Prens popillars
Diumenge, tarda. 330, popular:
tarda, a les 6. 1 nll. el meravellds
espectacle

HORACE GOLDIN
a CompladO:

TEATIti POLIORAMA
Companyla d'alta comedia Herrero-Soto
A, vi. larda. 1 1 de 7, TU EL BARCO,
YO EL NAVEGANTE. M. . n I I I
et p•e tia de JUANITO BE CASA. le' go: •
mar, ouiniero. Tarda 1 1,1. FI da testa
i A rir
. Die per Antbnie H
a inent LA VUELTA AL MUNO EN
AUTOMOBIL. re/a/ per Free/he 0aidan11 er. 1.0 , e1mana retr,./. e , / t
FUE UN PRINC!PE DE ISRAEL...

GlArla SavanSOn

RAMBLA CATALUNYA, 24

espanyol
DISUIX011 SONORS

explicada en

Sessi0 continua. de 3 tarda a 1 matIna•
:s elent, 1 ida. Ovil. a les 4, mil
de programa. Els senyors espectador,
de los tres poden. prl maleix oren, veo.
ro el programa d'esirena. CURIOSITATS
MUNDIALS, Inieressants roportairres Fox
Movielone. L'EMIGRACIO DELS PEIXOS,
documenial. NOTICIAR! FOX SONOR,
1 leles d'E•p se: Idol?? ferrov4,1
Vir 1 0/i/les • do le 114. 141. 1 altrea NOTI.
CIARI FOX SONOR 1:,lernadona1/ euro.
pce/4 a p.russelies de F. M. denpold III:
honres blnebres del re l Alb u r? I d e Belgl e :C: . 1 Govern austrlac ha lonOnal la
IMeressams ,spo h /,/sras de
Paners ee : tuthnl: salto d'esnui s . I Mires. REFLEXES DE BANGKOK. belltsslma Califa Marica de Moviolone.

SECRETOS

per altry Plckford I Leslie

Howard

"Madame X"

La dama del avión

per JamesseNsIzraluiT.edlnia Toba,

Co

ANIKCHAK

da.

Nomes les faltes de Cnutxulina us donaran satisfaccid completa

/Muela Centro, 1111 1 MI TI, 113711
05 111 . NOTICIAR) FOX , LARRIGAN

ESTA NOCHE O NUNCA

millar IHinioniata de Pata ola
tomos
DemA. tarda 1 no. Arnb Totus
I IMportant s deloos

A

EL AFORTUNADO. Per ii "x Den.
LA VIRTUD QUEBRANTADA. dende,' OPecela

SPLENDID CINEMA

nn•nn•••n••nn••n•n••••n•11»•n••n•n•nn•••11M1.n

HORACE GOLDIN

t'e s pata

I Mona Mula

I Ovni?, tarda. a los 4: int. a len
1005: REVISTA PARAMOUNT. PARAMOUNT GRAFICO. EL RASCACIELOS Da •ETTY (ilibulroe) I
*DIOS A LAS ARMAS, per Gar?
CoOper, lielen 'layes 1 Adolpbe
MenJou. 1500 films Paramouill

maroma India, El mero t *****
La posea miraoulosa, Slmfonl•
perduda a Pu p a' junt amb el Mane 1 el Maniota, U ~acta Ilvent,
La dolut partida per complot per
una rrrrr
10 TRUCS EN 80 MINUTE
100 GRANE IL-LUSIONS, 100
presentadas por l 'Al deis Menics

P APIKR
DE SAL)

BrIg11/e lIcIM

SECRETOS

per Mary Plokford. Le s /le Howard

110RACE GOLDIN
11,17.n
darte rg:véraeci Trlar12.1
ut,

SI

CINEMA ESPLAI

40111104. mera Montan.. I AMI..
0I501X0111. ENCIERRE DE TOROS
EN PAMPL ONA. DURO DE PELAR, per J&Med Cägney l nomdn
la larcla). RIPIAS EN ACC1ON, per

DIBUIXOS
Prinilsks Gaal es

nc ert s

Dlumenge vinent, tarda, a les 010
PALAY DE LA MUSICA
UNIC RECITAL DEL GRAN VIOLINISTA

Francesc Costa

PARIS
Hotel Mont-Thabor

FI, e/1.1/. 4,u Fu/mese Costa, veritatles
restos d'art, con g reguen sempre el tot
Barcelona. Demaneu prottranta Mustia/
Localltals: 1'1/16 31ustrai Werner, Passels
de Gracia. 51. ne 4 a 7

4, rus Mont-Thabor
fdolt centric - 2rop de l'Opera
Ampliat en 1932
180 habltaclone -:- 100 banys

Diversos

Gerencia catalana

MADRID: Panel, de la Culeitana. 14. - BARCELONA: VIil Latetaria, g
LIMA IMPIDA DI ORAN LUXE BARC.ELONA.CADIT-CANARIaa
20 111 111111 114110411414 PIS dissables, a lea 11. efectuaran ei *arrua lea Top3.18.
*CROAD DE SEVILLA . I "VILLA DC MADRID
LINUI RAMA CM GRAN LUXE BARCELONA-PALEA lis MALLORCA
sorna« cada das (excepto els d'unten«). de BUCei011/1 1 2MM; • je. 31
bores, per les 40010 - 1111119
"CIUDAD DE BARCELONA" 1 "CIUDAD an PALMA»
11(1111113 REOULARS ENTRE TARRAGONA,
CIA. ALACANT I PALMA 08
MALLORCA. BARCELONA-NAO I BARCELONA-EIVISBA
LIMA COMERCIAL AMI ESCALES A TOTS ELS PORTO DE LA IlED17ERRAN18,
NORD D'AFRICA I CANARIES. - SortIdei gulnunals de Barcelona ala Oriol,
LINIA ClrlERCIAL BILB4O . CAM-CAIS4P IES, AMB ElaCALA A T0f3 iLS
PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - SortIdes QuInzenals de atina° tia (0301/1
1,11 41A IMPIDA REGULAD ENTRE ESPANTA 1 TEHRIT01113 DE LA 0113k1
ESPANTOLA l'ERRANDO P00). SOrtIdes el ala 17 ne cada mes, ami) escales •
Valencia, Alirio% (faculta(iva), Carta g ena (facultativa), Cadla, Lau Puntas
Santa Cruz de Tenerife, AM de Oro (r g eenan y a). MonrOvia o Freelown llatant.
Oval. Santa [babel Se Fernando PoO. Bata (facultativa), 1101 13 6 RIO 1enng
(facUltailva), yen vaporo
"PAYA ULTRA" t "LECIAZIN•
LIMA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
BortIdes Ot Barcelona eta diliuns 1 dilaua, a les 20 nora
"CIUDAD De VALENCIA'.
Peso • embuta: 7150 ptas. Bitileio Manada 1 tornada a preua roduks
«RIMO QUINZENAL IIIEDITERRANIA -CAPITIUIRICA
4102D escala a Iota els porto de la Pez/Maula. SOMIdes de Barcelona els dImetrel
LINIA REGULAR ENTRE BARCELONA - ALACANT - ORAN • MELILLA - 1,1LL4
ALHUCEMAS - CEUTA I VICE-VERSA
SortIdes de Barretees cada dlumenge„ a lee 8 notes: d'Atacan% els elmtru,
d'Oran els dIMecrell. doran Cap a Alacant ele dlmarts I d'Atacan% cap a
Bareelonia eis dimecres.
la dia. • entre Mataos o Menina. - Iltresale Algeciras-Ceuta. Daca st-Td:,
cada dla des de cada port - Serwol Algeciras-Tanga,. Oler? - ServIl blutwaro
Almerla-M41111o, larval regular Cádiz-Lamia. i.reeI utmanal Baroolona-Cartnoli
6/Mentid M1 la Compartirla a Pata el» Porta

Llegiu LA PUBLICITAT.

PROPACUEU- LA 1

SALONS C1NAES

Merla, 115 - To161, 81222
dimerres. tarda. a les 5, 1 nit,
a la deu:
CATIFA MAGICA. CELULOIDE RANCIO
REVISTA FEMENINA
La pm/A/Meló Fot
Aval.

TIVOLI
4 tarda 1 10 TM: "Catalina de Rusia",
D o uglas Fatlbanks, Jr., I Ellzaheth Perpuer. Bel/t./matee. NotIrlari I Atraccló
CAPITOL
4 tarda I l O nft: "La mujer desnuda",
Florelle.
Bibuixce 1 Vialge
AAAAAAAAA
4 tarda I 945 nit: "Jimy Y Falle". 1.1.0
cruz y la espada", en espanyol. José

Matrícula 33

COmpanyla de comedia

Rivera - De Rota.

86, P. Lalret, 86 - Tal?. 31374
Tarda, 3'30; eh, seo
60 ARTISTES, 60 - murena.: RANtä, TERNE,
CIA . ARGELINA,
BARTOMEU. ESTRELLITA LOPEZ
I un ALIVIE VODEVIL
Dancing 11 a 4 do la m'Unida

ls dermatòlegs aconsellen
E

emplear les cremes o pastes per a
afaitar, ami) preferéncia al salp a i totes
les formes sabonoses (vegis «Manual Je

CERQUEU PIS?
Per 11'33111(hr- vos reeOrdeU CASA CARRERA, fundada en 11197. Autocontlueteres a 26 pta., din. de la elutat, 4 par
carretera a 050 ptas. km.
BORREL. 132
Talaron 31814

Cosméticas, de Saaftict, traduccie• Je)
Dr. Pcyri, plgina 86).
Entre «otee . les cremes.' t.

01 03

Avui. dImecres, luda, a un finar!
(le 51s/
MAITRE SOLBEC ET SON MARI
(10i moler u un eran hombre)
Nit. g vn quan d'onze:

magias 25621,24 0(3

Tarda, a les 4; nII, a les 10,
Grandor; ech del primer film

"LE SEXE FAIBLE"
(3Cuil u el sexo débil?)
Denla. dijous. tarda MAITRE BOLBEC ET SON MARI (MI mujer 44
un gran hombre). >II LE SEXE
FAIBLE (eCuäl ea el sexo débil?)

EL CAFE DE LA
MARINA
per Pene Ventayols I GlIborta Roure
ArIO, e s trena del nou Noliclarl Fían,
atub les darreres noticies mundials

TEATRE NOU
Atad. tarda, 4'30. 13111aq:ir, a
general. 000 pies.: LOS CADETES DE
LA REINA i KATIUSKA, Tirito. :311.
a les 10: LA MARCHA DE CADIZ 1 estrena de IREDENCION1 /estampes russes)

TEATRE COMIC

-e»i\ect,

REVISTES
Tarda, a les 5. B.Ilanue5 a r pta.: la
revisia
LA PIPA DE ORO
creada de M. Carbajel, O. Arenas. A.
LIMÓ I Companyia. Gran presentacut.
a un quart
l'espectacle
de moda

00
Pasable ea Mäena, EA. Telt , 5110
Tarda. de 4 a 8, !ese) tontlnua:
nit, a les 10: LA CONSENTIDA,
per Carnie Lombard (es proleeia
a les 4'05, 4 leo 550 I a les 11351

La camisa de la Pompadour

La canción del sol

per M. ( ;drbaJal, al. I ae. n 11e.
II. /1/1. //Ir
1 de reg la per /*aplane/ola 1015147,1a ti•
lena Ola. Arena.. Peina. larda, LA PIPA

per I.aurl 0 6111 (es propecia a les
5'13 I a les 10 ,.
Dema, estrena de CENA A LAS 5

IX ORO. All . LA CAMISA DE LA p0MPADOUR 1 oiga .\renas

Continua 4 tarda: "Se necesita Un rival". George Arliso. -Aldo de amor", en
espanyol. "Pere g rinos", Ilenrielle

PASTILUITYALDA

Cro5man
AAAAA PALACE
Contfnua 4 tarda: "Los gangsterv del
oeste". ''Farsa contra farsa", Ralph
Morgan. ..43i es Broadwav", en copa.
nyol, Juan Blonaell, NOticlarl
EXCILSIOR
4 tarda 1 9'30 nft: "Los gangster§ del
Oeste" (tinicament tarda:. "Farsa contra
farsa". Ralph Slorgan. "Ast PS firoaci•
way", en espanvol, Joan S'ondea.
Noticiar' 1 CbmIca

del Mal de Coll, de las Rooqueras, dele Romadlsos,
dele Refredats, de les Bronquitis, etc.

MINIS

pera combatre teta mena de malaltlas del Pit.

VALORO

I

Imeael

VALOR&

ES EL

e:

ji

trataitar-se, h quedarà fina, fresca, suau,
veme aquel encarcarament v que li fa
senil:alai que té els muscles d ' una sola peça,
ni aquella cremor tan molesta, cle rafaitat • l'anriga.

de Mermes«) de pit, deis accessos d'/Zstaa, oto.
ES EL

4 larda I 930 rol. Chmlea I Canta (ilnlcament tarda). "Vampiresas 1933".
"VerOnlkil", n'anclan Oval
ORAN =ATAR COBITAL
Continua 345 tarda: "Li.s frangsters fiel
Oeste". "0 eronika". Fcanciscs GaaL
"Vampiresas 1933", Noticiar'
R U- MENTAL
Continua 345 taraa: "10 senda del Maman/e". "A441111Ae rivales'', Bruce Cabos.
"HOnrarts a tu padre", L'orle! [laminare
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DEMANEU, EXIGID,
A totes
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les Farmacias

CAIXES
amb el nom VALDA • la
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