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EL VUITE GOVERN DE LA REPUBLICA

El tercer govern !Arrees

leer""fflUter"
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De retorn de Madrid...

EL
a TE24,,,„.

Freiste) l nlves 14• la mar: Mi
mIllImetrea Temperatura setas]: 7'4
gratis. HumItat relatIva: 61 per tent. Veloe1140.
vent: 3 quIldmelrell per nora, del nord, nord-oest
bUttal norltionlal, en pernee: 10 qulltenebes. Bata
del ce!: roben de Sten. En lea darreret 94 ?arel :
Temperatura mealma: 11'8 grava. Temperaturat'intima:
3 , 0 gnus. Teeorreret del vent: 177 gullrenetres. Eren'Uncid: nulia. Displació en el die d'ablr: s Dore,
90 mlnuts.

Un pelle fora de la Bel

d'Olwer Salàs de Pallars, un municipi
Si fa no fa, La soluei6 de la erisi s'ha limitat Hicolau
ens parla de les que fa quatre mesos 1 mig

com abans

Les noticies rebndes ahir a la matinada feien timer que la crisi hacia
er.trat en una fase dificil; ahir al
migdia, però, tot estaca ende gat l el

senyor Lerroux anunciava oficialment
la llista del Govern que racompanya-

ni en l'etapa ministerial que acaba
d'inaugurar-se. No es pot negar que,
donats els antecedents, la rapidesa de
la solució ha causar cena sorpresa;
la veritable sorpresa, perb, ha estat
Ja significació del Govern nou, que
si fa no fa is la mateixa de ransenior. Després de plantejar una crisi
total, la cosa no ha passat d'allb que
proposava el senyor Lerroux de primer antuvi. Els que 5'havien fet la
:Ansió d'un canvi radical &han hagut
dacontentar amb un simple canvi de

radicals.
I bé, dones, el ciutadà de hora fe
es demana de que ha servir aquesta
suspensió momentänia del ritme politic, quin és el resultat practic d'aGuesta cris:. l resultat d'aquest pehur à estat accentuar Ileutt
gerament el caräcter dretisa del GOencara per detecte, per
això
vern, i
eliminació dels senyors Martinez
Barrio i Lara, que indubtablement representen rextrem esquerrisme del
radicalisme, que de natural s'ha anat
situant en una posició de centre dintre el mecanisme polític de la República. Mirada per aquesta banda, la
saludó no és gaire satisfactòria, perque les contemporitzacions, les transigencies amb les dretes seran encara
mes efectives. En cas de necessitat,
el sen' or Martínez Barrio podrá fer
up bon servei al seu partit, si no
s'arriba a produir alguna cosa d'irreparable en les intimitats de YergaMtzació, perquè el dia de dema, segons com vagin les coses, podrá recollir la bandera del radicalisme extrem i ocupar un lloc immediat al
centre en rhoritzó republica espanyol.
En aquest aspecte, doncs, els republicans d'esquerra no tenim cap motiu per felicitar-nos de la solució d'aquest conflicte fugaz com una tempestat cre a tiu. Hi ha un altre caire,
per& que interessa vivament els cepablicans cn general ¡ els autonomistes
catalans. ¿Per qué ha estat total la
cris:: Heu-vos aci una pregunta que
no es pot respondre sense formularnc una altra. ¿Per que hi ha hagut
A això tothom respondrä: perles dretes clamaren, vociferaven
ci ne la confusió en qué slavia caigut
era insostenible, que urgia aclarir la

stuació, i acompanyaven els seus

c:ams de reticencies que semblaven
amenaces. Com que són majoria a
Cambra, en qualsevol moment podien executar el Govern. En proposar
una crisi parcial, van fer un esbufec
de disgust, van arrufar les celles i
la seca actitud es va fer mis tenebrosa que mai. Vinga la crisi total,
dones, que aquesta gent deu voler
g overnar. Plantejada la crisi, es
un silenci instantani. les celes es
desarrugaren, el to irat es va tornar conciliador, i tot reconeixent que
no hi hacia altre Govern possible que
un de presidit pel mateix senyor Lerroux, van confessar que no hacia arribar la seca hora i que ja s'eeerarien una estoneta mes.
Aquesta c onformitat és de mal
averany. La por no fa mai prosélits,
les dretes han demostrat que s'havien espantat. Aquesta por, pecó, vol
dir al guna cosa: vol dir que malgrat
el seu triomf electoral senten que
a tot el pais palpita una opinió que
no els es favorable. D'altea banda,
viven en guerra civil, i com que saben que del Govern estant no podrien realitzar res del que prometien
al cos electoral, el senyor Gil Robles
ti por que les desercions aniden a

augmentar els nuclis dels seus adversaris de la dreta i aleshores es torna
prudent, i es resigna a esperar. ¿Esperar qué? No ho diu, i ens sembla
que no ho sap ben bé; amb la seva
*negativa, penó, ha arrossegat la Lliga, que, plena d'ardor ministerial,
estaca disposada als sacrificis mis
remuneradors. 1, es ciar, aquesta
reculada li cou, perquè la gent,
es cansa, i qui s'espera es
desespera. Aquí, divorciada del Par-

lament sense motiu justificat; alli.

hAvent -se de resignar a renunciar el
plat que ja es veia al davant: a
l'A j untament, posada en ridícul pels
seis tiCIliCS i sense esma: la seca
situació es va fent insostenible a tot
arma perque no fa servei enlloc.
La crisi, dones, bé ha permès
veure alguna cosa, i potser no haurä
e s tat tan inútil com podia temblar
al principi. Per a ratalunya la presencia del senyor Salvador Madariag a al davant del ministeri d'Instrucciú Pública no is motiu d'alarma, i
5i l'ingrés del senyor Marraco al
Govern con/ a titular de la cartera
de Finances pnt inspirar alguns recele, les darreres manifestacions del
ra n sieh Gocern poden esvair-los fine
011a on és licit de suposar en un
Govern en el qual continuen predominant els radicals en la mateixa
proprirril exacta que en l'anterior.
Haltrie m preferit una ultra solució
que ene haguis facilitat l'entusiasme:
amb la present, pecó, nn veiem mntiu per cap actitud heroica. Que
a Catalunya la majada de l'opinin es
rep ublicana, que es decanta cap al
c atalanisme d'esquerra, ninzú no en
P odia duhtar després de l'exit electoral de gener; ara del que dubtem
mes que mai es que a Espanya les
drete s tinguin la força que volen fer

creure.

a la substitueió de Martínez tasques de la CoBarrio, Lara i... Pareja Yivenes missie Mixta de
El nou Govern no ha estat gaire ben rebut en cap sector polític
Traspassos
Madrid, 3. — Tal cona Quedaren les
coses anit paseada no es podio Preveure
el desenllaç que ha tingut la crisi. La
creença general era que les gestion$ de
hes quals parla el Sr. Lerroux no tindrien
cap èxit. 1, per tant, la coniusió e$ feia
mis evident , sota cegada que de la manera cena la crisi hacia hagut d'isser
rdanteiarla, hom no podia es p
erar que
es limites a la substitució gairebé exclusiva de les carteres la dimissió de
lee quals porta dijous el Sr. Lerroux al
Palau Nacional.
Es natural, dones, que hom esperé, un
major luxe d'esforços, per tal de resoldre aquesta crisi que tantee dificultare semblava presentar.
També ho feia preveure el resultat
de l'entrevista dels Srs. Lerroux i Alcalá. Zamora, en la qual semblava que
aquest darrer no estaca d'acord arnb les
gestione tetes pel Sr. Lerroux.
Pera:, mi ha estar aixi. Avui, a Primera
hora el Sr. Lerroux ha tingut confeccionada una llista de govern que ha estas acceptada, la q ua] no ea ven Pu
que sigui resultat de les gestione que
ahir hacia anunciat. orar iba limitat a

Presidencia: Alejandro Lerroux Garcia.
Estat: Leandro Pita Romero, republicn independent.
Governació: Rafael Salazar Alonso, radica/.
Guerra: Diego Hidalgo Duran, radical.
Marina: Juan José Rocha García, radical.
Agricultura: Cirilo del litio Rodríguez, republicà indep.
Indústria i Comerç: Ricardo Samper Ibärlez, radical.
Comunicacions: José María Cid Ruiz-Zorrilla, agrari.
Instrucció Pública: Salvador de Madariaga, rep. indep.
Treball: Josep Estadella i Arnó, radical.
Obres Públiques: Rafael Guerra del Río, radical.
Finances: Manuel Marraco, radical.
Justicia: Ramón Alvarez Valdés, liberal demócrata.

El tercer govern

Lerroux
El senyor Lerroux ha sortit del
seu domicili a tres quarts de deu del
mar', i s'ha dirigit al dornicili del
President de la República, amb el
qual ha estat conferenciant durant
vint minuts, i ha sonnés a raprovació
de S. E. la 'lista definitiva del Govern que havia aconseguit formar, facilitant-la a la sortida als periodistes.

vern, la primera visita va éster al
senyor Martínez de Velaste/. Va circular la noticia que havia estat mal
rebut i que hacia sortit mal impressionat d'aquesta visita, quan va ésser tot al contrari.
El senyor Martínez de Velasco, no

Lerroux dóna oompte de lee
gestione per a formar
el nou Gorrero

hi teniu cap inconvenient, senyors, seguiu-me a la Preus diré tot

sidencia del Consell. Allí
el que cal dir.

la 'lista.

La llista del govern nou ha causat
molt sorpresa, i els comentaris no han
estat pas favorables, ja que no ha canviat en res la situació anterior.
FI govern hanr á de seguir sinnt
la henevolenca dele sectors de dreta, la
qual el Sr. Lerroux s'ha preocupat d'anar a captar aquesta tarda en visitar
el s Sr s . Camb6 j Gil Robles, els nuals
li han tsrsrnd la seva confianza inicial,
sense, per& que aquesta sigui un compren/lis per a actuacions successives.
A la pagina 3:

'LES EXPORICIONI", per Carlea CapdevIla. —"EL."CURIAL
E CUELFA" I LA LITERATURA
ITALIANA", per L. Santamarla

Salvador de Madiu-iaga, nou ministre

d'Inetrucció Pública

La cançó del tila
e18A REPUErE) Plo5 PAT
VI VA

Ei°AtiACAP,LIST7 PREI

nou ministre
d'Hisenda

Manuel Nunca,

va poder estar mibe genti, Inés ca
vallerós, ni amb mes alt sentir patribtie. Es va posar a la meya disposició i varo acordar que el senyor
Cid, en el successiu, tingati la representació del partit.
No em va formular cap pretensió
per ampliar aquesta representacin, i
quan vam estar d'acord respecte aixer,
ern va dernanar noticies sobre l'acció
parlamentäria que jo em proposo descabdellar. Aleshores Ii vaig donar, amb
tant mis motiu quant no difereix d'aquella que jo vaig formular com a
programa de l'anterior Govern.
Et vaig instar perqué formes part
del Govern que pretenia formar i molt
delicadament es va negar a aixe, per
motius que l'honoren i l'enalteixen
entenent que qui com ell fins fa Pcrc
mis d'un mes havia eurat com a monärquic, no podia pel sol fet d'haver
formular una declaració pública de
republicanisme, acceptar una cartera
cense que alzó vulgui dir ame en el
Intuir no estigui disposat a collaborar personalment a qualsevol Govern que pugui formar-se amb aquestes o altres Corts.
Seguint l'ordre de la importäncia
numérica de les minories, que són de-

cididament republicanes, vaig passar
a visitar, cont vàreu veure, el senyor
Manea, perqui jo entenc que la collaboraciö dels elements que dirigeix el
cap republicà conservador cap perfectament dintre d'un Govern constituir
per mi, que és de tipus centre. No
vaig tenir la fortuna de convencer el
senyor !s'aura, a pesar d'haver-li fet
les consideracions necessàries del moment históric que vivim i la conveniencia d'agrupar en una obra de Govern toreo les lotees republicanes que
interpreten amb un mateix pensament
la situació.
Per aiich mateix, per entendre que
la seca interpretació s'apartava totalment de la meva, no s'avingui a donar-me un ministre per al Govern que
volia formar, però tampoc em digné
que deixaria de prestar el set; ajut,
sempre que el nostre pensament coinMis en qualsevol m'out/sir o projecte
que el Govern porth a lee Corts.
L'entrevista bou cordialíseima, cona ha
estat sempre entre nosaltres, donades
Irr relacione que bem mantingut.
El senyor Leer/me ha dit que visità
després el senvor Melquiarles Alvarez, i rentreviata dort molt poca estnna, per no haver formulat arme«
cap pretensió, puix que es vela satisfet tenint un representant dintre del
Govern. Jo ii vaig dir—ha afegit—que
em proposava mantenir-lo en la ma(Confiero a /o Pág.

A la pagina 7:
"UNA REVOLU010 AL PEU DE
LA S IMULADA DELE ANDES"
per llaman euitrea-Ploallo

autoritats
altre avis que un cartel identic a tcds

Un amic m'ha contar l'extraordinari cas de Salas. un municbi del
partir judicial de Tremp que ha roen.
tut tot contacte amb els organisme
oficial, i viu complerament al marge

Ahir al mati va arribar, en l'exprés de la hiel.
—A Salas — m'ha dit —no hl ha
de Madrid, el president de la representació catalana a la Comissió Mix- alcalde, ni regidora, ni secretan, ni
ta de Traspassos, sensor Nicolau jutge, ni cap autoritat de cap mena.
La vida oficial está completarnent pad'Olwer.
A fi de conèixer la marxa de les ralitzada i ei registre civil no tundo.
tasques de la Comissió Mixta visi- na . Arriba a l'extrem que les comuti r em ahir el senyor Nicolau d'Oluer, nicacions oficials destinades a les auel qual va expressar-nos la satisfac- toritats de Salás, el carter les torna
ció que li produia la forma en que a Ilur procedencia perquè no fnuu
s'ha desenvolupat la Comissió Mixta ningil que seta vulgui ter cauce.
—Perú Salas deu ésser un noble de
durant la darrera setmana.
La Corniasió Mixta —va dir-nos— mitja dotzena be cases i una n'entena
d'habitaras— he comentat poc conha seguit treballant en l'evaluacie
la contribució territorial. Tanibi ha vençut.
—No, Salte té un cens de nou-cents
enlleetit el traspàs del Tribunal tutelar de menor s i el de protecció a habitante i de cases aproximadament
n'hi ha cap a tres-centes.
la dona.
—¿1 un poble amb tanta gent no té
Durant les dues setmanes que seguiran —afegi el senyor Nic ol au— ningú que el governi?
—Es veu que no necessiten ajumacontinuarem evalant serveis traspass a ts, fine que aguces absorbeixin ment, ja que ni elan preocupa, de
l'impo rt de la contribució territorial i fer eleccions ruunicipals.
He buscat una confirmació a tos
pugui aquesta traspassar-se sense més
aleó i l'he obtinguda. Precisament
dilacin.
El que aistía pugui arribar a acom- rendemä n'arda d'aquesta conversa,
plir-ee, era desig reiteradament ma- el Butlleti Oficial de la Generalitat
nifestat pel Govern anterior. i no cal de Catalunya publicava un decret de
la presidencia tiOti/iCtelli a tutela l'esdir del Govern de la Generalitat.
Tenint en compre que les linies ge- mentat municipi i nomenant un delenerals del nou Govern de la Repú- gat del Conseller de Governació per
blica —acabà dient— eón semblante a ass umi r les funciono própies de
a les de l'anterior, es d'esperar, dones, l'Ajuntament ¡ de l'Alcaldia en tots
que la contribució territorial quedara els aspectes municipals, administratiras i oficial,. af'he procurat un caen,
traspassada el primer d'abril.
El senyor Nicolau estigué ahir al plar del Buhlen i i un, quanta noms
matí a visitar el Conseller de Finan- de salassencs de signiiicacin. i ami hm,
ces, amb el qual va celebrar un canvi dia Mire presentas a Salas, cb5rocat
a veure de prop tot aquest misteri.
d'impressions.
He donar un tomb pel pulle i no
he despertar la curiositat de ningú.
La gcnt de Salas to la seca vida normal, i només se'ls veu una mica atraicgats arreglaras les (padres perque
rendez-tia comença la famosa lira de
bestiar, que dura vuit die, i que es
de les mis importante de Catalunya.
M'ha cridat l'atenció un cartell que
'he vist clavat a la porta d'un café,
Perú no m'ha semblat prudent aproMadrid, 3. — El senyor Abili Calde- par-Mhi perque no es pensessin que
rón ha anunciar el seu prende que en vull fer el tafaner, Però després he
la primera reunió do la Comissió de vist cinc o sis cartells més, igualo que
Pressupostot, que ha estat convocada e; del café, distribuits estratégicaper al dimarts, a leu deu del metí, de- ment per les cantonades principals
manará al mimstre de Finances que re- dels .carrers del poble, i encara er
tiri, per inacceptable, el projecte ee passar per entremig deis arcs de la
Pressupostos presentat a les Com., pel placa Ile pogut apreciar que en la
seu antecessor.
tau:a deis avisos oficial; no lii hacia

Lara

teixa cartera.

u .-Volem pa arnb 01‘
Da agoa ot‘ voum-t

que no te

Es demanarii que es
retiri el projeete de
pressupost del senyor

Llegida la 'lista ministerial el senyor Lerroux ha. manifestar als periodista:
—Si no

Efectivament, poc després, el senyor Lerroux ha rebut al sen desnate
de la Presidencia eis informadors,
i els ha dit:
" Com sigui que els periodistes, donada la manera caen han de fer les
informacions, no setnpre enterten a
Rafael Salaaar Alonso, nou ministre interpretar les coses o quan les informacions
són de segona mi eón
de Govemaci6
iacilment deformades d'acord al temsubstituir a l'antic govern els aenvors perament o a les voluntats humanee,
Martínez Barrio, Lara i Pareja Yéve- va ocórrer que ahir van circular nones, fent-hi entrar els Srs. Salazar Alon- tícies inexactos que eso conve rectficar i vaig a fer la història de la
so, Marrar° i Madariaga.
En unes declaracions que ha fet a la meva gestió per aconseguir formar
Presidencia el Sr. Lerroux ha inten- Govern.
Desprée que el senyor Preeident de
tar explicar la gestació del nou govern,
però, en definitiva, no ha aclarit res, la República va tenir la bondat de
confiar-me
rencärrec de formar Gocomentaris
mis
diversos
soels
i es fan
bre el criteri que hagi pogut imperar
des del moment en què el Sr. Lerroux
va ésser encarregat de formar armen,
Gris aquest mati, en qué ha presentar

•

La próxima entrevista Dollfussemboes-Mussolini

Dollfuss diu que les converses de
Roma tindrán caracter econòmic
Però de la unió duanera, afetein,
ni se'n parlarii

els altres. He decidit mirar-me'l de
la vora. Es un cartell escrit tot en
lletres majúscules, amb !tapie vermell i verd, damunt un cart6 que té
dos paras d'amplada per un i mig
d'alçària. He trobat el seu contingut
tan interessant, que el copio a con-

tinuació;

VE1NS
1.—Si algú comet un :tete de sabotatge a lea Cornpanyies o a algun
vel, el poble no rajudata pes a res.
u.— Les autoritats han dimitir perque ele Sri havem obligat tot el poble
ele havern mes les vares de mando.
3. — La política ha sigan sernpre
la causa de nostre desgavell durant
yint

anys.
4.— A tot vl que demostri des •
preci del rec, cal vigilar-lo i corla a
traidor ler - li justicia el poble.
5.— Arnb ordre, unió ¡ calma, 15
miseria fugirä i nostres fills podran
m enjar j es tara justicia al poble.
Escrit per ordre de tot el poble.
Salas, 10 /33.
Decídele° parlar amb l'alcalde.
M'acosto a uns vailets que juguen a
davant l'esa:isla.
—Em voleu dir on s'esa l'alcalde-:
Deturen el joc, i el mes menut, que
apa renta ternt sis o set anys, contesta
amatent:
--No n'hi ha, d'alcalde.
bulles

Prova

iluu

—Ja sé que fa temps que no rii.;

ha, però et que jo vull veure is el
darrer que In ha hagut, aquell que va
dinmitir perque tot el poble ti va
obligar.

Endehades. Amb malta correcciú. i
barrejant en les seves explicacions
mono "si, senyor - i -no. senyor", el
mema i els seas companys rn'expLquen que elle sabee que no hm ha alcalde i que d'aquell gue jo els d m .
que hi havia hagut no sen recorden.
Quan trec el meu bloc de notes i e:s
dic el non, de l'alcalde, del primer
tinent, del secretari, de tots els regidora i det jutge. no s'immuten gens
i segueixen afirman/. que no saber:
de ton el, paco. En canvi 3.0iereixen
per a explicar-me tot el que vulgo:
del rec. Renuncio a aquests informadore, i a baix a la carretera m'apropo
a unes dones que renten roba en un
abeurador, al peu d'una torre.
- En/ voleu jet el rasar de dir-rne
on és la casa de la Vila?
—Aqui. aquesta mate:xa paret ho

és.

—Per on shai entra?
—Es igual, perque tampoc no hi
trobarä ningú. Está tancat i a das
no hi ha mes que una tanta i un parell de cadires.
—I el registre civil, on el tenen
Vull dir aquella ¡libres on stii apunta
la gent que C5 mor, les criatures qua
ne—
)xeNno eenis tejunient e' eicr asae/ninest poble
eraix& ni das da cap falta. Quan se'n
mor un, renterrem ¡ l'estos. Si apuntant-ho pogues ressuscitar encara valdria la pena. 1 quan un parell es casen, sabent-ho elle, ja n'hi ha prou.
La lógica d'aquesta bona dona
m'encanta. Li pregunto con, s'ho ta-

ran, si no unen registre civil, per saber Vany que els airosa han d'anar
a ter el servei, i eni diu que els ejem, de Salas al servei no hi han
d'anar a fer res. Li parlo de pagar
la contribució, i ern contesta que a
Salas la gent no en paga, de contribució. Finalment repeteixo tot el que
he dit uns moments abans a aquells
vailets, i el resultat també es el ma-

na auqeucallneosmne ono,coi n ne ia
teja. Cap
ep todtoselad'q

turalment, si no els coneixen, menys
em podran dir on s'estan. Amb tot,
s'ofereixen rnolt amablement per si
vull que m'expliquin detalladament la
histbria del rec que temen i la del
rec que rolen.
Encara un tros més emula provo
d'interrogar un vell que pren el sol
tranquillament t mata les hores xuclant una pipa, peca', tampoc no en
trec res, perquè rinterpellat em resulta d'una sordera convencional es-

El cancanee Dentina, a la uva arri bada a Budapest, rebut pel president
Gonaboes 1 altr es personalitats
Roma , j. — Oficialmentt s'anuncia no Es exactament fixada, tindran caels caps deis Governs austriac
rácter purament econtimic. Es tracta

que

hongarés, senyors Doullfuss i Gomboes, arribaran a Roma el dia 14 del
corrent mes per ter una s, isita oficial
al Govern italiä.
Els dits senyors romandran en
aquesta capital fins al l ia 16.
Viena, 3. — El canceller Dollfuss
ha fet manifestacions a la premsa en
les guate ha parlat de l'esdevenidor

de la política austriaca. Ha començat
per afirmar que cap modificad& en
l'ordre internacional, no vindria, i que
la Unja ja traçada sea seguida sense

desviaeió.

Les converses de denla, les que han
de tenir lloc a Roma entre Itólia,
Austria i Hongria, la data les quals

de revisar l'entesa de Semmering segons els punts de vista comuns a les
tres potencies interessades, adargarne les bases, les finalitats i els efectes. Peris aquestes modificacions i
desenvoluparnents no constitueixen
una nova construccih. La unió duanera, de la qual hom parla molt aquests
dies, no sera tractada. En tot cas,
aquestes converses no signifiquen que
hagi d'isser abandonat el pis francoitaliä relatiu al Danuhi.
Certs periódica de Budapest—ha dit
Dollfu e e—nfhan reprotzat d'haver fet
fracassar el projecte d'unió duanera
per la meya intransigencia a defensar
els interessos dele pagesos austriace.
(*paria • lo Pág. 7, al jaro cal. 1)

candalosa, Decideixo, finalment, anarme'n cap al café amb la confianea
rmara.
que hi trobaré algú que m'info
Efectivament, al firal em topo amb
una cara coneguda. Correspon a un
xicot de la meva edat, que va una
mica mis mudat que la resta de salassencs que he vist fins ara. No sé
don el conec, pecó ell resulta tenir
inéa memaria que jo i em fa recordar
de quan cursävem plegats l'ampliació
de medicina. Sap com em dic ¡ em
pregunta si encara faig de periodista.
Li explano robjecte del meu viatge
a Salda, i després de recomanar-me
que no m'escarrassi de voler coneixer les autoritats dimitides, perque no
en treure raigua clara, em diu que
reunirá la COMiSSili dele sis i que
m'explicaran tot el que honament eral
puguin explicar, ja que no els fa pas
res que la qüestió del seis me la siDignen a tot arreu.
—Tot això— cm din— ho fem pel
red. Salta sense el rec e, a la miseria, i com que tenim raó, volem el
rec i no pararem fin, que el tinguem.
Dedueixo que tots els habitants de
Salda, xics i grans, honres i dones,
es tenen la l'izó ben apresa i que no
saben parlar d'altra cosa que d'aquest
rec que es la seva obsessió.
Xavier PICANY04
(Acaban»

ii.,iI
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LA PIMIKOITAT

Revista

Premsa

Ja no fou possible seguir més endava nt
El company Largo Caballero va in•
terrompre dient que sobre aquest
Seterbla que, en definitiva, M.O es Po punt no podía CONSENTIR Ni
entendre fleta aci, sind, coles Folch-den UNA PARAULA NI UN COMENe Capderila explica, des de JUSTICIA TARI."
SOCIAL,rentrevista celebrada entre el
uf-peix redel! i CaPderila amb
cernir? ereeutin de la U. S. C. i Largo amargar
Caballero, en la qual aquest senror
"No ens podem explicar la seca
eirearsjor certes dif erinciet a tall de posició. No podem comprendre la
dictador:
sera intoleräncia davant d'una aspi"El company Largo Caballero co. rada, comuna dele socialistes catafinca per dir-nos que, en ocasión de lana d'organitzar-se autonamicament.
passar per Barcelona per altres qües- ¡Es que no poden tapir la justicia
tions, baria cregut complir un delire de la nostra aspiradas?
de cortesia convocant-nos, per tal de
Nosaltres somniem en una futura
veure si era possible que acabessin República Socialista Catalana federales diferencies entre nosaltres 1 eta da amh altres Repúbliques Socialistes
companys de la Federada Socialista d'altres fiables d'Espanya. Perú amb
de la Rambla de Santa Mantea; que aquestes coses que succeeixen, ens
si el motiu de les diferencies era la fa Pefecte que el nostre somni, quan
no acceptació, pel Partit Central, de la rgalitat arribi, no sera vist amb
les diverses Seccione que la U. S . C. bona u11s pels companys del centre
tenia establertes a Barcelona. perquè d'Espanya. Voldriem saber, doncs,
els Estatuts del P. S. O. E. no per- concretament, ja des d'ara, si no enmeten mes que una sola agrupadó a tenen també el Socialisme ami una
cada ciutat. podria estudiar-se la so- solució als problemes coRectius que,
lució considerant Barcelona dividida com el de Catalunya, es basen en una
geograficament en diversos nuelis a diierenciacia económica ¡ en la vocadascun dels guata padriem organit- luntat del país."
zar els grupa que ens interessessin.
Entorn de la crisi
El company Comorera, en nom del
Comité Executin de la U. S. C., con-LA HUHASITAT"
testa que alzó de les dilerincies amb
La saluoiÓ clamada a la crisi i ese hem
els companyes de la Rambla. i de la ýa prcssentia Ii sentbla d'interinitat:
nostra forma d'organitzar-nos a la
"Es evident, evidentissien, que un
ciutat de Barcelona, eren questions Govern con/ el que sembla que va a
apisódiques i de detall: que el que formar-se , no pot satisfer-nos. Pecó
calia resoldre era un problema mes és evident també que en l'actual moprofund; que la U. S. C. baria ce:e- ment politic, meditades amb tota sebrat un Congria, d'unificació de lea renitat les circurnstances que hi conforres socialistes a Catalunya. amb corren, la saludó no podria éster
els companys de l'antiga Federació considerada com un desafiament a les
Catalana del P. S. 0. E., i en aquest esquerrea, sinó com a conseqüencia
Congrés s'havien aprovat, per unani- de la situació creada per les darreres
mitat, uns Estatuts que donaven una eleccions generals, en les quals les
certa organitzaciä autonamica al Par- esquerres actuaren destrogades per
tir a Catalunya. pecó aquesta Estatuas dissensions internes i la musa ciutano havien estas acceptats per la Co. dana lau victima de les habite plataformes de) contuberm c/erical-inonarmissió Executiva de Madrid...

Els socialistes catalans
els socialistes centralistes

quice. faista. Sembla aturat per un
instant el que apareixia coral a perill
imminent, perd cal que les esquerres
es recobrin acuite pèrdua de temps.
Els !Menfis apressen. i cal galvanitrar
fins a l'exaltació la voluntat Iener.
gia ile la democracia republicana.
El govern que tot fa preveure va a
formar-se, no ens enganyem. Es un
ministeri per por temps, és un gis veril per a eetmanea. Hi hauria als
pressupostos a apeonar i la dificultat
tornarla a produir-te aixi que es eles•
emboqui en ele problemes d'ordre pea
lisie general. Aixa ea inevitable. 1 sinn
aquestes poques setmanes les que cal
aprofitar intensament. alliconants en
l'experiencia. les que han /le recollir
i orientar cap a una actuaciti fecunda
i viva els bornes res ponsables de les
esquerres espanyoles.-•
"LA VEU DE CA T.4LUVYA"
paSa aquesta neta camira:

"Les esquerres espanyoles, cada
regada en situació mes ridicula. per
no saber comprendre la veritable situaci6 creada per la darrera consulta
electoral, intenten salvar llur mal paper, volent que els que encara creuen
en ells quedin convençuts que si eis
millas d el senyor Gil Robles rin en.
tren al nou Govern será degut a la
gran influencia exercida per les esquema per a imperlir-hn. L'F.aquerra
Republicana de Catalunya, per la ama
banda, vol fer empassar als eme, que
si la Lliga no dama cap ministre és
perque el pobre senyor Santala
ha oposat.
Es difícil determinar qui fa rime
mes amb aquesta enganys, Si els que
bo bao correr, ,abent u, rem %aludir
la renta/ del que reta passant, n els
iniehaoa les tors be lar s diaria, trae.
taus fruir a reritablee Xinesos, Can/
Mg:ad/CM cs diu a Catalunya."

Dones ju ens dtril "Lo las des.
menjada, si no is per ror 0 n'Olió esrmerran0 i republicana del DaiS. Pes GaIhIa
Aten abscura raó no "relee" anuncie
'co d'eles

ELS ESPORTS
hem de creure que tara el maxim esforç per a aconseguir la victaria.
El Barcelona aSevilla contra el Betis poca cosa de bo podrá fer, i mes
ia,.ctuaeiona de l'equip

FU TBOL

La primera selecció espanyola 1934 demvhil älesdlel:zecraems
I

Per a jugar contra Portugal — pri•
mera part de heliminateria peninsular
del campionat del mon — ja shan eses,ilit eis jugadora que erts har, de representar. El torneig de Lligi suya
de magnific punt d'observació al senyor
Garcia de Salazar, el qual. ro saben,
si per sistema o per necessitat, ha renuncias a la formada d'un equip nadacal a base de ratlles ‚enceres de clubs.
sistema que baria innaaat el seu antecessor senyor Meteos.
Per a caca lloc el jugador mes eri
forma. Aquest es el lema de l'equip
que s'arrenglerarà a Madrid contra els
portuguesas. I, com que en materia de
selecciona es aventuradíssim l'exposar
una opinió i sostenir-la amb gallardia.
no sabriem pas dir si enguany el canvi
de mètode refarà el prestigi que l'any
anterior hacia perdut el ilustre futbol
dins el camp internacional.
Una selecció que no pugui — despees
d'efectuada la tria de jugadora — entrenar-se una bona temporada fins arribar a fer un conjunt bo d'unes inditadualitats notables, entenem que sempre
té insegur el resultat dels partits que
jugui. L'equip nacional pot donar avui
un resultat magnific i fer (lema un paper desairat, perque tos dependrà que
la intelligencia entre els seus components es produeixi o no.
Sempre es perillas juntar. tense una
preparació aclamada, elements de joc
tan diferent com els que ha triat el senyor de Salazar. Bascos, madrilenys, catalans, etc. lauran de combinar davant
d'uns adversaria resistente í coratjosos
les seves escoles de joc tan diferents,
aixi, la sobrietat d'Iraragorri haurä de
fer joc amb un davanter centre "de fúria" caen és Lángara ¡ al costas d'un estilista finíssim com Ventolra. J. Regueiro, un interior esquerre que nornis
xuta amb la dreta, haurä de combinar
la seva innegable ciencia ami) el joc
impetuós i no sempre ordenat de Gorostiza.
Prou bé sap el senyor de Saltear
que la selezci6 té aquest defecte per /Ubre dels altres. Una parella de defenses osen la que laminen Zabalo-Quincoces tothrtm la veu amb bons une. La
línia mitjana ne in pas la que requereix
una millor compenetració entre els seus
components, i si be Cilaurren pot ressentir-se d'haver jugat de defensa tota
la temporada, no cal negar qualitat als
tres escollits (Cilattreen Marcaleta Fede). Pera la davantera, la clau de
l 'mit neeessita, al nostre entendre, una
perfecta distribucia. No pot aveaturarse un canvi de lloc per no sacrificar un
excellent jugador, i si el seleccionador
'solía de totes mantees fer jugar Regueiro no havia de pasar-lo on la seva
dificultat de xut amb el peu esquerre
es poses massa en evidencia. Es aquesta ala esquerra, Regueirn - Gornstiza,
la que sembla la part mis vulnerable de
l'equip designat , perque ni els interiors
ni els extrems d'aquella part han donat
uns indiscutibles internacionals. Si Bosch
pogués jugar Regueiro brillaria mis,
peró arrenglerant Gorostiza, potser seria millor posar-hi al costat Chirri, el
seu company de club.
Trobem un encert, i ho voleen fer
constar, l'arrenglerar Zamora. Es un
valor material de primer ordre i,
ment representa els supervivents d'una
época, la millor, del nostre futbol. A
Zamora cal posar-lo ara i si mes endus-fans no pot defensar la seva corneta
amb l'encert que ho ha fet fin, ara, caldra donar-li algun paper imnortänt
frs -lo seleccionador. perque el sentit ele
tradició que porta a sobre sigui un estlmul per als nostres jugadora.
S. 0. S.
• ••
Continuen amb gran activitat els preparativa per al matar Espanya - Porto-

gal ase Ira de telehear-se a

Madrid el

virreut diumerrge. din 11. Els portugue5 0,5 , pei T 'e fa referencia. nc. arnagueti
la ImpurranCia que per a elle represen-

tarr. tela victasia sobre lequip espanyol.
i per tal de presentar-se ea la seca millo, forma. avui. a Oporto. disputaran
un partir d'entrenament contra una seleecid local. L'anee espanyol en el qual
figures %abato i Venta:dril. et tralla
amiba plan animar i re hat que la vira
n'uta. encara que dificil, corresponded
al, sea,

ColOrS

Pea tal d'ininunat ele neetrer lectors
saare Jametes que ha deeeetnat aquest
partir entre elr asportiva catalana, que
ha cristalliteat amb la formacia d'un
tren especial. hem cregut canvenient
d'entrevistar-nos amb el conegut nrganitzador I lexpedicions futbolitiques l'actiu Josep Ceballas. de la Companyia
\Vagan, Las Cenit e t cual. nurlt asta
blentent, ens facilita bes seeitent . ¿icen
—Cree — digné el temo, Ceballas —
que aquest tren especial one arganitatar
sera un esat Pea attnest
motiu na vain vaciaba a aprofitar bes
facilitats donades pel sots-cap de trd•
fic de la Companyia de M. S. A., per
tal que la nostra Companyia tingues
cura de confeccionar el tren especial.
Els preus reduidissims que regeixen —
continua dient el senyor Ceballos — aa
la prova mis demostrativa de l'acolliment que ha tingut en els nostres estamenta esportius pea que resulta de
quantiosa a hores d'ara la demanda
d'inscripció. De més a mis, la Federació
Nacional, en atenció als espertius catalans, ha reservat una quantitat de localitats per a tots els qui hi desitgin assistir. Amb aquestes dades instantänies
hern pensat que ja eren suficients per
a situar-nos davant l'esdeveniment del
proper diumenge.

Avw, la darrera jornada
del Campionat de Lliga
Per fi, avui s'acaba el campionat de
Lligues. Tanmateix ja era hora, puix
que torneigs de la categoria d'aquest
convenen ben poc per diversos conceptea.
Avui, però, s'hi donará el darrer loe
i al vespre tindrem ja eh campions i els
darrers classificats.
Pel que toca als nostres equms, els
tiartits d'avui píe d'aquells que en podríem dir de tramit, per la raó que ni
un ni l'altre no hi han d'anar a minorar
cap posició ni desmillorar-la.
Amb tot, però. no hem de desmeréixer la importancia que té l'encontre que
os jugara a la carretera de Sarria entre l'Espanyol i el Madrid, puix que, si
té el mostee unta> no va guanyar-hi
res, en canvi el Madrid ho pot perdre
tot, puix que una derrota equivaldría la
seguretat de no poder copsar el primer 'loe, en disputa entre ell i
bab e l. I alzó podria ésser molt faeil que es produís, puix que l'Espanyol

Frontó Principal Palace
Avui. dluMenge. Tarda. 415
CELAYA II - CULATA I
contra
OURUCEAGA - GOMEE
Nil, 10'15

Dos contra tres!

MIGO,»

III -

GUILLERMO

contra
ARRUTI

UGARTEONEA

CAZALIS II

A Sabadell el titular lluitará contra
el Sevilla, i si bi podria donar-nos una
victaria, tarnpac nn Ii faria millarar la
situad, i el Sesilla no hi perdria res,
puix que té el primer llsa. assegurat.

Els partas d'avui
¡leus aci l'ordre de jne i arbitres per
aquesta darrera jornada:
PRIMERA DIVISIO
Athletic de Bilbaci . Racing de Santander: Comorera.
Espanyol - Madrid: Steimborn.
Bella - Barcelona: Sanchiz Orduila
Oviedo - Doreastia: Montero.
Va:ansia - Arenas: Escartin.
SEGONA DIVISIO
Osasuna Celta: Visita.
Sabadell - Sevilla: Vallana.
frun • Sporting: lturralde.
Ataletic
Alavés: Medina.
Cnrufia Múrcia: alelcón.
TERCERA nivIsto
Layundo
Paracaldo: Ostalé,
Ele : Val;es.
Valladolia
Saragossa - Gimnástic: Casterlenas

MATI"
Heult volod 14,1 paveen fort:
"Cal, al conteart un gireern capee
de d o nar la mixima iensaeló de fortitud d'autoritat i de prestigt. Aqueas
muela fenomen que ara veten% de la
formuló de "tronts única", es a die,
di organitzaciona de Ilaita, d'exéreits
disposatt a la guerra civil, segura•
ment que no s'hauria produit si haguéssim pogut cornptar amb un govern fort t ferrnament preparas per a
recluir tothom dins el nutre de la Ilei
ley front a tota possible contingencia. E t quan els qui governen no
mosteen prou virior per a imposar
llar autoritat i fer prevaler la justicia que lea dirersee forres golen apareja« disposadea a fer-se elles
rnateixes la Ilei i a imposar una mena
de justicia acomodada a llur particular conveniencia. Atea és el que
ara comencava a iniciar-se sota l'anteriOr Govern ¿Quina diferencia experimentarerm en aquest punt. an/h
constitucia del m'u MKeteri:' Na s altres, de moment, no la t'Ibera veure
I 13 evident que si el Govern d'ara
no ha de diferir sensiblement de l'an•
terior, la situada del pais no pot fer
mes que empitjorar de manera singulartnent perillosa. ¡Per qué, dones, o
a henefici de qui fou plantejada la
erial?"
"EL SOL"
el seta editorial ronstata l'afiuitat
de la CEDA. i de la Higa. i Missfr..ses la Possibilitat que nO ttes ts dna
partits arribin ii articular-se:
Eui

"Ayer celebraron una larga entrevilla los sehores CambO. Ventosa y
Gil Robles. En ella se hizo un examen detenido de la sitnec:On politica
y de sus posibles derivaciones, y se
llega a una conclusión: la de la conveniencia de que el próximo Gobierno
tenga por base al partido radical. crin
la presencia del Sr. Lerroux en el
puesto de mando, y la de que entren
loa agrarios en la nueva formación.
La E. D . A y la Lli g a consideran
que no ha llegado aún el momento de
iu participación directa en la s res
Se :la-ponaildesgcbr.
lanzado últimamente la espeale
que las impaciencias te los ;tira de
estos gru p os por un tarnbe de Ministerio abedecian a! deseo it Participar ea el Poder. X rs rierto. La

versitarts ,r.scfipz.ons al
Bircelona Universitari',..7.1ub. Rambla
Je Cata.unya. 56. quart.
Cursa de quarre quiiómetres Der a
neófita 1 debutants, del Club Depontiu Blanco i Negro, inscripcions
local del Club ousanitzador i Federació Catalana d'Atletisme, cada dia de
vuit a nou del vespre.
Dies 18 i 19, Campionats de Catalunya d'Atletisme universitaris, generala, a l'Estadi de .Montjuic, inscripcions al local del Club organitzador,
Barcelona Universitari Club, Rambla
le Catalunya, 66.
Dia 25, I Campionat de Catalunya
de neófits a l'Estadi de alontjuic, organització, Federació Catalana d'Atletisme, i inscripcions fine el dia 20,
al seu local, carrer del Doctor Dou.
núm to, cada dia, de vuit a non del
vespre.

de Ir: ((retes:
"Esto p uetie lograrse no sólo con

la eliminada ', de las factores que
quitaban unidad a la formación dirnit:da y la aiejabaa del espiritu prednrninarpe .ri la mayoria del Parlanlento. amo buscando ademas la trabazón
rTTAadtca ea may r,ria. por medio
del aompromiaa de atender inmedia•
raraan t e a Lou, r jbra riaCiUtial de ur•
gencia. Con ese compromiso y con
garamia necesar.a de que el orden
:tabaco no está en manos claudican-

SEGON r :AMP1ON5T DE. CATALEN VA E E al E N I. — Segunsen el Ira rurs Pit 'rebane d iir•
2anitzacia del Terneist Ferneni de "L'O.
puna" i tot fa nreeure que aseo:ira ur
èxit compite
El Comité nrganiteador ha rebut motu
valmasos premia. Del que pot asse gu
-raseintdmClubindividual, na solament l'equip guanyador.
Orló que tambe els classificats en segun
i tercer l
inc. No hi Ira dubte que alca
ha d'influir nntahlernent C11 qul é l a I[11I1a
nels tres lino si gui aferrissada i entncinnant.
Per causes alienes a la valuntat dele
arganitzalora. caen es la indisnonibilitat
del cama del Laietä E. C. , os corn se
san han de tenir lloc els Partits. Per no
haver-se acabas encara el Campionat de
Catalunya d'homes ha estat alomada per
vuit dies la iniciació del Torneig, que
comenzará el diumenge dia u r.
_•-

Basquetbol EsportsdeNen
CAMPIONAT DE CATALUNYA

Una jornada de tramit ..-: Sola la
partida Barcelona-lluro, ofereix un
interés relatiu
En segona divialó
un fort Ripollet-Cadci
Breu
pronòstic
La iornada d'avía ofereix solantent un
interés purament d audre moral. ja que
materialment. ixrente en e) primer gran)
de la primera rlivi aió. en totes les dues
di vis lons i antas reStallt5 Ir r posicinns
estan fermarnent aclaridea. Es raer aixa
que en nualificar-la de jornada tense
Torneig de Classificació res sonancia no fem mée rute aiustar-nos
a la recitat i cenyir-nos al que el ca'enlata en g avene:.
PARTITS PER A AVUI
la c tem ia, ner fi. a les acaballes del
Terrassa - Manresa.
Canminnat Catalunva Dales, Isé: nosSant Andreu • Sana
altres «intimare en el mateix nla. i Per
•ar , t . tannbi anne s t din:tiene els l'odre:
Torneig Cata%
lectora i aficionats a armest esport ha/tren d'aettantar, aixoplugant-se allí on
nueuin, le , nen fecies trine ansh un èxit
PER
A
AVUI
PARTITS
rnit que notable velan prodigant.
Júpiter - Mollet.
• ••
Badalona - Granollers,
laIluro de Mataró. tot i tenir el nrimer
Ripollet - Espanyol.
'T ac del seu grun asseaurat, fornira
Sant Cugat Santboia,
bell encontre en el terrenv dels blaugrana. Veiem els mataronins vencedors
Pe a aetit marge.
Ia r s aanvol - Guatee. re c i a la insae atalcia aire e lanns volee donar-hi,
r.f.re;
sw ent . deers la aeeera-,EL TROFEU MOLOCK'S, A a i ta t da ' C. D Fsaa nvnl es ;radiará anta
L'ESTADI.— Aquest mati, a l'Esta- e a , ^ alli rs a serias,.
'F s eort i va u a fame s a hi Ar:v./-a
di, els 364 inscrits disputaran en les
51.
t • Ille e S ur i. « ..• 1
quatre proves de go metres llisos, Pes.
•
uns, avi cm-, e l Tk - 4,1 ^^ ,
nu,+'
Solt d'alçària i 300 metro Ilisos, el
aaea nt el C. C. 1-fasei.5le1.
II Trofeu i medano Molock's per a
La i et i retasen M'e v e nre- l a U C
debutants. Intercalat a aquestes pro.."".• aire anneata li nansa,
vea es faca l'intent del record espa- A• irr e g .
nyol de la milla, del qual s'ha vingut r•-assa
"—ene
i ara-- e -aa. e'
parlant darrerament.
CAO ClifiNultat raer
Acció Atlética, organitzadora d'aquest concurs enema que insisteix
d'.4eroninfir,
novament en recomanar a treta els
inscrito la mäscirna puntualitat, Per al
,
n-•••+.
aaaaeara
bon ordre de l'organització prega a
e'lee
tots ells. s'atenguin absolutament a
.1 /7,...,11.
les disposicions que els siguin coma«,“
n••
nicadet pele que tinguin cura del dese.-re (1 1 1.
A., c.-A.:
envolupament de les provea.
/Mal mateix fa avinent que per cap
concepte es permetri lacees ala vestuaris i l'estada a la pista de cap
'
artnalinett.
persona aliena a l'organitzacia.
Durant el CUTS d'aquest festival se
•
„..,
,4:••,•••ge
comunicat al públic el resultat del-ri
PMT axp
Campionat d'Espanya ele Cros,. si es
ISLA RNOnIVTIPr.9
q ue es pot rebre a l'Estadi en temen'
hábil.
!RT"' rivisto
PROGRAMA PER AL MES DE
MARÇ. — La Federació Catalana
rte•••••4
o, r.•••• n..
d'Atletisme, fa públic el següent pro11,•0.1
r te"1" . i , 4 M
grama atletie Pel mes que som.
Senon orne.
Dia 3, a l'Estadi de Montjuie,
festival entre las Facultats de Tac•'"; - U "
Mes contra Enginyers.
Dia 4, a l'Estadi de Montjuit: II
sprttlN A nrvIste
Trofeu Molock's, organitaació Accia
Atlética, tancada la inoeripció. Al maP.-irrite grua
•
_ Adot
teix Estadi i en el transcurs d'aquett
Trotes. intent efe record de la nsilla.
Aee-i-Autlet.
T1,•••• A Mantesa: I Campionat Comarcal
Ce•rnella - Taia.
g p.Am delta
del Bages I Alt Llobreirat. organitV ir/4 1 /4 - Cacirm
cacle, C. E. Comarri. de Bazes.
T .emAAncIa - x'sitacif.
Dia rt, a l'Eatadi nie Montjule, mati
Atlétic.
Fseletzeu
tarda, Campionats de Catalunya uni-

Atletisme

•111PiTati6l1 55 circunscrita a q ue la
llichi da los elementos ene habían
enorbolado la bandera- izquierdista
dentro del Gabinete y la incorpora•
Km/ de las personas que ostentasen
la representación del grupo agrario
vinieten a dar al Gobierno tina estructura luda inclinada a :a derecha
y que garantizase la iniciación y per.
mancneia de una polltica más acorde
con e; perfil de la Cámara y con los
compromisos que ei partido radical,
y especialmente el Sr. Lerroux, habla
contraído con las derechas. Esos com.
prarnNas no salo re retardaban, sino
(Inc parecían en trance de difuminarse. Y para que ello no ocurriera así,
entendian los s u-llores Camba, VenIJA1 y Gil Robles que era preciso modifiCar esencialmente el e q ui p o Sobe,'
nante asegurar de ese modo un
cambio total de las trayeatoriaa politicas.
No quieren, pues, entrar en el Gobierno, Ahora mis que nunca hay en
re a , pecto. coma en los dende de
la situación politica, una coincidencia
absoluta de apreciación entre la Lago y la C. E, D. A. Acaso esa analo.
gia ele pensamiento y de actitud te
Plasme de un ¡nade más concreto s
se haya pensado en la convernencna
de articular suecribir un programa
n:ininte de colaboración que estabilice
lo que bny es una convergencia de
visitan y de p ropósito De todos mod a s, por el momento, la actitud es
la que dejamos s eñalada. a. las consultas se evacuarán en la mañana de
hay con arreglo a la posician que
ay un tamos."
"EL DEBATE"
Renunciades
anibitions que exPr,-ss7ta dies en,era pe, la reareid repum'e siqui re:111s'aemt,e nla
plcçai el MiniSire 9112, pel Je gl republicol n ure //crin esderin 4 ut ?,1 bestia ti,•qra

ALBERT PEREDA, DEL CLUB
ALPt ESPANYOL, ES CLASSIFICA PRIMER EN LES PROVES
DE DESCENS.— Ahir al mati es va
celebrar a Navacerrada la prova del
desune corresponent als Campionats
d'Espanya. El recorregut era d'un
quilametre i iimig, i la carrera es portà
a tenue amb neu ahundant i bon
tempa.
Els resultara faren eta següents:
t. Albees Pereda, del Club Alpf
Espanyol.

2. Ramon Cunat, de Peñalara.
3. Feliu Candela, de Pefialara.
Feliu Parra, del Club Alpi Espanyol.
5. Lluís Balaguer, de la Deportiva
Excursionista.
De la Federació Catalana e5 classiCeuta en be lloc Oriol Canals: es 1S,
Bertran; en 2I, Torres, i en 22, Muller.
Tots es classiiiquen per a la carrera que se celebrara aquesta tarda.

Pilota Basca
LES MATINALS DEL CLUB
BASCONIA. — La Junta directiva
del Club Bascónia, accedint als desigs del púlale ha aconseguit que els
guatee principal; pilotada amateurs i
altres destacats pilotaris es presentin
a jugar quatre partits entre ello. turnant-se, unes vegades de davanters i
d ' altres ile zaguers.
Salsamendi, Gutiérrez, Charroalele
i Aramendia, que saín els quatrc
gariors a qué ena referim, no han
posas cap dificultat a l'original combinada. L'esmentada sessió comença.
rd ovni, diumenge, amb el següent
partit: Salaantendi Gutlerrez contra
rharroalde • Ararnendia.
Els tres partits restante es jugaran
en successives matinals, i estan formal t de :a tegiient manera: Charroalde-Sahamendi contra Aramendia-Gia.
tiérrez: Gutiérrez-Aramendia contra
1531Samendi Cliarroalrle. i GutiérrezSal,: amendi contra .Aramendia Chata.
roalde.
L'ordre de la matinal is el següent:
Primer, a ley deu, de concurs, gens,
C, Sunyer - Sabadell contra BatI16Canadeli.
Segon, del grup A: J. B y - ArtUs
contra Ribes - Campos.
Tercer, de campionat: 011ar - Aris
t ontea Vaaquel • Dtialne.
Quart, SillfaMendi • Gutiérrez conira Charroald4 - Aramtndia.
PRONTO PRINCIPAL PALACE. — En *que« frontó es jugaran
Li I, diumenge, 41$ seguents partits:
Primer, a les den: V a lenti• Jordi
contra E. L l obet VIllalha
Segon: 3. Bel« • M. Sal« «entra
R. Bis- E. Do.
Tercer: Laeheras - López contra
Castanyer - P. Escudero.
Quart: Torrents I - Torrents 11
corma Salaamendi - Mas.

—
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tes, puede emprenderse una labor fecunda. Este punto es esencial y conviene no olvidarlo ni un momento.
La amenaza no se ha extinguido, ni
mucho menos, y puede renacer con
violencia en cuanto se perciba alguna
debilidad en la altura. De aquí que
estimemos indispensable la rápida soluci q n de la cr i sis y la p resencia en
Gobernación de un ministro cuyos
compromisos no sean otros que los
de velar con energia por la seguridad
pública.
Bien cubierta esta atalaya impar.
tantisima, no hay sino lanzarse eficazmente a una tarea que el pais rer!ania, dándole un presupuesto, ali
viando el paro forzoso, recogiendo sus
anhelos más inmediato; y de mis
justificada urgencia. Sobre la base de
una lealtad politica, bien demostrada
P o r las fuerzas que habrán de seguir
demostrándola en lo sucesivo, uno habré disculpa para retardar en lo más
tninimo esa obra nacional indiapensa.
ble que es mis que suficiente para ocupar a un Gobierno y a gea P ar una ma
-oriayque'ndslocp
ai Gobierno futuro. Si la crisis que
se esta s'ent'ando tiene algún sent ido es e‘te: orden para poder trabajan; trabajo, una vez que haya las
suficientes garantías de orden. Y como acierten ;os distintOs grupas politicos a fijar con claridad y altura loa
ojos en esa meta. podremos esperar
que se emprenda esa segunda etapa
parlamentar:a que echabarnos de menos hace unos días

Els desvergonyits
separatistes
"LA .VACION"
Vol oposor-se Que tea esonerre3 ea.
mieses i nf e eriti q uirt en la (+d.de() equ'
rIve/0

"Lo que resulta inadmisibie y verconcos ,), sencillamente ca(ianeecoporque es neceSroro emplear 13 frase
gráfica— es que lino, deeentadados
separatistas, que in s ultar, a la Patria
iliariamente, que tienen s timemos ten
de nuestra raza, y que nido Ie que
vienen a buscar it Madrid es dinero,
se permitan el lujo de querer manejarnos, lanzanda desde las calumni,
de los periódicos anateures, vetos
amenazas P ara el caso de rillt la cri'

sis se resuelva en este o en el otro
sentido.
Por mucho que haya perdido la
sensibilidad nuestro pueblo, no es posible que siga consintiendo tia protesta que esta clase de gentes, enemigas de España, se entrometa en
nuestros asuntos, sin antes hacer una
pública retractación de las villanías
que han cometido contra la nación.
Cuando se dice que los no definidos como republicanos no pueden
intervenir en el Gobierno de la República, seria absurdo dar por bueno
que los antipatriotas puedan influir en
los destinos de la Patria."

LES LLETRES I LES ARTS
EL

CORREU D'AVU1

*

L'in a revista d'idees ha
estat considerada sempre indispensable
pels lectora catalans. Revista de Catalunya satisfará aquesta necessitat. Hi
subscriuen a Tapineri a, to.
* Btoliotera del Colleqi
d'Advoeats de Barcelona:—
El Butlleti de la Biblioteca del CoMegi
d'Advocats de Barcelona coraesponens
al quart trimestre de 1933, publica uns
resums estadistics que demostren la importancia denuesta biblioteca barcelonina, que como* amb un fons de 4428
volums. El nombre total de lectors durant l'any 1933 ha estat de 12.553. El Total de eolums deixars en oreas« ha estat
Je 1 . l!rd. El total de entume inaressats
a la biblioteca per compra i per donatiu
duraid Fans pasear ha estas de 1.324.
Les teViStc, i publicacions periealiques
suc e, rebela actualment erl aquesta bibliateca sumen 225. Té estahlert un ser'el d'informada bibliográfica per ala adrocats. corporacions paliques i entitats
culturals. La Biblioteca del Colleai d'Advocats de Barcelona (Mallorca, 2831 ea
aberta tots ele dies ¡tintes, de aa ti
de 3 a 8.
poeta
* V e •d a q a e r és
de
otroanl ila.erdtzici6
r1H
e iCiaöttailauny_a. Laa tx
reva

L'Atlant ,dr demostra eue el gran poeta
tia resta oalielaa Llegir les obres ele
Verdaguer és, per a sota els catalaris
si gne de cultura. Tenir-les és per a nosanees un deure qae no hem de negligia.

TENIS

La qüestió pallpitant del
professionalisine
El constant desplaçament de valoes des del camp "amateur" al camp
del profes4onalisme (i per cert dels
valora mes remarcables) obliga ala
crítica de tenis de tot el män a enlocar aqueas problema des de tata ele
angles, i posa ele relleu,, seltra Ilurs
dots d'observació directa dele fets
constatats, la sagacitat Ilur, tota vegada que cap d'ella no defuig un vaticini mis O menys explica referent
al (encamen. Ben pocs són en realitat
els detractora del professionalisme.
La major part dels critica solvents
accepten aquest Set consumat i no
s'estan de declarar que d'ell no en
vindrä cap mal per a l'esport tenisui, Vis be, creuen que ha d'actuar
com un vent favorable que no pm
fer altea cosa que escombrar les boures i desfer ei; equivocs que planaven per damunt del vast panorama
esportiu internacional.
Nosaltres, i no es pas cosa d'avut
tia una colla d'anys que preseentiem
la franc a arribada del profesaionaasme 1 la seva influencia benefactora).
aempre ens hent mostrat terma partidaris de la nava niodalitat. I no per.
que no adrnirem la pos:ció en tote
sentits admirable deis "amateurs" to.
taiment pura. Dels veritables "antaisaent
perque el fet de mim
-c.ii el camp "amateur" ens semuna posició honorífica, voldrieni
bielt aullfe
tia
c
ve-arel alliberat de tota orillara de
a marroniarne a que el pot fer esdevenir suspecte a l'esguard de lhorne
imparcial que es dama de bona fe a
les pugne, de l'uport.
La nora correntia professional te
el poder de delimitar ami> claredat
els dos canijas.
A la dretaz els elements que actuen
d'una manera desinteressada. (Totalme= desinteressada.) A l'esquerra:
ela que veuen remunerades les actuacions nuca.
En arribar, pera, a aquel pUtit ens
adunen' que senae volee repetim Urta
regada mes lea präpies idees de sempre, i ml ee aquel:4 el nostre propasit davui, encara que no ens sorpren•
dria haver de tornar -hi, degut al grau
d'impermealillitzacia de cerdea menta',nata de casa nostra.
El present camentari, fill de la lectura d'una anide publicat a la revista "Tenis", no vol tenir altre abast
que el de posar ele Telleu l'aparició
d'un nou critic que amb la sera actitud comprensiva davant el prolessionalisme tenistic possibilita el dialeg normal.
Aquest critic, que signa "Sorerret"
n(coonalt ep.rs:e, nodse
ita li
el
prenvelrantlio

estat la base de múltiples comentai....
Es discutia, i es discuteix (cae recen:ment hom ha celebras una reunió a
Paris per tal de redactar Fesmentada
clefinició). quan l'amateur" deixa
d'ésser-ho.
Es coneixen ja els diversos eritema.
que varien des d'un puritarisme estret fins a una 'libertar exagerada.
Existe:x també el critefi angles,
l'olimpic, el nord-amerieä..., el turista. Aqueas darrer és el mes acceptat... per tots aquella que mostren un
cert interés a viatjar tense grans despeses. Conaiste l.x a aviatjar per tot
el nuin durant un any un grup d'esportius, abandonant el treba.1 de:
qual viuen, tense altres mitjans ennegula... pera sense perdre la cazegoria d—amateuraa.
La riiiicult a t de separar l'aficionat
del proiessional pela "interessos
creats i la dificultat de avigaar"
aquests llargs viatgea, han obagat a
un abandonament del tema."
Vet aci unes paraules dites en un
to net, precia i atuse enfariecs, que
no acosturna a é:aer Enabitual de la
revista, exeessvaraent inclinada a
velare les coses a traves de les alleres entelades dun aenyor que infatigablement va bastint la propia anta.
logia.
Antologia que topara amb grans
dificultats per passar a la posteratat...
Pera la ha mis encara.
"L'esport no ha de considerar-se
ea tti una proiessio. Per qu a i El je,
que existeixi un nombac determinat
de ¡mareas:cm:a/a no la de ter disminuir el deis esportius -amateurs - , Al
contrari. Si un futbolista, per excusa
ple, te condiciona excepcionals per a
sobresortir, per() no pot arribar a figura preeminent penqui les seres ocu.
pacions no li permeten entrenar-s4
ami) la necessária ass:duitat, amb el
proiessionalisme arribara a. lloc que
ii pertoca."
"Sorerret” contenta encara altres
a3pectes, perb entenem que amb les
mostres transcrites sitj Ina prou i de
sobres perque els nostres lectora tinguin una idea aproximada de la posucio comprensiva de Ea'aucla comentarista.
Ens plan eue algú que no sigui un
Sänchez Garras (defensor del prolessionalisine a ultraneall tracti d'ararar-se sense por amb aquest tema
apassionant. Un tema que ceta lluny
d esgotar-se i que cada dia incrementia
la seva intensitat.
Ja es hora arribada que tothom
digui la seva.
• ••

Ea parla d'una gran reunió (Iloc i
data no han estat fixats encara ) en
la qual reatara definitivarnent creada
unos entitat que portara eh nom d'"Amics del Tenia'',
Fetal vots yergue una !larga tarda
d'encerts acornpanyi la seva actuació,
El crup estará format per elentents
joves i entesiastes. No pocha ésser
s°:aE
' l tenia de 1. defunció de l'ama- altrament. Tots ele club Ilt tindran
teur —diu el aenyor Terreros— ha intervencaa indirecta.
• ••

lestia de Ilegir a l'inreves), ultra pre•
sentar els fets d'una manera objectiva, prescinclint deis romanticisines
tall Cars al nostre "irreconciliable"
antic senyor Mir Servat, demostra
que, nonti§ tenint els ulls oberts, la
comprensió del problema ve tota

MONTO NOVETATS
A11111, DIUNE11011
Tarda, a ta. er
QUINTANA - PASAY
»Atea
AMOREOWTA
dAUNIQUI
N11, a un !Niel 4'11:
1101.0ZAINAL-CICQUITO tIA ..... A
»mira
ANAQUISTAIN •
DIllues. Praos Nifelar.1 butau 1
»Boom entrado
1, 1 pta.
tarda: FornIndea-Narre, I consta
Chlatu 5 -Campas. eta; Callarla 54
eintene 111 entre Oaleuue en.

Isto4lewria

OUldla IMP somas

El Club rompeia esta donant provea d'una graa activitat. Hont censa
trueix una piscina i la minores d'importancia. Ben aviat hi dedicarem una
crónica.
so.

Mot de la fi: (de Ni ontni Plisa) "El
soitee advereari ti un bon "drive'',
Jagueu-it "chope".
EI "chop es l'antidot del "drive".
La "bolea" ho as del "chop - . I el
.drive" l'antídot de !a "bolea", Aixi
es tanta el cerele.*
Carlea SINDREU

-3,9-3/13n3PrerI
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LA PUBLICITAT

es Exposieioitas
SALA PARIR
D'enea de la seta primera exposicit
a la :Oda Dalmau ara fa dotze auys, el
p:ajoe Xaniou Campmany en> ha Oleri
1. 01 poques vegades l'ocasio de veure
maitifestació monogranca d'ubres
.res com la que actualment té ub;:rla
, la Sala Pares. L'assidunat amb qui
concJeregut als concureos gentrets
a les maatfestacions artisziques de
CHS liata parines scgutr-lo i coasj :ovar el; desplaçaments i els avenços
,2 la seva partura. En cap d'ageelies
exhibicions, però, aotinetia al públic
una quantitat tan copiosa d'obres cona
;as ve ara formen el cataleg de la
sa%, on figuren les mostees mis sigsuneatives de les seves possibilitats pree
Carnpany, format originàriament en
ei grup deis Evolucionistes ja extingit,
co ha passat per sensibles rectificacons; Cl concepte que aren inspira la
seva Posicio estática no és gatee difereas del que servia aleshores. Temperameat delicat, narrador veridic del naneal. avui els seus paisatges san mes
categórica, rus greus i mis dolcos que
aeans. D'alta banda ha eliminas una
intervencia excessiva del negre coto a
ee:nent acusador del volum ha fletel'atmosfera d'un tel de pois que aeexia ea una ntica els seus panorames.
La descripció del; elerneeta obeeix als
mateixos principia, pecó tots s'hi ind:v:dualitzen amb la forma i les qualisets que el; distingeixen en el natural,
que Earmonia del conjunt en pasinó tot al contrari; el; termes
sot mas legibles, les distancies s'e,tab'ol:Ken naturalment i el total pren una
vivasitat i una claredat desacostumada.
E:1 conjunt la densitat es mét efectiva,
:a fino!' natural s'ha fet mes coneLtent
el pintor enes segur de la seva visiee
i dels seas recursos expressius, sembla
que s'hesi tret un vel que li feia veure
les coses amb una mena de vaguetat,
d'indecisió que era una coqueteria ini surt a consultar el natural cara
a cara i amb els ulls oberts i en capta
peesia que us penetra tendrament
Aquesta actitud franca, decidida,
s'observa clarament en les natures morte5 ene figuren co l'exposició. La insensitat del color concord arriba la rotunditat deis volunis i Eanotació de les
qualitats; cada cosa, cada tenis és el
que és i totes plegadas formen un coto ne articulas, agradable a la vista per
l u disposició, i atraetivol Per la
veracitat de la transcripció. En els
Paisatges es nota la mateixa clarea at de
visin j la mateixa delicadesa en l'execejó. Grises i verds robustos, interceptats per blancs doleatnent apagats
sota cels de suau transparencia, s011
eis elements de les harmonies aventetades d'asir:este- 5 teles pinsades am i) intelligent obstinació. En les inspirades
en passatges de la plana de Vic sembla
que el pintor inicia una trasllació cap
a una paleta afinada en un altre enapasas del qual li augurern resultats
excellents. Acompnyen els paisatges i
les natures martes unes g uantes figu
-redlsqua min.Aest
dees :eles indubtablement ti:a:amen els
moments mis intensas en aquesta moda :la:2 del pintor. En el catäleg, al costal ¿aquestes obres t robem anotats
raioatges 6 i 16 de tema igual, 12 i
22 de la Plana de VE, "Voltants
Vio ", el s de C ane t de Mar i el titulas
"Pa , alue francés", ric de matisos 1
,aa eissim d'entanació.

SS.

R. Cortés i Casanoves, dels Ames de
les Arts de Terrassa. esposa unes quanle< teles amb paisatges terrassencs i
indrets pròxims a Barcelona. El
pintor s'acull a un fauvisme tempera
eue Ii dóna una visió discretament dramática del natural. Dintre aquest conrepte traba notes vigorases i un movifrene que aecenttia el patetic cralgunes
composicions. Pictòricament revela les
yossibilitats de la seca paleta en les n s
sobresurten lee-tes.d'nrlqua
22 i 2e. Presideix la sala un retrat pintas arnS, evident atenció.
LA PINACOTECA
El mestre In Pasqual exhibeix
sea vintena de paisatges pintats amb un
aplom magistral. Tècnicament sOn
perfeecie) insuperable; Pasqual coneja el tema i corteix encara més la manera de fer-lo assequible als més exi
En aquesta serie, l'amar (Siria-gents.
preferèn eia als panorames tardorals, de
rodrnis i carmins sota uns celo prodigiosament transparents. La traducci6 del
n a tural sembla tan espontània i peder:le que un hom sent que Earsista ene

descolaras tense estere aparten un asee
de particularitats que pusarien per

et

als nostres alls si ens encaréssim amb
aquels tramos de naturalesa. I. no Obstant, la ciencia de l'autor evita qualsevol enfarfeg i cris comunica una sensació de totalitat que meravella i emociona. Anotem 'Vares grasses", "Prats
de Peirala", "Ncguer a la tardo'.
"Estiu", d'unes reasonineies blaves delicioses, e Consrallum". "Tardor (die túfan" i les composicions de El Firal,
plenes d'animado, s e ta la luminosa vibració del fulano ene es reflecteix ea,
aquella nurnior de figures, vehicles i
objectes transcrita amb una seguretat
extraor.linäria.
GALERIES SYRA
Pilar Planes celebra la seca primera
exposició amb an conjunt d'oh; i dibuifeos colorits. F;nor de temperament, instint en l'harmonia i una vosació entosiästica que es man:festa mes en profunditat i rezolliment (lee en lomeadtats superficials. "Pe i xos". natura monta d'aparenea nlOdetta, china la metana
de la sagacitat coloristica de l'artista i
de la seva intensitat expressiva. En "El
pati" posa en fundó la delicadesa de la
seca percepció: "Suhurbi" ens dio la
fina sesceptibilitat de la seca retina a
estable uns delie inses azords rosa;
"Neu". "Terrate" i sobretot "La Pla.
ça de l'Ono". demaceen l'aguda semibilitat de la iove pintora, que en la composidó de flers 1 en els dibuixos demostea les seves aptituds singulars cono
a comentarista de la figura femenina.
• • •
Josep Rovira i Soler, exhíbela una
abundosa colleccie, de Egures i paieatges
de Mallorca, l'Escorial, de la costa catalana, pintats amb discreció. Remeden
el número 16, del Port d'Anndraix: el
25, de Montgat; el 26 i 27, de Sant Pol.
i el 28, del Guinardó. En les figures i
els caps d'estudi usa una técnica mis
vehement i mes ampla que molt sovint
li fa encertar realitzacions de notable
vivacitat.
SALA BUSQUETS

Albea 1:Wats ofereix al palie una
vintena de paisatges, pintats amb visible
daler i simpätica aplicaci.i. La paleta
una mica aspra s'ave amb el comente
ferreny que caraeteritza alguns dels
paisatzes vi s tos amb gran amplitud. Destaquen "Nitro' d'estiu", "La Basta de
Capellades". de ruda melanconia. "Cases d'Horta". impressió transmesa amb
notable vivacitat.
• •
L'escultor Eudald Serra esposa Ine p
dibuixo' de carácter epigrantatic i-ta
unes meantes escultures en les cuata en
g eneral. el propósit expressin eclipsa
la severitat formal. En els retrato, l'autor se sntrnet al model i obté resultats
plästics força apreciables.
C. C.

LA PINACOTECA

SALA BUSQUETS

SALA PARES

SALA GASPAR

AM D AQUE/T PERFUM
DEIXARÁ

PER ON PA fi 1
UN RA/TRE
DE DI/TINCIÓ

Mera

tONJ

BUILtSIAUSS

Ferrocarrils
Catalunya
dia 18

Ahir al migdia el conseller sie Cesvernació dona compte als pcseellstes
que els obrerS del ferroearril de Barcelona a Sabadell i els de Ferrocarrils
de Cata lun2a balden presentat un M'id
de vaga anunciada per al 18 del corrent. El senyor Selves afegí que els
esmentats obrers van a la vaga com a
protesta que les empreses no hagin acceptat una escala sie sota que tenen
formulada. un Reglament de Treball i
unes peticions sobre jubliarions . EI s e
Sets-es acaba irles constar que en-ner
asseguren els seus firmanis que en cas de produir-se la
vaga, estan diaposats a que no se surti
en el Mé, nlinnll de la legalitat. afirmació que cornplaSta en extrem el consellen.
• ••
Les bases preeentadee a la companyia
Pe l s obren, ser, les set/leen:se 55515 minina 9 pessete.; motoriNleS de Sarria,
t 0'50 ; motorietes Eerroearrits de Catalunya, n'as; expenedors, 975; uds.
caps , 325, i caps, 335 pessetes mensuals,
amb un augment d'un 5 per too per a
les estacions de primera j segona categoria. Persona/ de via i obres: peons,
9 pessetes peó primer, tofo : capatallos, Ir ; sobrestants, t5. Personal de
talles: peona 9 pessefes; ajudants, to;
mecànics i oficials, jornal, que van des
de Z2 i t2'30 pessetes. Personal d'oficines, 300 pessetes com a sou inicial; als
cine anys de servei, 350; ale deu, 400;
als quince, aso; ala vine 5oor als vint-elite, don pessetes. Per Nadal, una
Pa g a completa en comptes d'un to per
roo, que es el que el, donert ara.
Ultra això, demanen que es posin en
vigas. el Reglament interior de Treball
i la jubilació, que ja tenen enneedits
del mes d'octubre de l'any 1931, per
ti que encara no regeixen.

OLON;L: ..7 POLV
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de
Medir ha
l'esplendor de

Sur colla
igual
romens,
y

p l

A les dotze del migdia, al carrer de
Sal yncrOn reenava ilusa animació extraordinäria. Era ple de noies mattites i
de aoja oue esperasen el paf; de Id cenes i les mirarles de caramels i tenis
de flors: i de curiosos,
•
Les dependentes dele establiments que
hi ha installats en aoven carrete i dels
altece carees Deis (wats bufen de Passar les colles. es Pastaren tot el mati
al correr, i foren molt obsequiades pels
rOttletta ,

desfilada va tenir la brillantor i
l'esplendor de 1015 el 5 anvs.
Prexidides la majoria de les "asiles"
per batidors de la guärdia urbana i Per
blindes de música que interpretaven cocoHita cercaviles, els roineus. acompanyant
Ilues artistics penons i banderes, anaven
muntate en cavalls ricament guarnits i
en Mensos breacks i landós.
Ele fornens it nen i el, de efstse
(-aun individual han feltat a la feota en
In nroporció (ralee s unvs, i aquest ha
estas. net s er. el nimia tire es desllers
attelcom la fe g t2 en mancar-li les tipiques note< a qut, (lema Ilse el guarniment
de carros i carniola; familiars.
A les barriades de Sarria i Sant Gte.
va s i tambi hi hacia molta animarla.
Una de les coles one mis ha cridat
l'a sem e j ó ver la leva riquesa i importancia ton la tradicional "La Llibertat
Gracienca", oue anava precedida per guatee batidors de la guardia urbana de eran
cala i Ter la banda de cornetes i tambors del regiment d'infanteria número In.
Era formada per un nombró& eran
de genets, entre els (mala manen el capità de colla Sr. Abclard Rossinvol, Eahanderat Sebastiä Vilella i el capitS de
bandera Sr. Jame Cabree. Seguien
rolla rliversOs luxosos breacks guarnits
a la *jerezana".
Besares d'un refrig eri a casa de l'ahanderat, carrer dr Salmeron. 68. la co-

Els professors de
cultura de la Tolosa i Monpeller
Generalitat han tornat a França
Alele al mati, en l'expres de
F1'allça de les 950, van sortir
cap a Montpeller i Tolosa els ca-

tedràtics de les diles citaras que
van venir a Barcelona per tal de
visitar la noetra Universa:d.
Els illustres viatgers fiaren
acomiadals a l'estacid per l'alrolde, senyng Pi i Siniver; els
doctors senyors Alrobe SaforaaTrenchs, Braquial, Shria, el
director de l'Institut
NI. Bertrand, el director de les
Esroles Franceses 3f. Turon i els
raps de Ceremonial de l'Anudament i de la Genernlitat setlyncs
fliher i Rtibf, respeetivament.
eaajealge fan ofrenn d'un prisa
e ids rara de fines a le senyore
Vienes, esposa del catedralic de
Filosofia i Lletres de Montpeller.
Els professors francesos expressaren als que anaren a neomialiii r-los el seu profund agratment
per les atencions de que se'ls havia fol ¡ galeote domine la seva estada a In noaira eintat, i manifestaren, de noi s a mas, que so
n'a /laven meravea s de Barreteara

L'hora d'estiu

Ha estat oberta una
informado pública
El Departament d'Econonsa ha publicat /a segiient ordre, en la qua)
manifesta que havent-se rebut gran
nombre de sollicituds, observacions i
suggeriments referents a la possible
implantada de l'horo d'estile a Cataluaya, i essent molt diverses i àdhuc
contradictbries les opinions que respecte daquesta important cniestió han
estas trameses, el Gorreo de la Generalitat. per tal de conciliar els intere<sos generals de Catalunya, i, amb
la finalitat de poder interpretar astil,
la nrajnr precisió possible la tònica
de les coneeM O ncies que, en un cas
d'anuest s . ha tle tenis-se en comiese
primordial.
Ha resolt:
Obrir pública informació, i, a aguase
efecte, interessa de tots els Comerços.
Indústries, Associacions. Empreses i
narticulart que en un termini de quinze dies, commats des del segiient a la
p ublieació de la preeent Ordre al
"But l lesi Oficial de la Genersiitat de
CataInnva". facin arribar a aeueet Denartantent — adregadcs al cap del Negocias Central — aquelles suggestions. reisteis o observar:rae qua pu.
q uin aportar elements d'orientació sobre la paseible inmlantaci6 ele l'ano/llenada hora d'estiu.
Barce lona. 27 de febrer del 1934. —
El cnnseller d'Ecninmia i Agricultu•
ra, Joan Camarera.

o

—

La primera bliptessiO (pie as
el
a

cercavila

Penó,
les
a celebrar la

L'obra de

El conseller de Cultura, Ventura
Gassol, ha facilitat a la prernsa la
següent nota:
Paralielainent a l'acció municipal,
EXPOSICIONS D'ART per tal de salvar deiinitivament el
conjunt monumental de la "Casa
GALERIES LAIETANES Mo j a", el conseller de Cultura loa
començat l'expediten de declaraci6 de
CORTS CATALANES. EIS
ExposIchs-renda d'una Imnortnnt Partida monument histórico . artietic de l'esde quadros de la oollecc10 Grirnaidl
mentat conjunt, i ha dictat, coro a
Pintura
OSES HIDALGO
mesura d'urgència, l'ordre que els
M. PIGEZA
nostres lectors ja coneixen.
Fino al 18 del torrant
• ••
El Departament de Cultura ha nomenas el Comitè de Teatre de la GePASSEIG DE GRACIA, 35
neralitat, que ha d'organitzar, sota el
Pintura
IU PASQUAL
patronatge
de la Generalitat i de i'AFina al A de l'actual
juntament de Barcelona, el funcionament normal de les temporades de
Teatre Catala i la seca t'ansió a
PASSEIG DE GRACIA, 36
!dobles I obJectes
les nostres comarques.
Pintura
ALBERT RAFOL8
San presidents d'aquest Comité el
l 9 de mar.;
Ans a_
conseller de Cultura i 'alcalde de
Barcelona, i 'integren els senyors
SYRA
Puig i Ferrases . , diputas al Parlament
Telefon 18710
DIPUTACIO. 282
de Catalunya i del Consell de Cultura
Art I ornamentació
Pintura
de la Generalitat; Antoni Ventós, conROVIRA SOLER
Pintura 1 dibuisos
PILAR PLANES
seller regidor de l'Ajuntament
Fino al 10 de maro
Barcelona; Alexandre Plana, de la
ßubponencia de premis del Consell de
Cultura; Josep Millas i Raurell, del
PETRITXOL. •
Patronat de VInstitut del Teatre, de
Pintura
R. CORTE. CAIIANOVEll
Pintura
la Generalitat; Posas 1 Pagés, JoRAMON DE CAMPIAANT
Exposleid ds pintura catalana
sep .Maria de Segarra i J. F. \ I d a ) 1
Fine al 9 de maro
Joven. com a autors; els eenyors J oseo Maria Rovtralta, Ferran Rubia i
el doctor Claudi Castells, delegats de
eeNseLL DE CENT. 949 - Tel. 120E4 l'Institució Pro Teatre Catalä, que
p,aturas, Dibuhirs, Al ero s, Granate,
PaIralt
funciona sota aquest nono; les diverRA7AEL GSTRAMY
Aguara«
SOS entitats teatrals que, per inicia•
Fine al 9 de l'actual
tiva del Cercle Artistic, han volgut
donar una unitat d'iniciativa 1 dacció
CALMES
VALENCIANO a la seca obra; i, com a delegats de
PLACA MOR. in
les comarques, lIgad Palol, Pere
EXPOSICIO DUNYAC
Cavallea loan S. Arto i Dominee
Ort 3 el 23 ds maro
Pallerola.
Aquest Comité es constituiré de seguida 1 començarà immediatament la
seca tasca per tal d'aesegurar, ansb
tata la garantia artietica i de colitis
nuitat, la temporada de Teatre Catali, que será inaugurada solemnement el vinent me; de setembre.
SS.

TAL

J • t.t.)K.

Una traleió que es zaanté viva
7CIlissies
Eis obrera deis
de EI romiatge
Sant
El <Curia l e Giielfa» la
anun- tingut
tots els anys
literatura italiana
gaire hon dia. Semblasobta
fent el
cien la vaga per vaAhir no va ferploure.
pels de Salmeron.
cota alguna sinó
Tot i aixó.
Citridl, tocant influencies liteSéneca, Riera de Sant Miguel, Sant Ga- en
bla •
ii rlia, trobant-se ociosaelre.
da,a
que tras els anys. sortiren
ro- briel.
Mercader, Sant Mate, filies, es que el seu autor havia de coloada,
nes de
dial:to ar e,
MontsenY, Pere Serafi, Ros d'Olatio, nèixer
l'obra de Dant. querida e
molla 44 sedada, zoom
al
-a a diada tradicional.
Terol, Placa de la Revolució, Remo to i Les citacions que hi apareixen, ben sofrare sto's
Benet i

fresca era, e a la quid
linnoakit

admirablement

Caja'. Plaça del Sol, Montseny, Sant
Antoni. Astürics, Saltneron, Pese Serafi, Sant Pene Märtir, Sarao Domingo.
Pina d'En Plus i Tattlet, Penedis, Pui g
-marti.Ml,FonsTderaPgres, Llibertat, Fraternitat, Torres.
Bailén, Monistrol, Islibertat. Besnaciste, Santa Tecla, Còrsega. Passeig
de Gracia, Salnieron, Plaça Lesseps, i
d'alta cap a l'ermita del sana
Una altea de les cene, que 10t1 merodee part en la desfilada feas la . Colla
de la L'nió Gracienca, la qual duia per
carda de bandera el Sr. J .on Altamira. Obrien marca in:infles urba.ns amb
vestit de gala; seguia la banda de trompetes del Regiment d'Artilleria número in i la banda de música La Nona

Aquesta Colla fen ee el seu passeig
el eegüent itinerari:
Francesc Giner. Placa d'En Rius i
Tantea carrers del D'Inri. Menindez i
Pelapn, Travessera, Milft i Fontanals,
Torres, Fraternitat, Tordera , Pare Claret, Grassnt, Travessera , Joan Blanquee,
Providencia, Verdi, Olivo, Menéndez i
Pelayo, Astúries, Salmeron, Montseny,
Virtut, Placa del Sol, Cano, Travessera,
Pakt de Rubí. Plaça d'En Rius i Tau'
Id, careces ele Sant Domenec, Sant Pere
Mhrtir, Jesós, Salmeron. Passeig de
Gréeia, Cbrsega, Enric Granados, Proy ema, Passeig dr Gricia, Salmeron,
Santa Eugenia. Plana Lesseps i carretera
de la Rabassada fins a l'Hotel del "Ilahassalet", on ha estat senit immillorablement un banquet.
Una altea bou la Colla Nova de Sarria. Mocea colla va celebrar molt de
matí una minas a l'església parroquial de
Sant Vicenç. A la sortida de l'església
es van reunir els rorneus a la plaga
d'Anee. La comitiva va Quedar organitnada per aqueet ordre: batidors de la
guardia urbana, banda de cornetes i tambora del sete Regiment d'Artilleria i
tancava la colla l'abanderat senyor Agitsti Pcreiva i la banda Artistica de Gaya.
La Colla Antiga de Sant Gervasi tamlié va prendre Part en la destilada, i no
bou menor la participada que tinque en
la festa,
El Grup Joventut ile Sant Medí va
prendre part tumbe a la festa.
A les neu es va organitzar el tradicional cercavila, q ue recorregué bona part
ae la barriada de Gracia. Des p ees es di
celebra un vermut.-rigíaGnles,
i acte seguís a la casa de camp Can Guitart, del pantä ele Xtniguera, carretera
de Felinas, es va celebrar un banOltra

Toses les Calles del romiatge es van dir igir. Per diferents itineraris, algunes
a les alinees de Vista Rica, per deseenal guna s d'elles riel vessant onnsat
de la inuntanya a l'ermita de Sant Medí.
Als restaurants i berenadors dels
, ants 5e'l, tenia preparats tests, als quals
han fet les honors corresponents.
Can al tard les colles van tornar a
Barcelona. La majnria de les calles es
van organitzar a la fina de Lesseps.
Pels carrers de Gräcia hi havia una
gran animació, mentre tornaven entre
cants i música les colles dels remetes,
les quals feren /in veritable devessall sle
caraniels i contits, ultra altres &memela
Al Collisen Fnmpeia s'hi celebré. a la
nit, un festival per a la preclamació
Mies Grécia, aprofitant la festivitat del

Les bases presentades per
l'Associació Instructiva
d'Obrers i Empleats
a l'Ajuntament
L'Assoriaria Instructiva d'ohrers i Empleat s de
mena en Eassenthlea general extraordinaria que relehrä el dia 58
‘ le gene' . a la Ils hernia Modernista aprovit per unanimilat unes
/motes que han estat presenlades
a l'Abultan-taita Es refereixen
l'aspeele moral. l'asperle econhmic, am augments graduals, les
jubilaeious i les dameros a condicions especials. En la primero
es propugna pel catuplintent PSleido de la jornada do treball.
rif i'o,i it te, fluida l'Ajunrimeni i d'aeord anib les Ileis vigents. • Fadaplacid a les planlilles eurrespunenls del porsonal
temporer i eventual; tamb ü es
deibana la constiluciA dama ComissiA Mixta d'Arbilralge, el
uompliment de l'escalaf(a i que
E ingrrs a l'Ajnnlament es faei
pels cärrees d'Ultima categoria.
En l'aspeete ecomamic es damana un augment gradual de
" sus que va des de 2912 pessetes fins a 4.000, 1 de 5.000 fins
a 6.300 pesseles. En els augmenls graduals es proposa la
stihstitutiö de quincpumnis per
qnutrennis. En les jubilacions.
es proposa que els einpleats siguiti equiparats 1 que n'ayer
passi» sigui de 1.80n pessetes
anuats con/ a mínimum.
En les condicions especiats
parla dels conserges, porters,
mostos, ordenances, vigilania.
peons zeladors, dependents de
l'Escota de Música, entera, etc.,
eta gneis ballen p po$ats
en siltiació ifigualtat abans de
l'aplicneiú fin l'augment que els
correspongui. com a conseqUITnria de l'EprOVaCió d'aquesles

El Comitè de Cinema de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el
ccnsaller de Cultura, ha informas oficialment al Govern de la Generalitat
de la necessitat d'intervenir urgentment en l'elaborarle, dels programe<
de cinema projectats a les aessions
infanLis. Una de les missions mis
essencials de l'esmentat Comise és
de vetllar per la formació dels infante, a través del cinema, tata en el
seu a s pecte moral i educatiu com en
espiritual i artistic, i amb aquestes
mesures podrà evitar-se la reacticit's
dincidents, com els ocorreguts darterament en una de les nostres sales
de cinema.
El conseller de Cultura ha dit que
el Govern estudiaré aquesta
i ha encarregat al Comise de Cinema
l'elaboració d'un pla p er a re s tablirnent a Catalunya de les Ileis existents
a la majara de pulsos, respecte a la
diferenciació entre el cinema per a
immanwp
infants i el cinema per als adults,
• ••
MARES - Dormireu tranqulales
Per tal de poder atendre, alhora, al per als Yoatreis filie uses
l'obra del seu Departement, que va
intemeificant-se cada dia, i les tasques P1NCES "RILLO" ha seo. que impon el Parlament de Catalunya, el contener de Cultura ha decidit suspendre, en absolut, la visita
i el desnata de tarda, al seu Departament, i prega novatnent, amb el
desig de guanyar temas, que Ii signin
tetes per escrit les acticions i leo saggerincies que li arriben, tot recordant
que rebrà el públic tata el, dimatis,
da dotze a duea de la tarda.

LAXEN

per
que
son
curara do donare ninrit,
amb algun vera estraiet, fan supo- ae a tila paria casa liotirria ¿emanar-lo,

san una transcripció de mem9ria, en la no podeat resistir als naturals apetits
qual la fidelizat falacia qualque regada. de la carn, qui ah continuus punyiments
Rubia 1 Lluch, p rimerament, ea anotar incessantment la combatiere misa que si
ia seva edicin de la novela; Nicolau per Ventura ella aisás secretansent eagun
d'Olwer, després, en uns batos elhaits voler ns joze, puya que alga no oe'n
sobre la influ.hicia italiana en la prosa apercebés no seria desonestat, e que ja
catalana, i, darrerament, Aramon i Ser- havia esdevengut a més de mil alees—
ea, en la receto edieiet de Els Nosires (Curial). "E dimorando ccii tenero padre,
Cassies, s'han detingut a anotar tots si come gran defina, inmolte dilaten& e
els rastres de la Divino ComMia traba- re s/a nd e rite padre, per l'amor che
dors en el Curial e Gi;:lla.
egli le portava, poca cara si dala di pia
Al començament del segon libre par- rnaritarla, vi 5, lci onesta cosa pareva if
la de Curial, que oedeve superbijs per richiedernelo, si pensó di volare overo, se
obra de Mart "caen anvides posea is- esser potiuse, occulternente stt 7..aloroso
ser, per costee e humil que lo ¡ave lla- amante..." (Demoliera). Despees, Ilegim
me d'armes sia, que, usant la guerra e eso el Curial: "...la qual ets aquell ¡ore;
les batalles, lo leó qui a Dante se moia de studia en ajustar artificial bellesa a la
trä en l'iniern, en lo primer capitol de ,nint
a guria1
noire,tz, tuu "r....teriase
ava
r;0." piEin ga
son libre, ab la testa alta no li aparega, e
Campaneo no li tenga companyia" (Ca- do, aggiunta l'artijiciale olla naturale
panca, cona Ilegim en Vedició de Ets
Més enclavara: "...aixi rota si
NosIres és un dels set reis que r.'1 Ufané: traer tot lo t'in de Lethe,
assetjaren Tebas; geganti, orgullós, es feren oblidar..." (Curial); "...anear che
vanava que ni el llama de Júpiter li im- timo 1..cte per la bocea mi parsasse..,"
pediria de prendre la cintas, i precisaFilocolo). La fusil de somni i de
ment el Ilamp el mata quan pujava l'es- realitat que bona traba en la nostra nocala d'assalt). Mes cilla, en fer el gran vela, en restar Curial amb la corona de
elogi de Pere el Gran (1), la maxisna lloren que li ha posat ANUO, ajei com,
autoritat que l'autor del Curial cita is en un altre fragment, ea trobar-se daDant: "E qui valdré saber qui fonch munt del pit la creu vermella que li dóaquell rey. lija lo seten capital del hm- na Sant Jordi, recorda el sornni de la
gdtori de Dant, que alli ho trabará; cate iationeta, al començament de la ijarno obstant que lo dit Dant íos aleccio- radia boccacctsca, la qual es te j ada tusa
nat a la parcialitat del rey Carles, ene- garlando que, ja despena, conserva enmich del dit senyor rey ¿'Aragó, e en cara al cap.
aquella comèdia de Purgatori aquel veSegurament que si hom examines amb
nerable e gran poeta e actor, ab tot son po
el ti7ag
B eae
eio;
un
uest
d edternió lea
poder e saber se esforce pronunciar les
punta,
loors d'aquel rey Carlee..., ab tot asid contactes ¡ influencies. Es possible que
no gosà amagar la strenuitat e excelen- gran part de l'apartat mitológic del Cucia de la cavalleria d'aquell ilustre, tres rial da degut al del clissic
excelent e molt alt e valerós rey d'Ara• •e
gó...". Mis enlli, ja en el llibre 111, alEl precedent examen, a j a{ eom els altres cites de la Divina Conüdia ¡cruel- tea eacriptors que l'autor del C, arial cita
um, encara, de testimoni per a notes o imita —
Guido delle Colonmitológigues i corn d'excusa davant la ne, Armanino de Solaza els emes
narració d'un somni, L'episodi del cor italiana escampats ea i la, demostren
menjar, que Aramon relacionava, en el prost be la intcnsa influincia italiana daseu pròleg. amb la vida Hesrendäria del mula el Curial r Grulla. Que hi hague
trobador Guillem de Cabestany, veietn, taraba una influencia francea, que es
en les notes que es decanta a ter-lo de- pasa de relleu en alguns Ilocs, és esirivar, amb molt bon encert. de La die: dent. Pecó cal no oblidar que, vistes
nuova (tori) ja admetia Rubió i Lluch). els tosturns canallerescos i les disposi• ••
cions legals i les ordfnacions cortisanes
En els mencionats APunts sobre !a in- de Franca i Catalunya, hom ha de parfluMria italiaoa en /0 prosa catalana, lar, sovint, mis de coincidències que d'indiu Nicolau d'Olwer: "La influencia de fluencies. La gsan nevetat. per a la
Petrarca i Boccacci damunt del Curial e nostra literatura, des de final, del segle
Gliclfa no em sembla pas gaire consi- XIV, és Eitalianisme. 1 no hem de regaderable". Respecte a la del Petrarca, no tejar el merit, al Curial r Güelfa, d'éshi ha res a dir; quant al Boccaecia, Pe- ser l'obra c,itaiana on aquest italianisme
rò, cal considerar algunes de les rela- és mis visible i mas &lisie
cions que Aramon estableix entre fragLinfa SANTAMARIA
ments de la novella catalana i les obres
del gran prosista ¡tala.
Al començament parla d'un possible
(11 Vegeu el nostre article anterior,
plagi de la novela primera del libre IV
del Dcranterd. Confronteu els textos, La figura de ¡'e- re el Gran en el -Cunomés, per a admetre'n tot segun la pro- ria/ e Chite - (LA PUBLICITAT,
habilitas: "La Güelfa, la qual jove e gener)

tina vaga
plantejada 1
resolta... de
moment
Ahir el senyor Selves va donar
les ordres oportunes perquO nettdie una secció de guärdies a le
fabrica "Manufactures Reunides
de la Indústria Textil, S. A.", del
correr de Maria Agulló, on els
obrers es declararen en vaga.
Els guàrdies aconseguiren que
els obvers es reintegressin al
trehall.
Tamb A hi enviä un delegat.
perquè fea negociaciuns encaminarles a la resolueid del conflicto.

so lució d'un eonfliete
que feia un any que
II urava
Sota la presirUncia del coaseller de
Treball, senyor Martt Barrera, s'han
reunit els representants de la Osa
Closa i Sedó, de Centelles. i una representació obrera d'aquella, ¡ han
signa( un conveni que posa li a un
conflicte que l'esmentada casa tenia
plantejat fa fa DIO, (l ' Un any. Tant
els obrera cona els patrono han donat proves don gran esperit de comprensid, la qual cosa ha lacilitat la
soluci6 del conflicte.

Les demandes del personal
dels Jutjats
Ahir, els reletors de l'Audiencia visitaren el preside» per a lliurar-li les
bams definitives que han convingut
en resposta a les que fa dies formularen eta dependents dels Jutjats i de
les quals sovint dos hem ocupas.
En les primerament esinentades
s'accedeix a les demandes tetes pel
personal d'estabilitat. inamobilitat i alatines altres de caräcter social. Quant
als salaris, s6n proposats els seguente.
per als relators substitats, 600 pésate' mensual': per als oficials. 400;
per als auxiliars, aoo, i per a les mecarMuraies, 300.

Reunití d'alcaldes

Contra el Reglament

d'Inspeccions
Sanitäries
Al local de la Federació de
Municipis Catalaus s'han seunit
diversos alcaldes u representants
it'Ajuntatnents per tal de tractar
deis problernes que a les ciutata
i als peles pet plantejar l'aplicació del fleglament d'Inspec,
clubs Sanitärics i l'aranzel eur - 1
responent. apr.:vat per decret del
senyor Conseller de Sanitat de
data 18 do desembre do 1933 en
relucid amb el decret de la miltema Conselleria de data 24 do
matee darrer.
A la reunió eslaven representats els Ajuntamonts següents:
Barcelona, Sabadell. Rubí, Madera!, Sant Feliu de Llohregat,
alolins de Itei. Sitges, Vilanova
La Ganen. Santa Coloma de
Gransenet . Dad:aloma • Mataró,
Castellar del Valles, Sant Cugat
det Vallès, L'Hospitalet i Ter,
ra sao,
Ela reunit a, després sie considerar que l'esmentat decret sobre
inspeecions sanitäries ests en
ilerseenrd amb l'esperit de la Llei
Municipal de Catalunya i que envaeix l'esfera de la vida del
Mutncipi. tunt en la fungió once-,
manada als AstuiLintenta C13111 en
part d'imposició que regulen
inoiles de Iturs ordenances, ven
prendre lairord d'elevar respectuosament Iti iienyur Conseller de
Sanitat Assistència Social unes
i•imrlusions que interpreten el
arntit tinhnlme dels representanta reuntt s.
Entengueren aixf rnateix que,
a pan dele aspeetes exposats,
l'aplieaciú efectiva del decret i
I , st i. ul nzel enrresponent seria in-i
lerprelada per part dels afectats
'culis una nuca imposicia contributiva, perque indigna
arceiques que regulasen
tarifee d'aranzel% %imitare, nu
havien Ungid niel aplioacid o fe cuva i en realitat havien calgut,
en complet deotie.
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Huston ¡ Kay Francis, grans actor,, donen una vida extraordinaria als seus papers. Phillips Holmes té algunes bonos
"Tempestad al amanecer" escenes. Nils Asther cultiva amh excessin afecte el tipus del bellesa del llene.
M. O. III.
UrquInaona
i no fa altea cosa que posar.
Richard
Roleslateski
dirigit
per
Drama
"Ese sinvergüenza
amb el següent repartiments Frina, Kav
Fruncir; Gua, Nils Asther: Dushant,
de Moran"
HolWalter ;Instan: Csaholyi; Plsiiiips
Capitol
mea: Danitza, lean Parker; Eugene

LES

ESTRENES

de l'antic Egipte i que vol morir segons
els rites, conservant a la talé una jeta
Que li ha costat tota la fortuna, per guamar la glòria del cel egipci. Però aguceta joia la rolen lambe dos altres ade p
-tosaquelrigó,'dmnstaoel
difunt, el seu erial, que la vol oer als
hereus — un nebot i una neboda —
un pastor prntestant, o un lladre que
v a vestit de Pastor. El propietari, que
esta agonitzant, din al criat qu e s i nn
enterca la inia amh ell, Ii sortirà i el
matara. I. naturalment, Ii surt i amb
aquella caracterització de Boris KarloV. ,a a la joia, persegueix i arceroritza truhom, toth .im nega que hagi
ressuscitat el mort, però tots confessen
o ye tenen una por que no s'hi veuen.
A l'ultina el mort. que — es al a r 1 —
només es trobava en estar cataléptico
agafa la joia, la porta a Assubis. lestatua clon la mi... Però aci ve la sorpresa, el truc de prestidi g itad or. Que no
'ihrem, una caricaturo de bara:la, un incendi. una explosi6, tma la lira •
Azomaanyer. a Karlov Cedre. Ilardwick i Dorothy Hyson. El púhlic ritt
molt; pub com que Karlov fa tinte sense saber-he. el pab:ic riu rente saler
que el vulguessin lee riure.
A. FERRAN

La

crisi del

111 i últim -

La

teatre català

eompetneia

del cinema

s'emparen de la magnifica 'liberta.
que ofereix el genere per no sent
cap Iligarn de lloc o d'epoca. Ha
compost així un argument arbitra
a base de la Ella d'un rei esdevingu
revolucionaria i d'un noble sentimer
tal que quan té empresonat el rei '
perdona, naturalment, la vida, er
gracia de la filla. Interne tumbé es
l'acciö — cal no oblidar-ho —un ;c.
glar, encarregat, corn en els dramo
de Shakespeare, de contar les ver.
tars...
Hem creia que la revista era Te,
genere essencialment frivol: la gel
cia, la irania, havien d'alternar. hri
els quadros espectaculars. El
senyors Baena i Coscolla—beneiti
siguin —han descobert un gene
nou: el de la revista declamatdris
Amb revistes aixi no se si arranja
rem la crisi de teatre, però es segu
que les qüestions socials se soluci
sanan acial, i que l'hora de la pa
i de la justicia seré aviat arribad
El senyor Aulis ha compost un
música perfectament adequada, a
aquest llibret, és a dir, declamatória
que hom ens admeti l'adjectiu—i ue
xic ampullosa. Sens dubte l'abundas
cia d'episodis militars Ii encomane
una certa monotonia marcial. De y
gades, però, s'anima una mica. Per:
tot seguit us sembla presentir ureminiscencia.
En fi: dintre l'arbitrarietat del te.
Ina, i encara que sense atrevirner.:
fantasistes, l'obra és ben presentaes
i interpretada escaientment.

He reservat per a aquest darrer Hem tingut especial interés a fer
article unes guantes consideracions de veure que el que cal, imprescindiblecaractee general que afecten el teatre ment, és intentar un esforç per sortir del marasme actual. Una eterna
de tots els països i que, per tant,
Ponerte i d'abres.
Ca. Contale. Cinematographique
csqueien als dos articles anteriors, jeremiada, sense un gest civil. és pròintegrament dedicats al [catre catala. pia d'impotents. no de nobles vigoAixi com els caricters anomenats duGuy de Maupassant, amb "Ese sin(Juan hom parla, onscvulla, de la rosos! Si la part del nostre noble que
na sala peça sdn els menys interessants vergüenza de Moran". que en realitat
nerqué hom sot indicar-ne totes les reacDeniä, dilluns. ESTRENA lecadencia de l'art teatral. toles les encara estima el teatre nacional veia
es
"Ce Cochon de Maurin". china al
cions per endavant. els estats i els sen- nema
reus
s'uneixen per pronunciar una sempre indiferents les corporacions i
altra obra de les moltes que
timents puro peiden igualment interés encarauna
al
paraula acusadora: el cinema. El ci- les entitats que més s'haurien de desté per donar i que no dubtcm que
perqui en ells i amb ells no hi cap esa darrera
nema! "voili l'ennemi!" Ell ho en- vetllar per procurar-li uns destins
¡'altra /si arribaran.
mi, que acció externa, ja que els Pro
VaCiX tot. hic< domina tot. Alió que gloriosos, deixar:a apagar el caliu que
per& no
A
l'inrevés
de
"L'ordenanca"
-cesotnl,diruaenv- es tracta de cap drama, sinó d'una cohavia comeneat essent un espectacle crema en el seu cor i acabarla totaldre. Aixi, l'amistat, el patriotisme. ert- media molt divertida, amb, sovint, el
de barraca que, quan erem nois, úni- ment absorbida pel cinema ¡ l'escena
prats sense barreja, poden donar combicament ens podieni empassar alternat forastera. Una rnassa sense dirigents
moviment tiple del vodevil. encara que
gust
molt
fort,
però
semnaceos d'un
arnh els jocs de nians deis prestidi- és cont un ramat sense pastor que
pre hi mancara el matis j aquell equili- sempre amb major quantitat de Psícogilarlors i els' acudits dels ventrilocs, s'esgarria i es perd per camins errabri inestable que fa interessante els es- logia,
s • lia convertit en l'espectacle del pos dosos. Ferci si Ilanceu un toc vibrant
Un
merabre
del
Club
Nautic
d'un
potats d'esperit i les situacions. Entre el
, , el que preiereixen els pú--trensp de clarí i Ii ensenyeu que te a combe i el mal. per exemple, no hi ha clubte blet, és botiguer i ha d' anar a París
plir un deure. d'aquella niassa en lablica de totes les classes socials.
possible. Però si al mal hi afegiu una a cercar les darreres novetats de la
be:
¿guilles són les excellen- neu un exercit!
Ara
forta quantitat de be i al be una forta temporada. El Club Ii encarrega que. de
cies
del
cinema?
Segurament
que
Aquests modestos articles ¿tindran
quantitat de mal, la cosa ja es fa mes Passada, Ii Porti l'estendard que té a
moltes, del moment que totes les la virtut de desvetllar les iniciatives
brodar a la capital. L'home va a Painteressant,
inasses ¿'arrea del incin Ii demostren adormides o— cosa encara més preLa novella que ha servit a Richard Bo- rís i es diverteix. Té aventures i, en
una afecció tan pa:esa. Hont ens diu ciosa— de fer sentir als catalans una
leslavzsky per al seu film "Storm at das- - agafar el tren, ha après coses. Una mare
que, en conjunt, en el cinema hi ha mica més d'amor envers llar teatre
break" usa constantment d'aquests es- Ii recomana la seva Lila, i aquesta s'insLES ESTRENES
mis veritat i mes modernitat que en que llangueix? Tant de bo iossin com
tate intermedis: situa l'accié, per comen- talla al vagó. Eh Ii te totes les atencion‘
DE
DILLUNS
e; teatre, Quan l'argument d'un film el cop de vareta que fea brollar de la
car. en un poble de Bosnia-Herzegovina, i la noia ho aprofita Per dorm ir . Pero
requereix que la protagonista sigui roca una deu d'aigries pures que ho
una dona de gran bellesa, l'artista és. amararen ¡ Im fecundaren tot! 1 si
1•144.444.4444~444.44.."444444444444.4444444+44444 " Santa". — 12n fi'311 de la naien efecte, una dona molt bella, sovint una glòria tan alta no m'és atorgada,
xent producció mexicana, d:rigit per
escultural i de linies perfectcs. Aques- deixeu-me dir amb el poeta:
Antoni Moreno, conegut uniaament
ta dona — triada entre mil —sap can.
cont a actor, ion un deis que més
Kiepura
Un film de Jan
;ar, S alt dansar, és fatal (o almenys "J'aurai du momo l'honneur de l'avoir
1
HIE
activament s'ocupa, a Hollywood per
.2
[entrepris."
ho sentida) i té un conjunt de qualila producciú espanyola, interpretant
tats que enamoren. Ultra aso, la
Albert
PIERA
I SE,RfS
diversos films. Avui, que sentida que
presentacier es sempre fastuosa. i en
els americans han decidit d'abando- AVUI AL
NOTICIARI
les escenes a pie aire, eLs rius, els
nar les produccions en espanyol, 'a
camps, les muntana:es i les platges
el seu debut cont a director, i porta
sOn de debd. I . amb quina faciJtat
al scu país— Mexic —l'experiencia
l'espectador es trasllada d'un am- LES ESTRENES
"El nostre teatre". — Ha sort
de la sena estada a la Meca del ci- Un singular film de contra- bient a l'altre! Quin cómode viatjar
el primer número de la publicad
nema.
per tots els paissis del m'II!
"El nostre teatre", el qu
"Redención", revista quinzenal
espionatge
Carles Noriega ha fet l'adaptació
forma un volum elegant, en blanc
En les rutes assercions hi ha una Nou:
cinematografica de la novella de Frepart e1e veritat, innegahlunent; però en sis quadros, de Car/os blau, sòlidament relligat. Cal rema
¡ferie Gatnboa; el mestre Lara ha
cap d'aquestes suposades meravelles
mar, però, sobrero!, que la publicas
tingut cura de la música, i l'ere Runo ha privat el públic d'adormir-se R. Baena i F. Coscolla, amb
podia tenir un millor comerte
1)111, fiel ballet.
quan la pellicula no ha interessat.
ment, ja que publica en aquest pr:
música d'AA
Dels intérprete cal destacar LupiAlai) vol dir que l'anima dels dos esmer número "La senyoreta Oest"
ta Tovar, que ha romas 'largues
pectacles — cinema i teatre— resideix
Els programes qualifiquen els qua- de Vidal Jover, que obtingué de
temporades a Hollywood i, com
en la torea de fargument. Nosaltres
dros d'estampes russes. Naturalment, vots en el premi Ignasi Iglésies.
afegiríem, resumint totes /ea objec- hom
toch Moreno, Ira interpretat diversos
espera de seguida unes escenes Ira fer que el volum sigui des d
cions que podriem fer, que ni una
Lisuss parlats en espanyol. Els actors
sangonoses de la re y olueiä sovié- primer moment molt demanat. Hi
amb ANDRE LUGUET sola de les estnentades excellencies tira.
,une completen el repartiment ene són
Pet4, de seguida que salga el una gran curiositat per coneixe
les ombres
desconeguts. S'estrena denla al Goya.
l'obra del competidor del guanyada
i EDWIGE FEUILLERE en; ha fet mal preferir
trié restem sorpresos.
als actors de ,arn i ose" i que un equivocat els programes? ¿Es tracta del pretni, de la qual els que la c
"INVISIBLE MAN"
Parlat en francès
decorat pintal per l'Alarma tposern de la revolució russa o de la resc- neixen en tenen una impressió i
("El hombre invisible")
per GEORGES MILTON
per cas) erta sembia preferible als inde> francesa?
millorable. Horn parlaré aci
Creient de debes en les enormes
paisatges de cinema. encara que
junt amb
possibilitats que cinematogràficament
Ni una cosa ni una altra. Els autors extensament de l'obra.
aquests signin belles totogralies (Vearenien les adaptacions d'obres iantäs- "THE RACING STRAIN"
cenaris naturals.
EL REY DE LA PISTA
tiques. H. G. Wells, un dels escrip("El rey de la plata")
Pel que fa als arguments, si amb
tors mes destacats d'aquest genere,
pel fill de Wallace Reid
criteri alar reaccionem contra rallan
Es
l'altre
film
que
forma
part
del
ha proporcionar a James Whale un
de propaganda cinematográfica que
pro g rama d'estrena del Ktsrsaal,
Sess16 de 4 a 8; tancat de 8 a 915. nnt, de 930 a 1230
argurnent en cl qual cls trucs
inunda la nostra prelll>4 i que ens
necessaris i depen de la seca aplica- ri g it per Jerome Starm. Del repar- diirsa
tina feta l'opinió sobre els films
timent
cal
esmentar,
Inés
per
record
cié bona part del film. Recordem
d'estrenar, constatarem
amb la seva mala jeia easeny a mes cese d'aquest director un altre film, adao- que pels scus films, Watt.; Red jr., que
prop de la frontera de Serbia abans del
tan; per cera de filma real:11cm
1/8; barreja serbis i hongaresos i els lea canses, ¡ noma, per no caure en la tar:6, lambe, d'una obra teatral desconegut fins ara; anicament sa- el
bons
projectats
cada temporada no
ó,
surt
al
passad:s.
La
noia
es
temptaci
sentiments res?ectus. Fa d'un oficial despena, te por i el va a cercar. Peris d'èxit: "El beso ante el espejo". Cal- ben] que es fill del malaguanyat
es gaire elevat. Aixi i tot , el públic
hongarès l'amic intim i lleial de l'al- aleshores el botiguer interpreta mala- drá esmentar el trelsall del fotògraf nace Reid, que en el temps del cineprefercix el cinema al teatre. ¿Per
calde del noble, que es serhi i Posa la ment la sollicitud i sisan arriba al noble Arthur Edcson, que ha centribuit ma rnut era un galant excellent que
muller d'aquest en situació d'enamorar- a l'estada del qual l'espera el Club al/lb en gran manera a la realitzaci4 del mori a causa de les drogues i de qué?
Nosaltres aventurariem una hipódeixa,
degm
l'o/dit cc qué el pnblic el
se de l'hongarès. Pero les coses encara la música, basxa del tren entre dos gen- tilm.
tesi per a explicar aqueia predileces compliquen mes; perque el majordom darmes i un procés per intent de vioDel repartiment cal cementar Chau' a la competencia de 1 avui lambe cié:
i és que hi entra molt una qiiesde l'alcalck, que al principi delatava ans lució.
de Rani s , William Harrigan. GlOria aesaparegat Rodolfo Välentino.
tic', de comoditat. Els local; on es fa
desertora serbis de l'exèrcit hongares,
etc.... Armest
Stuart,
Duciley
Digacs,
cinema sisan anat escampant per la
g othorn li gira l'esquena, la familia
q ue aquell amagana , des prés seré oficial
film , que constitueix l'estrena de
ciutat; 5511 incomptables a cada barAvui. tarda, a! Palau
de l'exèrcit eerbi i perseguirà i humi- l'abandona i ha de tancar la bntiga. Peri. demä al Tivoli. es prodult per Carl
riada ¡ acial en tindrem un a cada
gestionen
,
i
aquests
periodistes
dos
hi
ha
liara els hongaresns venguts. I encara en,
CONCERT COSTA
Laernmle jr., de la Uhiversal, i diacantonada. Hom pot anar-hi en hapresenta una regió celebrant l'ocupacia el tituló de la noia i d'una seca tia, i tribuit per Hispano American
Programa
esplèndid
vent sopat sense necessitat de mudarhongaresa 1 celehrant després la vietäria assistim a unes gracioses escenes de vo- societat anónima.
m trasbalsar-se gaire; horn hi va,
devil
presentades,
es
cert,
una
nuca
pade Sèrbia.
en efecte, com abans airara al café.
"ALCALÁ"
brament.
Tot amé, especialment els diferents esUna producció Maxim distribuida Es un vid que ha suplantat un altre
L'In film nacional, "rodat" als
Mentreetant, l'opinió femenina va retats d'änim dels protagonistes,
per Balart i Simia En aquest proDaban i la seva muller Grina, i la in- accionant; l'horror es torna curiositat i tudis Orphea-Film, inspirat en l'obra grama ea projecta tamhé en represa, vicio
rast
ca
aquesta
en
admirad&
i
miau
:`Isde
Umez de Harn i ulirigit per .A.
Herir (lit una qiiesti6 sie comoditat
tervenció, purament com a reactiu, de
per primera regada a Barcelona,
l'oficial hongarès Seza. ~té con stant- cachan de Moran torna a obrir la botiga. Trotzts. Els exterior; si'm :reta de "La munlana", excellent film ir/:er- i tus cal afegir-hi "de brevetat". La
persona que va al cinema sap que en
rnent l'espectador en el dable de si s'ha es un g ran exit , i el Club el nomena
un parell d'horca venta tot el proDel repartiment cal cementar Felix merar per Kay Francis.
d'alegrar del que pasta, e bi ni estaria president. I fina li torna la duna quin
memos la necessitava.
grama i que podré anar a dormir
millor que sueceis al contrari.
Ponles,
que
ha
interpretat
diver
de
a viat. Qué ha ict fin; ara el teaAquest dubte constant perjudica, a la
COSTA-STRAWINSKY
Veiem en aquest film, dirigit per sos films est espanyol a América i
tre — almenys entre nosaltres— per
fi, l'aeci6, o mis ben dit, la impressi6. Georges Lacombe, Jacques Bannten en el Franca, i Antorlita Colomer, ene brin
COSTA-BEETHOVEN
a
reaccionar contra aquest innegable
esse Eacci6 deixa. A darrera hora, peri, palier de protagonista i Bocine Dérean vi e l en un altre fi:m nacional, "MerEsdeveniment artístic
avantatge? Que nosaltres sapiguem
l'autor es decideix i aquesta decisió és José Noguera i Colette Duieuil. Un cedes". Completen annest reoartiAvui, tarda, al Palau
no ha ter res. Entestat a belfugar-se
per l'amistat i, si ha d'isser contra al- film nyalt
ment; R. Vélez, Villa-Gómez, Joscp
din; els ir/001os antics, ha defugit el
.11+4144+04144444+1efrell<
combat i s'ha retal sense liudara.
Si volein salvar el teatre, ens cal
acabar amb el regim d'entreactes
aquestes obres destaquen la "
'larga, feto a ;,osta perquè el públic
cal", també d'Strawinsky, i la "Gra
vagi a passar una estotra al cate, Tot
fuga -, de Tartini; arnb la qual qu
aix.O ja es d'un altre temps; d'un
magnificament clos el programa.
temps en que la gent anava al teatre
La Part de Mano, certament rn
tant cons per veme comedia, per fer
NOTICIARI
important i compromesa. esta asseg
tertnlia i vida de societat. Avui, el5
(No apte per a senyoretes)
(Prohibida l'entrada als menors)
rada a mans de l'eminent concertis
entreactes no haurien de durar més
Avui, diumenge, tarda, Concert Alexandre Vilalta.
de den mimas; temps suficient per
EL DESTI TRAGIC D'UNA DONA
a estirar una mica les canses a la Costa.— Francesc Costa, el nastrc
Els Concerts de la Banda hl
sala d'espera, per a prendre una con- gran violinista, tan justament qualiDEL CARRER
sumació al bar i ailltuc per a regalar iNat d'artista de l'enloda. donara, cipal.— lis estat aprovat per l'Aja
una capea de hombons a la senyoreta avui. diumenge, a dos quarts de sis tament el calendari de la $erie de p
SELECCIONS FILINIOFONO
Parlat directe en espanyol
de la tarda, al Palau de la Música manera /934 dels Concerts Simfbnk
amiga de la llota veina.
No creiem extremar les coses si Catalana, el sett Unic recital d'aques- Populars sie la Banda Municipal
-0414+1:4•34ffle diem que, e/1 els cartells anunciadora, ta temporada amb un programa de Palau de Belles Arte, proposat per
sota el titol de l'obra representada, la mes alta qualitat. En la primera direcció de l'esmentada institució
gima cosa, contra l'amor i el natriotisme,
Baviera, Ricard él tMoz i Josep
"El resucitado"
Beethoven.
comprèn qui
sacrificant-se el marit per l'amor que e.
horn podria pos-ar-hi la dorada total part, figura una Sonata de Francesc 5:cal. Aquesta serie
Ladó.
concerts, el primer dels quals tind.
Paramount - BritIsh
tenen Geza i Grina i precipitant-se a Capital
de l'espectacle. Les mateixes obres, de la qual fa una ereacii,
Aquest film, que deniä s'estrena al
n'eetem segun, guanyarien en inten- costa; a la part central, veiern una lloc el diumenge dia ti del
un torrent amb el cotxe en que porta
El fet que tots el, ili1115 terrorii, Sal", Catalunya, es una producci,',
* Una colla d'actors francesos sitat sense ej descotan:cm a que les obra cabdal del violi. la "Nacona". que som.
l'oficial serbi que anava a arrestar l'hon- tinguin un fono de grotesc ha fet que
a Berlin, on, junt
han
tul
araat
cap
de Vitali, i la part audició del "Duo
garbo
productor; intelligents con, san els an- "NU COMME UN VER" anila Rate de Nogv, rodaran sota :es condemnen el, entre actes intermina• Concertant", cEStrawineky; un dels
pnblic, que no aniria a dorI
cl
bles.
Boleslawsky comenca i acaba el film glesos, ho hagin aprofitat per acumular
("El rey de la suerte")
"Un
Gerhard
Lamprecht
ordres de
rnoments més interessants cotiUnic concert de la temporada
amb dues escenes magnifiques, especial- un seguit de situacions hilarants en un
Un film de Ge o rges Milton, el jour e:cintra". Armes( director eme mir a deshora, frequentaria mes ele cen. La darrera part esta formada
FRANCESC COSTA
ment la primera, que es un veritable do- film que, segons totes les apareares. tris corregid actor trances, que, ba s ant- doné un film exceUent, projcz;at aci teatres.
per
diverses
petites
obres
de
gran
dels
Som ignorante de la tneeänica
cumental de l'atemptat de Sarajevo que hauria de posar els cabells de punta.
Avui, tarda al Palau
se en l'obra de Jean Boyer entu- tense l'exit de qué era mereixedor,
Iluiment
i
virtuoaitat,
en
les
quals
i
no
saben/
si
aquesta
accestidors
ha
Pecó, si amb el seo sentit de la iro- me un ver", cregué alliherar-se ene referint a "Emil i els detectius".
desencadena la guerra. En l'entremig el
leració ¡Sra sempre "tecnicament" Costa estä sempre admirable. Entre
film es ralenteix i s'entreté en subtile- nia i de l'humor els anglesos han reni- de la plaga de reis que ha interpre* El MI de Caruso s'Isa encarre- poss,ble. Ignorem si caldria muntar
ses i perd aquell foc inicial. Walter xit en aquest film , potser no han reeixit tat: "El rey de los frescos", "El restant a donar entenent la seva intenció del betún", "El rey del taxi"; la trä.- gat del "role" principal de :a versid escenaris més moderns que els existente: pere, creiem que, amb bona
al palie que creu que el grotesc de les ducció espanyola no l'Ira perdonat. espanyola de "The fortune teller".
Itt91 et2, n'U L ANG
situacions, dels gestos i del diàleg e5
* Joana Crawford sera la prota- voluntat, hom Podria arribar a resulI ha titulat el sen film "El rey de la gonista
Axiaf
tat s satisfactorio. Pub, sobretot, fer,
completurent involuntari
de "Ladie Mac Kee".
„suerte".
Baron
Fils
i
Gillette
Gauen t0 d4j1k
I no Es aixi. El director, J. Hayes
* Charles Ruggles, un altre hon fer alguna cosa, no adormir-se ni
euf
del
Hunter, ha escollit per al seu experiment bert figuren en el repartiment
plànyer-se eternament sense intentar
"LA CIUDAD DE CAKTON"
tilm, que dirigeix Llesi Mathot, amb carnic, tindré el principal paper en res!
Boris Karlov, al qual, naturalment.
"Friends of Me. Sweeney", que pros e.
podia Das exnlicar les seves intencione, música de Maurice Ivain.
Catalina Bärcena
Aquesta pellicula, que forma part duiril la Warner.
penqui un actor que ti la fama de (er
anhele donem per
Nissen
ha
acabat
un
film
Amb
ei
present
*
Greta
Kursaal,
és
al
demä
de
l'estrena
de
a
fer
riure.
s'hauria
avingut
sor mai no
FOX
Vaquen sigor el director n'ha fet un una producció Ga umont Franco titulat "Contraban", als estudis de acabat aquest lleuger estudi sobre les
causes
de
la
crisi
del
nostre (catre.
Londres.
Film,
egintblert aue (l'ha convertit a la religió Films, distribuida ad per Art
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El rey de la suerte
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LA PUBLICITAT.

Diumenge, 4 de març de 1934
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Pels Centres Oficials
GENERALITAT
L'eetat de ealut del senyor
Martí Esteve. — Ahir, per primer dia, l'estal del senyor Martí Esteve entre dintre un periode de franca nüllora. Desaparegué la temperatura gairebe
totalment, i d'afta banda, degut
a Fatiment que pogué ésser-li
donat, liinzm del malalt augmentà considerablement. Es de preNeure que dintre la ;elimina que
ara començarem el conseller
Finances es restablirà totalment.
Recaptaclá de contrIbuclons.—
Queda prorrogat el periode so untani de cobrança del presenl
trimestre fina al dia 16 del current. per disposició del senyor
delega! d'Hisenda. Durant els
dies 7 al 16 hi boira despatx
metí i tarda.
El Butlleti Oficial de la OeneralltaL — En el set' número
d'ahir publica el seguent sumari:
Finances: Decret autoritzant
el conseller de Finances per a
presentar al Parlament de Catalunya un projecte de Ilei de prürroga del termini fixat per la 11c)
del 8 de gener de 1934. perquè la
Cernissió per a l'estudi dele proMentes relatius a les Finances
rnunicipals i a les exaccions torete pugui complir la seca comesa.
Governació: Decret prorrogant
per tres mesos la llicència que
per malaltia frueix jurdenanea
de la Generalitat senyor Rarnon
Planes i Gaseó.
Decret acceptant la dimissiö
que del carree de comiscan i general d'Ordre Públic ha presentat el senyor Tomás Itamon
Amat.
D e eret nomenant el senyor
Pere Col! i Llach , contissari general d'Ordte Públic de Catalunya.
Cultura: Decret crean' a l'Escola d'Adtninistració Pública de
la Generalitat diverses assignatures d'ensenyaments per a interventors municipals.
Economia i 'Agricultura: Ordre circular anunciant la comproy ect ó dels pesos i mesures
als pobles del partit judicial de
Sant Feliu de Llobtegat.
Ordre circular adreçada als
enginyers cape dels Serveisdiiidústria le Catalun ya perquè Irametin urgenlment PI resultar de
purs gestione en relació amb la
circular número 21 del Consell
dlndústria del Gocen de la República.
Sanitat 1 Aseletencla
Ordre corfirmatil,com a resulta 1
de l'expedient que ha estat inslrud, la sanció de suspensió
de Arree 1 sou inipusada al doctor TOInäs Busquet, director de
la Clínica Mental de Santa Colorna de Gtatnenet. per irregularitats comeses en la coostrurrin
de la claveguera de la Chiles

esmentada.

Departament de Sanilat i Assistència Social: Anutici del Tribunal que ha de decidir el concurs obert per a la provisiö
diverses places d'infrenippeg
la Clínica Mental de Salda Cotorna de Oramenet.
Departament de Trehall i
Obres Públiques.—Jurat Mixt
Perruquers per a senyores. de
Barcelona: Bases de trehall artrnvadee pel ple celebra? el dia
ile fehrer de 1931.

Edictes de Jurats Mixtos de
Calalunya.
Comissaria Delegada a Tarragona: Anunci, als efectes de reclamació, de la subhasta de les
obres de banca del pati de Fluslitut d'Higiene n le Retts.
Comissaria Delegada d'Orare
Públie de Tarragona.—Negociat
de Caes: Anunci.
Juntes Municipals del Cene
Electoral de Catalunva: Releen')
dels citiladans que i.omstituiran
les Juntes municipals del Cene
electoral de Catalunya durant el
bienni 1934-1935.
Retad() dels locals destinats a
collegie electorals durant Pany
1934.
Administrad() Municipal: Publicarlo de sentencies j edictos.
Al" únic. — Disposicions del
Govern de la República.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Per rnalaltia del cap de 1011nimio d'Ordre Públic, senyor
s • lia fet l'arree de la meleixa oficina l'inepector seiryor
S.alvadur Estivill.
* Ahir, a los den del metí, al
Cinema Patio, Palare emnencaren les provee per a la seleeein
d'aspirant s a l'Escota de polleia
de la Generalitat. Les esmentades provee estaven a e:terco de
Psicolecnic. Stil presentaren tole els elimines que
foren aprovats en l'examen
Després de les diles provee
a les quals van t,S5P1'
els aspirante foren eitle per a
acudir demà, dillins, a les pirre
del mente a l'Escala Preparnlaria
de Palivia, al Passeig de Sant
Joan, número 113. fin es taran
pública els noms deis aprovals
en les proves d'aviti.
* En l'exprAs d'anit va marxar a Madrid el general Marzo,
* Anit paseada foil peal a
disposició de In noticia, per a In
seva filiació, Rogeli Pastor florge. Ietingnl ame, matan dele fels
ocierveguts a L'Hospitalet el dia
10 de desembre Finesa'. el )pral
resultit greuritent ferit. Fins ara
ha esta( en qunlilal de delineo(
a l'Hospital Clínie. i. ja guarit
de les cecee ferides. pa ara
dis po si c ió del jutge de Sanl
Feliu,

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA
Han nelat expulenle per ind a sil jables els sehdits estrnneers
Tridelin txreaslovac, i Ar•
arid Forsberg, sume.

AJUNTAMENT
El dia de l'alcalde.- L'alr[ddr.
senyor Cal les Pi i Sunyer. va rebre ahir, entre allres, les segiienls rornissari general
d'Ordre Póblió; l'alealdr do Lleida, senyor Viere , i el Consell de
govern Ale la Creo Boje rIP Barcelona.
Al mal( el senyor a lea Ide,
prompanynt del cap de Cerimoniel. senyor Riber, artä a anoojalar els ea ted ra les de les
Coiversitals de 'rotosa i Moritpelle!' que han eslat uns guante

dies a la nostra eintat acompanyats de l'alcalde d'aquesta darrera cjulat, 111. Milhaud.
El senyor Hurtado restablert,—
Trobunl-se ja reslablert de les
lesions que 80frf en un itecident
d'automòbil el conseller regidor
de Proveïments, SPI1VOt' Odá
lado, es reir/legrar:7; a les secos
lasques consistorials un dels
primers dies de la selmana entrante. Relee el públic novament,
per primera vegada, el dijous vinene de dolze a una.
Avis del coneeller d'Higiene I
fianitat. — Lt conseller t'elegid
del Departement Delegaciú d'Higiene i Sanilat Id interüs a informar el públic que tindrà 11
miainia cura a fer complir les
Ordenances lituflicipal g en tal
allä que es refereix a higiene del
ClItTer. En tal sentit plepa a tole
els riuladans que s'abstinguin
le dipositar escombraries a la
via pública. així ruines, rainfliges i altres malicies. Tambú
P5 precie que s'ubstinguin de
Ilattear-hi papers i d'espolear
estiles furia de les hores reglament à ries. Aquesta Delegar»
eslä disposada a sancionar amb
PI MtiliM Tigne les infrareions
a les Orriennnees munivipals.
pera') espera de la cultura cintaMina que, lant absieninl-se d'infringir la hei coas recordant-la
als que no la tinguin en cumple,
a que els rarrers de la
nostra ciutal apareguin sempre
en un estat de netedal que l'honori.
La invasló estranpera.--L'OUcilla de Collocaciti de l'Ajumanient de Barcelona prega he' nyors estrangers Frederic Iletdenreich. liernerl ‘Xiederitotd,
Rohert Schon. cesar
Erwin Jamiis1). Alomo 1.ópet.
Malta Girar!, Zeitan katona. V ir timia Lotus ,Juli C. '1,11.1ada.
.enna de nasa Vrile
Ziller, Soria lVebber, Orlindo
Maga Frederie M'imante Eran" OS, Kossler, Franeese Kretschmar. Wille l‘'aedertaanti. Samaria Habirl. Nissim Habid.
Abraham Habid que se serveixin
pasear per aqUeSt Negardat
ueial
Polil mii Soriet e.an
tnillor lilillinis. Alinteorea 1 1 : senidn' p 'd de los (hm del [mol
la min rIP la tarde, per Irolar -cm
d'un assumpl e que es relariona
ainh la seva merla Ale 'rebele
El servei d'automöblis de lAJuntament._-Visin la informad()
que publica un diari local en la
telativa
seva
servei henil ,,neit,il le lAjuim bleib el cooseller regidor
teas emerja ha de ter em(slar.
sense volee entrar de inammit en
e l fans de la qiieetiet, que In en
urscreelndi tina reargaildeacio
radleal de l'esmentat servm.
•wientada en un Senil II de rte.sott a reetricció i Control que farrt
oossible ii 1 . 011.Sitleral / le etn letIVI
en Ice despeses de les partid),
,.orresponents als alludits serveis.
D'altra banda, i eense pervidici l'estudi Alefiniliti, mi vansellen regid o r de GovernarV).
)jecord anth PI Consell de guV e ril, des del montent de la presa
rIP possessid. efertnada A . 1 die
de fehrer, dona lee a p a rt uno-loa-lees atol) moduler nreetil per
!al d'evitar en el possible 1;1 maneid e ni bl e despees que l'As d'en-

FULL DE DIETARI
Un erudit combatiu
Es un fet que l'afany polemistic
dels hornea o, si ho voleu mi; clac,
Ilur desig da barallar-se no pot ésser
paz sufocat del tot. Res ens ho
prova com l'examen de les acarniasedes disputes- religioses, literàries
o filosòfiques- que han tingut lloc
en les èpoques de dictadura, sota
l'absolutisme dels reja o dele píocepa.
Me n'he adonat una vegada mis
tot llegint el pròleg que el meu vell
ansic Don Luis Ruiz Contreras, habitant de Castelló d'Ampteriee, ha
posat a la leva recent traducció de
"Les Provincials", de Pascal.
El senyor Ruiz Contreras, que malgrat els anys serva una magnifica
combativitat, hi explica la gran disputa sobre la Gräcia i el Lliure Albir
que va dividir a clergues i seglar. en
la França de Lluis XIV. Des de Jancenins, causant involuntari del drama,
fins a Pascal, que hi intervé amb les
famoses "Cartea provincials", veiem
evocats tots els actors. Naturalment,
no falta pas l'evocació dels jesuïtes,
ardcnts impugnadora del jansenisme,
enemics acèrrims de Port-Royal. El
senyor Ruiz Contreras no el; ti cap
simpatia, Aprofita llargament l'avinentesa per dreear el se ts memorial
de greuges contra l'ordre mis discutida i remuda de l'Església Católica
Pascal Ii dóna armes... Però el vell
traductor d'Anatole France en té de
pròpies en el seu arsenal i lee eserirneix amb singular energia,
¿Te, tot plegat, alguna cosa de particular? Monees una cosa: el senyor
Ruiz Contreras, despees de mobilitzar els grane impugnador; de la Companyia de Jesús, després d'haver ressuscitat el magne problema de la
Gracia i de la Predestinació i del
Lliure Arbitri, despees d'haver convocat a Arnauld i a Pascal, al jesuita
Molina i al Molinisme, i al jesuita
Escobar i al verb "escobarder" que
en varen derivar els francesos, desvíes d'aquesta formidable acumulació
d'autoritats i de fets, darguments i
de testimonio els aboca tots sobre la
testa d'un jesuita contemporani: el
Pare Ruiz Amado!
El contrast entre la petitesa del
Iltó i la grandesa dele projectils As
irresistible. Si no sahéssim que el senyor Ruiz Contreras és també home
de teatre, ho descobririem en veure'l
aplicar amb fortuna una combinada,
que Moliere no desaprovaria.
Carles SOLDEVILA

EL BARATO
DEMA COMENÇARA LA VENDA AMB
PREUS QUE SORPRENDRAN

Trihunals i jutjats
.* Per la Generalitat ha estat concedida una !licencia de trenta dies a!
julee de Tarragona senyor Fernandez
A la Secció Primera es veieren di- lloñada.
versos divorcie i incidents.
4. Per la Sala de Govern alta disae. A la Seto ä Segona es veieren posar que el jutge seuyor Joan Pastor
.teta cil les causes d'urgència i cn
ente..
cine divorcis mis i dos incidents d'ala guardia del Jutjat flamero tretze,
pea-tecla,.
conseqüència del traspits del senyor RaA la Secció Tercera comparegue• fe! Vives, que es el jutge del (lit Jutjat.
ren Vicenç Silvestre i Joaquim Calen,
•
Ila cdat presentada la liquidara:,
acusare d'un delicte de coaccione contra
els obrers d'una fábrica. Després de les de la pena imposada pel Tribunal d'L'rpreves, el fiscal va retirar l'aeusasia, geticia a Manuela Sánchez, d'un mes i
per na !le yere: demostrat la culpabili- un dia i ize pessetes de multa per delicte d'atemptat. Compleix la pena el dia
tat dele acusats.
3m de l'actual mes.
* A la Seccia Quarta romparegue
* El Jutjat número catorze es trasFrancesc Perrainnn j Roca, el qual esteva acneat dhaver-se apropias una nade a la presa per tal Ale rebre indagaquantitat que li 'hure un ande seta des- baria al processat _lose Barriendo i Bartinada al pagament d'unes patente d'au- riendo amb motiti de l'intent de sabotatto. El fiscal sollicità que Ii fos aplica- g e a un tramvia de la linia pa, a conda la perla de quatre mesos i un dia segaincia del qual, i del t1roteig que
hi hesité, resulta mort Ratea Arnal.
de presa.

SEN YORST
Aprofiteu l'ocasió que ofereix la secció
SASTRERIA d'aquests Magatzems

VESTITS

A MIDA

compresos gèneres, folres i confecci6

a

58 70 1 90 pessetes

VARIA
Es drena temple al JUtiat te guardia
de l'incendi °corregid. a la marinada
dahir. en una vaqueria del carrer de
Jacard, número 86, propietat de Erancese Villanueva, on es crema una eres.
la quantitat de forratges i atuells. 1-fern
creu que el dit incendi fou intencionat i que l'autor ha estat un dependent
que fou acomiadat fa poca dies, el qual
diva que se n'ocuparia.
ser El relator senyor Ferretees ha
acabat la instruccia dels sumarle d'urgencia que es veien davant 4,1 Tribunal de la Secció Quarta. Per amtest fuetitt el dit Tribunal va acordar que tots
els processats que haguessin quedat detinguts a disposici6 d'aquest Iossin alliWats,

ASSENYALAMENTS
PER A DEMA
AUDIÉNICIA TERRITORIAL
Sala Primera. - Diverci. Nacier

lisura i Reses contra Dolors Romago••••••••••n•••111»,

DIABETICS

sa i Ministeri Fiscal. - Pobresa. Joan
Rossinyol i °use:, contra advocat des'
tat i Ministeri Fiscal. - Pobresa. Mana Zagarriga i Dota contra Josep bru-

L'ACTUAR SOCIAL

ELS PATRONS
card i Scbarrojo i advocat d'estat.
Sala Segona. - Incident. Esteve CarGreerti
de Contractiates d'Obre:.
bu:, contra Agustí Codol. -Declinatäria
Josep Cómbala contra Felix Puig i Fi- i Mestrer. de Cima de Catalunya
(Rambla dele Estudis, 4, primer
guerrea
pis). - Aquesta entitat assabenta
que el Cansen de Treball de la GeAUDIENCIA PROVINCIAL
neralaat ha acordat desestimar per
Sudó Primera. - Quatre orals per unanimitat els recursos inte:posat
furt, ternptativa d'estafa, expedicia de contra les sentencies del Jurat Mixt
bitllets i estafa centra Ramon Garcia, de la Construcció (seccio paletesi
.Anteni Garcia, Miguel Ramiro, Ramon referents a incomplirnent de les LaCalvo i un altre. respectivament.
ses daquesta secció, per haver palin divorei. J. Caprnanyer contra gel als paletes i manobres
J. Blancaflor,
amb el pacte que firmaren el Centre
Seccia Segona, - Dos orals Ver tiContractistes i la C. N. T., denenca d'armes contra Joan Costa i un de
claras illegal pel
altre i Salvador Lozano: un altre oral senyor Ametlla.llavors governador,
Despeé; del fail
per atemptat centra Daniel Pérez.
pel Cansen ile Treball ha queSecció Tercera - Un oral per ti- emes
dat ben clar i terminant que tots es
nenes d'arma contra Lluis Pérez: un
sitien obligats a complir el
altre oral per lesione contra Josep Fer- patrons
que es preceptua en les bases del
nández.
Jurat Mixt i no en el pacte. Per tal
Seccia Quarta. - Un oral per ro- d'orientar tots ele patrons contraehatori irustrat contra Joart Sánchez i tistes, siguin o no socis del Gremi,
un altre.
seis dernana que pas s in pel Setl estatge totes les tardes de les sis a
les vuit, on els seran donades les
instruccions pertinente encarrilades s
defensar els seus interessos.
Associació de Patrons de tots ele
rama de Vidre pla de Barcelona. -En la reunia ordinaria celebrada el
PER A DEMA
dia 13 de fehrer proppas s at quedo
constituirla la Junta Directiva en la
* olcoclbstia
s
(lecia
furierud i Le- forma segitent: President, senvor
is lació de Cotolunyo. - A les 19'oo, Lluis San José Cano; vice-president,
a la sala ‚lautes del Cellegi de Notaris senyor Frederic Lluc i Serra; secrede Catalunya (Notariat l'academia tare senyor Ramon Mulleres i Bersenyor Josep Fognet i Marçal donara nades: tresorer, senyor Lluis Rull
una cenferencla sobre el tema "Dret
vocals: senynrs Josep 21dnnconsuetudinari escrit de Tortosa".
so l Tortosa, Joan Pedra i Mainau
i Antoni Guardiola.
• Aeadimiia de Medicina, - A les
m'ore sessió científica pública, en la
qual es tractaran els temes següents:
ELS OBRERS
"Terapeutica de la hipertròfia prostätica diferent de la prostatectomia. Indici
Una protesta del Front link de
pel docter V. Company. "I:o- Treballadors Mercantils. - El From
titis latent del lactant", pel doctor Su- Urde de Treballadors Mercantils fa
nyer Medan.
pública una nota en la qual protesta
e (;,9,5 Deulocritiira de Catalunyo.- que els patrons dels establiments de
A les reato. primera Ilieó del cure de Detall i Alimentació no compleixin
Dret catete a canee del senyor Eran' els laudes de treball que foren dictats
en virtut d'un pacte collectiu que
cese afaspons i amelesen.
fou acceptat Ilturement per les entit(ts representatives dels patrons i
obrers. Alhora posa en coneixement
de l'opini6 pültlica que ia responsables les autoritats competente del
MEDICAMENT5 PU 12 5.
que succeeix, per la seva passivitat.
FARMACIA VDA Dr.
i els reeorden que no havent vacillat
a aplicar la Ilei quan els treballadors
mercantils liman transgredida. tumbé
han .1e fer-ho en el cas que 110 sigui
RA;L113'
per les entitats natronals.
•n•n•••••n•111i

Cursos i Confer&wies
CONFERENCIA CLUB
Josep Pijoan

il 0 1 nialf a la uno, Ale la

CAUSES VISTES AHIR

acumulats durant la QUINZENA BLANCA de

Malgrat els carrera que hi ha contra
el processat, aquest ha insistit a negar
la seca intervenció en els fets. El sumari ha quedat acabat i seré trames a
l'Audiència per a a seva
i assenyalament de vista davant del
Tribunal d'Urgencia.
Els advocats fiscal; daquesta
Audiencia es remiren ahir en hanquet
dedicat al seu empane senyor Maree
que marea destinat a Palma de Mallorca.
* Per a la setrnana entran( 011an
tet els següents assenyalaments al Tribunal d'Urgencia: Per al dia e, per
tinença Alicata d'arma. contra Salvador
Lozano; tumbe per tinenca d'arma, el
dia 6, contra Jean Antoni Solea i per
autentic define. el eia 8. contra Eugeni
Lepez i Gines Ifernendez.

Pertany a la casta deis catalans centri1ugs. Seguint rimeles de Prat de la
Riba, va fundar l'Institut d'Estudis Ca'
laicos, primer nucli de la negra renaixeuea cultural. Arnic intim de Joan
Mangan, no sois va ésser un dels seus
interlocutors i dels seus correspunsals
predilectes, gine; que en certa namera
va continuar la sera escota, en escriure uns puentes inoblidables sota el tito! de "Cançoner". Lligat lambe amb
els homes que a Madrid provaven de
redreçar la ciencia espanyola i els seus
atetrumcnts, va intervenir activament en
l'Escota de Rema.
De la capital italiana, sobtadament, en
una imprevista virada psíquica, partí
cap a Terunto (Canadá), oil va dedicar-se, cent a arquitecte, a graos compreses omito:ceta, aparentment oblidat
de les meses talleres dinvestigatió i de
Persia. M es ta rd, Per ú , el trobem en una
unAveretta t ute Celia:anta, al 1' 01110,1C
Collrge. explicant història de l'art.
Ila frt ilargues excursiens a través
dele Estats Units donant conferencies.
Ha veltat tut Europa. Ila escrit una
da Arte. que és, cense discus•
la Sula temptativa espanjola que
i sd pasar-se al costar de le: grans síntesis líate-este i alemanyes, F.seriu, actoutabile signiftea per a l'Aula- tual:m.1e "Una Histuria del Mundo".
rraqurstes 1/1. Collabora a diverses revistes i diaris de
1,15 (1 n K Conlitttnts.
Ale s 11/1 1/S110,141 finalitsar el ines
humees Cataluilya sol adoptar una acde totuma un ronsiderabilissim
neugerament protectora que no fa
eelaivi mii cAmiparacid amb ine• titud
goig a totInim. Però en les seves quaes anteriare, eelelvi que red le. Mate com en els seus detectes. Josep
antlal
um un
Pia,an es tan profundament catal,:.. que
n Ilrel-iim a 190.11011 peStiel es.
àdhuc quan diu que se n'oblida, Isa fa
•
l ' accent de la terca.
El Departament de Politice
Couler(lneia Club crea complir un
Social. -- hl conselier teunlor Ale delire en aterir-li una nova avinentesa
ladillo°, Social, seev a r Mari ira,/ /t 'entrar en CO/ItaCte ainb un e dblia hars
(Mellen, lin PI seo des- celeni ahans de reprendre ein nou viatmil y a lit fintida romletiiir tIP IPS ge transatlentic.
La conferencia de Josep Pijoan. que
mirrer de la
11AllielT i 6, antiguee de- serrará sekire "L'orgia dionisíaca i
tindrá elude denla, dilluns. a
Arn
peudencies Ale flircularne,
l'aletel Ritz, a les sis en puto de la
rehent el públir
tarda.
dituerls i ticsihles, dee
El con:selle' regaba . de
!arda.
que el paPolitien surial
la
!die sah ni fer-se chrrer.
necess jiu' it; I P I it els dularlans Ii lacililin ol Irehall, per 11
qual misa els maese que I ingnin
Im 11 1 /1111 / 1 11 • 01 1 S11 1 111r- ft en abeohorca
hil de viellar-lo Cli dies
Ame no siento els aseenyala
a
tal
objecle.
exellisivameni per
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HOSPITAL DE LA SANTA CREU
I SANT PAI!
Cure de dermatologla j
log rafl a
Prxiiilainctit se celebrara el Cure
anual de Dermatelogia i Sifiliografia
sota la direccie del doctor Noeuer-More. Les conferencies secan públiques. i
Ii podran as.istir tats els metges i estudiants de aledieina la matricula de
Ire practiques Ale Cliniza i Lahoratori
podrà fortualitzar-se fin, al dia 13 a la
Dipositaria de l'Hospital.

CLUB FENIENI I D'ESPORTS
Curset sobre la raça Juova
LI -ein or Lluis Elies ("Anciii - t donará al Club i d'Esports un curset, sobre la raça jueva, sota el segitent
programa: Dia 9: "Qui san els jueus?"
¡ami, projeccionsl. Dia 16: "História
del Polar d'Israel". Dia 23: "Els jueus
i la qiiestia econòmica". El curso començarà a dos quarts de vuit Cl, pum.
La inscripció és gratuita per a les sbcies i de e'eo per a les no sòcies. La
insrripció resta oberta al Club Eemeni
i ArEsports tots els dies feinere, de den
a dues del metí i de cinc a nou de la
tarda. Teleion 3esni.

PER A AVUI
^
Unid Socialista ele L'atol:m .3 . a (Secció
del Dte. - A les te'oo. el doctor

Eimali Mira parlará sobre "Psicologia
de la política".
Associaci,l d'Estudis Universas L. I.
J. (Duran i Bas. 5 1 - A les 18'ou el

senyer A. alartinez Novelle, parlare
de "Deeenrodlament deis calor,' morals".
a Bronca (Plaça Sant MiPEPETS 1 PEPETES, podreu as- guel, 3 ). - A les ¡ goce el doctor Anseure-us a taula el dia del vostre tich dissertarà sobre "La mort".
Sant, menjant de tot, idlum doleos,
si comenceu de seguida el tractament
de la vostra dolença amb el producte "TRALIG". Ren t i s ta Aicart , del
carrer de Sant Baltasar, 21, l'ateos,
sala guara en Alotze dies; fa mes
d'un any. TRALIG, preparat pel doctor J. Viladot Cardona, Consell de
Cent, 3n3

ANALISIS

61[NOVI
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Rutileti PeclaüZbeie
UNIVERSITAT AUTONOMA
Visites al rector. -- Ahir 5-mataren
el rector. doctor Bosch i Gimpera, a
robjecte de complimentar-les, el roa
comissari d'Ordre Nadie. senyor Coll:
l'alcalde de Lleiaa, censor Vives. i
el catedràtic jubilat de la Universitat
Central doctor Odan de Buen.
Seminari de Pedagogia. - Al Seminari de l'edagogia de la Universitat, durant e:s dies 5. 1 i 9 del mes
que som. a les set de la tarda. el senvor Josep Estalella donará un curset
sobre "L'ensenyament secundari".
Provisió d'una beca. - La tiniversitat anuncia la procesa', de la Beca
de la Generalitat, fundada per Fansiga Diputació de Lleida, adscrita a
la Facultat de Ciéncies. Está dotada amb dues mil pessetes anuals, i
per a cursar eLs estudis de la l'ucen'
catura, doctorat i ampliacia d'un any
d'estudi a Vestranger. Poden sollicitar-la els elimines que careen a quals cv ulla de le; sections de la dita Eacaltat. Els altres detallo s'especifiquen
en l'anilina iixat a la secretaria general de la Universitat i al tauler
d'edictes de la Facultat de Ciéncies.
Les instancies podran ésser presentarles a la secretaria general fine a
la una de la tarda del dia 12 del corrent mes.
Catedrätic a Madrid, - Anit marxà cap a Madrid el catedràtic de la
Faetiltat de Medicina. doctor Gil Veret. a l'objecte de formar part del
tribunal d'oposicions a la Cátedra
d'Anotomia, de la Universitat Central.

ENSENYAMENT PRIMARI
Notes de la Secció Administrativa
d'Ensenyament Primari. trasnada al senyor Ferran Nuez Cortés
disposici a relativa a valide s a poseessaria a partir de la dita del primer
nomenament, per e s tar predent en
.,q ‚ella data servez Militar.
* Sba ores nota-registre del; titols professionals de la senyora Tere.sa Jou, senyora Elvira Aliaga, senyor Antoni Planells. semer Bollaventura M ir, senyor Miguel Calloi i
senyor Manuel Banyul,, i slua rel
lliurament de la mejor part d'ells.
* El mestre Agusti Bautells i
Con heme de presentar-se a la Seccae Administrativa per tal de recollir
Ulm document que l'ioteressa; precedent (le la Seceiä de Lleida.
* Promou expedient de itibi;ació
per impossibilitat fisica la senyora
alerce Bonet.

RAMBLA Di

* Es reclamen documente que inla Direcció general a la pro.
tresors d'adultes senyora ('onceptió
Abad.
* Ha incoat expedient per legal!:zar collegi privat el senyor Antoni
Plantlles.
* Slan presentat a la Secció.per
recolIM Ilurs respectives diligencies
de niestres de Secció del Patronat
Escolar tots els interessats, excepció
feta de la sen' ora Cinta Pila Lluna i
Llarena.
teressen

* Slan despatxat, entre altre;
expedents de passius, ele que afecten la senyora Encarnada Sempau
i sensora .antania Eabre.
* Sima rebut. 1 está a :a dispnsició de lanteressat. el titol de mestre nacional del senseer Antoni Saguer.
* Incoa expedient de jubilacaa.
per impossibilitat iieica, el scnyor Felicià Molinete i un altre rela c ionan ami)
passius, el senyor Lluis Callo! i Batalla.
* Par haver comp:ert redat reglamentaria, es declara la jubilas:ni
del senyor Vicenç Aster i Nadal, i
es cursen semblante expedients de la
senyora Josefa Rabentós, respecte a
dot, i senyora Anna Matabosch, &nazis compre de la seca more perque
cessi la tramitació del seu expedient.
* S'interessa document i certificacions de diversos mestres de les
Seccione Administratives de Valenc1a. Castellia Tarragona i Leida, entre altres.
*

Ei COritebtell 11011111- 0Se g

grames sollicitant dades i 'cifres.

tele-

ELS MESTRES
Habilitació del Magisteri Nacional
del Partit de Barcelona, tat ilci N,i,aeital del Partd
de Barcelona pagara els lu y ere, cense
adults, del mes de iebrer proppassat,
al lloc de costum. en la forma que
segueix: Día. de cinc a vuit del vespre: perceptors dele alunicipis limitrojes i deis de Barcelona, els compresos entre les lletres A e la D . las
clusivament. Dia o, donen a una: els
compreso, entre les netres E a la LI.
El %tutti % dia, de cinc a vuit: de la
al fine a la R. Dia 7, de cinc a vuit:
de la S a l'azabarnent. Di$sabte ,
to, de cinc a set: tots els perceptora
que encara no hagin cobrat. Llevat
dels assenvalaments anterior), a casa
de IlIabilitat. fine al dia 15, els dial
feiners, de detze a quatre.
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BARCELONA
L'Activitat Política VIDA CORPORATIVA
Acció Catalana Republicana
LA NOVA JUNTA DIRECTIVA
D'ACCIO CATALANA
REPUBLICANA
.Abans-eiabir, di y endres, es van reunir a restaiee social d'Acció Catalana
Repub:acana de Barcelana. els qui torea nomenats en la Junta g eneral ordinaria per a formar la Junta Directiva de l'Entitat Central del Partir.
Ni assisnren els consellers sorants senytas »seta Barbey i Odo Hurtado
seryora Llebot, els quals donaren
posseasio als nous elegita de nurs
Mace.
Feta la distribucia de carreta la
Junta Directiea d'Acciä Catalana Re
il colls -_publicandeBro
-Muidaconsegx,
Presidenta doetor rere Domingo
ve-presicients.
primer,
Sanjuan;
Eduard Ragasol; sepan, Jamete Cabaeroques: secretar:, APcitell Bast e,- i
Duran; a-ice-secretara Josep Borona;
i Recasens: comprador. Adela Ramon:
tresorer. FelM Fantova.
D'acord amb l'artlele 20, lletra h)
l'Estatut del Parat, es notnetten.
per a formar part del Cancel! General elakcció Catalana Republicana:
Consellers efectius, doctor Pere Domingo, Eduard Ragasol i Andreu
Basler i Duran.
Consellers suplents, Fclip Fontova.
Adela Reman i Josep M. Batanar
R e ta sens.
Final ment, per a representar FEntitat a la Delegacia Comarcal de Barce/ena-Ciutat. l'oren des:gnats els senyar) Pere Domingo i Andreu Laster,
suplent.
CONFERENCIA A CÁRREC DEL
DOCTOR J. M. BELLIDO
En la data que aportunament es
:ara pública. organitzada per la Secció Universitara de la Joventut d'Acció Catalana Republicana, donará una
conferencia el profesor de la laMvers:tat doctor J. al. Bellido sobre el
terna: -El III Concres UMversitari
Catala-.
ATENEU CATALA REPUBLICA
DEL DISTRICTE VI
(Carrer Anbau, 98, baixos)
Prosseguira la tasca cultural. que
es. amb la política, finalitat esencial
de I s Ateneu, el C. D. ha iniciat
farmacia dama Biblioteca a diaposicia
de tate els socis iamics.
Esperen reunir cEntre ele pac temps.
UI)) guante centenars de volaras, amb
l'entusiasta collaboració dele consoca
que no dubtem d'assolir i als quals
el C. D. prega que dir:gexin les eta
ves aportacons i suggestions als biblioteraris de l'Ateneu. senyors Manuel al arta/ Pala i J aseo F ernand ez
lave
Esquerra Republicana de Catalunya
Per acotad del CJilind EietsUliti
Central del Partir, sala laxar la daza
del vinent diumenge, ala ti de nao e.
per a la celebrada de la Diada
deis Ajumaments dEsquerra Republicana.
El Secretariat d'Esquerra RepubItcana de Lataluna ia avnient que
a la Dada só:) criqata, u.tra tau
alcaldes i regidura teieMlittata pc,tan5ent, a. Parto, nos cla rfai 11411
lluitat en lea dar Corra eleccians taunicipals.
El programa definit fins ara es el
següent: Al mati, una conrasio d'a:caldee i regidors dipositara artramell
de norte damunt la talaba din
Francesc Mach. De deu a ¿atoe,
s'efectuara una visita colleativa a Institucions modaliques de Cultura i
r. ''' . astenaizt Social creades per la- entament barceloni. A les dotze. e.
ainseller en cap de Barcelana. Caeles iii Sunyer, parlará. sobre "La
aova Llei Municipalvis
i AjuntaMentb d'Esquerra a. A la una, aaat
de germanor. Al final, l'honorable
President de la General/tat, 'enyete
Lluis Compams, donará les orientacions politiques als Ajuntaments
d'Ea/tierra.
Arree acres eme tintina loe du-

rant la Diada, aixi corn els 110cs
de reunió seran oportunament aramciats.
Es ja urgent Que tots els roncoCate enviin les seees insc:ipcions per
mtijá de les respectives Camarza;s
directatnent a la Secretaria d'E. R.
de C.. Fontanella, /5 , principal, tenint
e:1 compre que el preu total de la
inscripció és de deu pessetes.
=0 :bala diumenge, a les onze
del cuan, tindri Ilec la inauguracia
del consultori midtc que la Germanor Catalana i Republiaana de Gracia ha installat al seu lecal social riel
carece ae Santa Aeata, número 40.
principal (Gracia). Hi assisatan el
canseller de Sanitat i Ass:stencia Social de :a Generaltat ae Cara:al/ya.
senyor Josep Dencas: e; corselletdelecat ciaassistencia aluniapa l de
l'Aitintament de Barcelona senyer
Granier-Barrera: e: coaseller-delecal
del districte senyor Beret aleri, i altres personalitats del parta
d'Esquerra Republicana de Catalunya.
El programa que es desenvolupara
amb motiu de l'esmentada inauguració será el segiient: A les onze del
mata bissament de la misa handera
Je l'entitat: a un quart dr dotar. inaueuracia s elemne del consultor i medie i parlaments allU s itis a l'acre:
a la una del miedia , xam„iany a hooren de les personalitate enneurrents
a Yute; a les cinc de la tarda, fluir
ball per una renomenada orquesteina
i exaibicions.
=o Ha c,uedat definitivament caesatalt el Casal dEsquerra del FortFaus, amb dornicili al carrer
sias March, 143, pis. La seva lurta
Directiva ha quedar constituida en la
següent forma: President, Josep Faro; vice-president, Francesa Ferracaixer, Josep Aros: comprador,
¿era; caixer,
Enric Dale; secretan. Llibert Reiné; vice-secretari, Josep Bosch: vocals: Arradeu Cla,amunt, Rarnar
Latorre, loeep Dale i Per,- raireos.
Ele einents die. no i ir de mare .7oreent se celebrara la Maui:airada del
loza!: el dia 11. a les antze del mata
se celebrará un vermut a honor riel
presa:cm honorara l'harteeable conseller de Treball, senyor Martí Barrera.

Agracienniés
iónfinesi cruixeixen on men‘or-les.
Maries.

.
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FETS DIVERSOS Noticies Soltes

La nit paseada entraren lladres
El dijous passar tingue Iloe a la Ta• Calzada, fotografies i bitllets del Barre
la casa Standard Electric, del carnet*
de Llúria, i s'emportaren aparells de cerca Basca el sopar d'homenatge a d'Espanya; una cartera amb documenta
Eisri2
Moneny amb morar d'haver-li a nom d'Antoni Andrés.
radio que enlacen valorats co unes
estas atorgat el primer premi ell ti
divuit mil pessetes.
El vinent dia 8, a les non del maní,
- A l'estacid de Can Tunis uns Cunear> de carteas organitzat Per la
vagOnS que estaven maniobrant van laica de Barcelona. El sopar, cale tau seran venias en pública aubhasta al
concorreot,
transcorregué
ennlig
Mont
de pietat de la Mare de Din de
arreplegar l'obrer de la Companyia
de M. S. A. anomenat Vicenç Al- de la mis franca c orchalitat, parlant-se l'Esperança, organisme de la C aixa de
Ilargament
deis
exne
assolits
per
EnPensions
per a la Vellesa i d'Escalan,
caaz 1 li causaren lesiOlIS greus,
- En anar a recollir uns objectes ric Moneny en la sea especialització els empenyoraments de joiells vençuts
que celaren dipositat« en un recio de cartells de turismc. No ca pronun- aliarme del eta primer de desembre de
'de la planta batea de l'ascensor ins. ciaren brindis. /di assistiren representa- 1933, L'entrada a la sala de subhastes
tallat a l'estacid del Gran Metro de cions de la l'ira de Barcelona, Ofitena ét per ja piaça de Jonqueres, núm. 2,
entresol.
la placa d'Crquinaona en el moment de Turisme le Catalunya, Patronat
precis que descendia ion agafat per Turisme de Catalunya, Sindicat de Torisme
de
Sitges,
"Mirador,
Associacin
Continua °baria a l'A. E. P. l'Expoaquest l'obrer David Jovellar Avensició Esperanneta or gani ntada Per la
tin, que soirt learomne qualificades de d'Hotelers i d'altres,
Seccia d'Esperanto de l'Ateneu. Aguapronòstic reservar a la Casa de Sokiwi), eres, lavabos, ta mateixa sec 56 començarà aviat un
cors de la Ronda de Sant Pere.
cureet elemental d'Esperanto.
Des d'una camioneta de girar- fgam&Ell
etcétera
dies d'assalt que passava pel Sala
L tvctt sthat, 'J
girats
de Sant Joan cagué, davant de lesAbrics i vestits
queden
tatua de Rius i Taulet, el ca p oral de
La Delegació d'Hisenda ha assenyalat no»s -:- LA REFORMADORA
seguretat Manuel Mora i Llopis. Es per a denla els següents pae,aments, alProdui lesions al geno) l i mi esquer- calde de Barcelona, 40.5 96 30 pesarles, Trafalgar, 9, 1. •r - Tel. 15809
res, afortunadament de poca impor- Josep Albajes, 65 .447 dtd ; Joan Albertancia.
a les dues de la tarda, al restin, 9.223'93; Eduard Albors, 5.3477;
- Al seu domicili, carrer ehe Je- Auoli Alba, 973; Josep al. Borras, taurant de l'Estació de 'SI. S. A., va
rez, 40, baixos, el nen de dos anys 1.000; Elies Busques, 138'28; Llorenç tenle Ilec el dinar homenatge amb
Casimir Cases i Carnpmany, en ums Cobas, 232.657'51; Ricard Casanoves, qual els elements directius de l'Asmoment de distraceia dele seus pa- 40.01 597; Jusep M. Castellvi, pesa;- sociació de Periodistes de Barcelona,
ree, nigua sobre un braser i es causé tea 7.70473; Josep O. Cantin, 200 ; Joan van homenatjar el seu president secremades de pronastic reservat a la Clavell , 207 .76; Eral/cese de P. Corneo- nyor Joan Costa i Diti , per la seva
gestiét al (levan) de l'Associació.
mi dreta.
ges, 17.639 ' 33; Elch Dtitreu, 1.500 ;
Ocuparen l'ala dreta de la presiEsteve, 1.300; Antoni Turres, pes- A la Ronda de Sant Pere
deutes setes 20 297; Josep Gallien, 500; Joscp dencia. ultra l'homenatjat, els senyors
barallaren per assumptes
Casanoves.
Regie, Valle i Taverner i
Telesfor a l arguez Diaz, de vint-i-sis Girbal, za..86/16; Manuela Gil, 9071;
anee, i Caries afaristany i Casade- Josep Jofre, 55.33332; Ricard Jubee, ',testó i ligueras; prengueren seient
al
costal
esquerre
es senyors Salves,
vall, de trenta-set. Ambdas s'agre- 2.000; Eugeni López, 1.249.99; Ramon
¿leen i es causaren mútuarnent diver- Marques, 1.165 . 63; Carles Mas, pesse- Xicota i Sentís.
A Hidra dele postres van arribar
ses enntusions i erosions de les quals tes 12.0 74.43; Lluis istailal, 1.500; Aa(aren curats a la Casa de Sacare toni Montserrat, 30.965 . 01; Francesc els senyors Companys i Pi i Sunyer.
L'apat, que fou molt ben servit,
del dietricte.
en mig d'una cordis/
i 359012511ice
; ;l le PPa0Y'
A les deu d'alsir al mata al car- JNaatt'nei es , Pce.0h2,.24
j el! transcorregué
-ä Raid,
marxar ebir a la larda esp a Bil- rer de Ptagmarti, un cotxe de tracci; 02. 36; Josep Ribot, 22.30556; Delmir camaraderla.
bao, un eunt inna e:1 la tasca el animal que lag! atropella Josep Ló- Riviete. 200 ; Joan Rubio, 3.46'2'j; RaNi asistí un gran nombre de codril 5 del corrent.
pez Caletee, de dotze anys, ei qual !non Sala, 25.912'93; Antoni Sánchez, mensals, entre els (mal; figuraven al50o;
Ricard
Sallç,
gunes
senycretes i es yan retare gran
2000
;
Pelegrí
Soauxiliat a la Casa de Socors de
E1 traten de p assatgers del :a Ronda
de Sant la cre, per presentar ler, 1.06o; Manuel Tamayn, 54.20603: nombre d'adliestons.
Poet. - La Junta del Portlii diverses erosions.
Segon Vechi, 24964; Andreu Vidal,
goo; Antoni Méndez, 50o; Cobertes
dirigit a totes les empreses de
EXPOSICIO NOTABLE
- Conduint un carreta en un ta- Tealats, 27 . 844; alcalde de Barcelona,
Ira embarcacions que es dedi- ller de caldereria situar al cataer de
Es
notable per tots conceptes el moCaries
Cantor,
15.658'17,
35
187;
quen al träfec de passatgers Pe! Valencia, número 46t, l'aprenent de
:aliar! que heni vist exposat a la vitrihort una cela de la nova regla- quinte anys Josep Lloveres Aliga
PARAIGÜES
CARDU8
na
dele
coneguts decoradora i ebenises produi l'amputaciii traumática d'un
nientaciö, apruvada pel III ¡1115 he
tes seayars Juan Busques al passeig
PortafrrIssa, 10
dit de la Iré ¿reta. Fou auxiliar al
d'Obres Públiques.
de Gracia, núm. 36. Es tracta d'un conDispensara ele Sant Marta on quaHan començar amb tota activitat els junt de fusibles de gust modern, arnb
la nova reglamentaeits s'es- lificaren el seu estat de pronòstic
preparatius per organitzar els acres totes les caracteristiques de sobrietat I
dues classes de trisfect reservat.
que se celebraran el proper dia 18, vi- equilibri de volums i tcnalitats que ja
conlinu i discontinta Per al prial
matt,
quan
treballava
Ahir
mer, consular ah caín un Su' rvet en- una casa de menjars situada al gilia de Sara Josep, amb motiu de !a en mantes ocasions hem pogut assenyalar en les obres d'aquests artistes. Es
pernmanent, se II asse- carrer de Cirés. 16, el cuiner Lluis pnpular i tradieional Diada de la Me- de remarcar també la insuperable exenyala Cnin a Ihre d'alracament el Zafra, de trenta-dos anys , es caus:1 canagraia. La Comisrió organitzadora. cra:ir') de cada un dels componente d aque ha establert les seres oticines a la
:entre de les dues escales de la cremades a la mi i a l'antebrac drets. plaça de Catalunya, núm. 3, segon, pra quest conjunt no pas únicament per la
paria da la Pall. i per als segonS,
- Altir al migdia, quan fregava mera, rep valuases oferiments de cases r raaa de la mi d'obra, sind per la savia
considernis ll1/ scrvei irre- el shl en una hotiga del carrer de cornercials i entitats Pe r ta l de contri tria de les matéries esmerçades que
gular, ja que s o lament efectuen Menéndez l'elayo número co6
-buiralmjoItendsf. donen als mobles ei veritable sentit
Fernändez Martínez, de quaranta-dos De moment poden/ avenar qi:e el pro- la sumptuositat E; una Ilastima Que
mul milt traína a Festill i dios tesanys, es proclui una ferida incisa al grama de la Diada constara de diver- aquesta notable obra no Pugui isser vistmus d'hivern, els dos extrenis monya dret.
sos actes, entre els quals figura un se- ta en el seu autaric mana és a dir,
lI i 0. de les diles escales. A la
- A P r im er es hores d'ahir a 'a lerne concert matinal al teatre de Noae- situades ja cada una d'aquestes peces
dila reglamentar:id s'eslablaixun tarda
un individu penetra a la botiga tal a ou cer a elegida la Senyoreta afe- al seu lloc corresponent.
lracte d'iguallat per a toles les situada al carrer de Cardenal Cas- canagrafa 1934. Es fara tambe el carEl projecte de conjunt que ene han
euti.ress, delerminant a cada canyes, número 4 , on hi ha instal- rete d'obsequis, i finaiment el ball de mostra t eis seta ces Basqueas diu aten
clar cual guanyaran.
tina la navegació que ban dehnte- lada l'editora del "Pardo" i despea gal a de Belles Arts.
loar.
de violentar la parta metillica, es
No pedem passar sense felicitar els
artistes de l'obra, pera també especialrana a l'interior de l'establiment
BEVEU
AIGUA
IMPERIAL ment a la persona de bon gast que ha
amb la intencid de robar. Penó un
pogut fer-los la cortita/lea d'un tal enMOVIMENT DE L'AERIPORT dels dependents. anornenat Juncada,
que meniava en un lloc priman a la
Relució deis objectes trobats a la via carten
botiga. de.cobri el Iladre. al qual de- pública i dipositats a la Majordomia
Moviment aeronautIc d'Esco l a tingué i el ;liara a un urbi, que municipal a disposició de les percates
!inflen
liclUlOarli,
Pel Jiener darrer vts re- el condal a la Comisaria de Policia que justifiquin que els pertanyen: Un
trienal Canuda.
ntiru. 35. Cada del
gistrar-se a l'Aerddrom ifEecolis del districte.
passaport a favor de Pece Elavio RoUe equinar
a
a.
:su
dríguez: an moneder de pell contenint
!j'A viariú Bairelona el segiient
un bitllet del Banc d'E.spanya i dues
resultat d'activitats aernnautimonedes; un clauer amb set claus; una
(pies:
carte ra de pell amb documents a nom de
Escota, 733 volt; B5 hores 4B
Ferran Alonso; un aparen P Orta - slin mil ti
tes quilornetriques; un document i una )AGUSTI 80
Entrenantent, 231 volt; 26 ho AUDICIONS PER A AVUI
cèdula a non de Ramon Gall; una cartoanC.M1-011, Ye re. no. 1.10111....n ••
cera I ininul.
tera amb documents a nom de fosen
A la tarda
Turisrne, 30 vols; 3 t'ores 28
irup Renaixement Tren dels
m inul s.
alolers. 2 Cobla Barcelona AlProva. 11 vols; 3d minuta.
liert Martí.
Fotografia, is vols; 3 botes 21
- Agrupad() Sardanisla
Barcelona (Francese Layiet. 101
Redac to, 1 vol; 25 minuls.
Cobla La Principal Barcelonina.
'l'ola la ; 1.010 vuls, 89 llores,
A la fit
38 minuls.
Agrupacid Sardlinisla de BarEn el transcurs d'aquest mes celona (Franeese lityret, 1 0 1'.
obtingueren el Mol de pilot avia- alubia Bareelona Albert 3Iart f.
dor els alurnnes de l'esmentesla En li quet-itt anclioni CC .elebrarh
Estola sein yore joaep al.' Mutis tun conctirs local de sardanistes,
i j Franrcsc Calarer.
l'ohjerte de seleccionar els que
Ingressaren en qualital d'a- hall i lii le prendre part en el
Ininnes pilot s els senyors Josep eoncura litio propel . a frien' celePita, Josep M. Alaben, .1 01011i brara la Lliga Sardaaista de
laalalura)a.
Bil seo i nal0 01) Arnó.

La Mar i l'Aire
MOVIMENT DEL PORT

Valxells entrata. - Vapor es-

PanVul - Iluberto H.", amb carro¿a general 1 ü passalgers,
geciras; vapor Baba "Franca
Eassio", amb cárrega general
1 2 passatgers, Je Gii n , sa; vapor
angli• s "Saraelone". atccb tairbú
mineral. de Cardiff; vapor espan Y u l "Ciudad de Palma", anib
rarregii general, 9; passalgers
correspondimcia, de Palma de
31allorea; vapor espanyol "Rey
Comissió Pro Monument Josep
Jaime II", ami) carrega general,
Moragues
28 passalsers i earreepundaneta,
El dimarts vinent, dia 6, a les den de alaó; vapor a lemariv Suriac la nia al Canal del Partir Nacio- brocken', amb carrega ieneral i
nalista Catara, cona de costana es re- 3 passatgers, de Brema.
unira la Colnissia remadurt per
VaIxells despatxats. - Vapor
tal denllestir definitivament el mana
fest adrecat al doble de Catalunya. espa nyial "Ci u da d de Patina",
Danada la trarsrendental importan- amb carrega general, cap a Palcia ¿'aquesta Termita es prega a tate ma de Mallorca; vapor espartydl
es senyors delegar; la puntual assis- "Altube 31endi", amb eärrega geencia.
neral, cap a Bilbao; \ p ., r. 'tornee "Utsive - , amb chi rega geanilla de l'Aliança Obrera
neral, cap a Casablanca; vapor
Aeni. d!nmence. a :Ce aeu del ma- espanyol -Vicente la Redes". amb
ta a la Teallemaa aloaernata (Casa- carrega general, cap a Ceula i
naves. 31. l'Alianca Obrera celebrari escales; vapor "Franca
nur g ran infting de propaganda conFassio", amb cärrega general,
tra la rearria i el ieixisme i per
imitar ae la cla s se treballadora. Hi cap a Crenova; vapor darles "Siprerairan par:: Jean López, per :a grid". amb carrega general, cap
Eetleracai Sastlicalista Llibertaria; o Valencia; anaar atarlars
Jantne afiravirlies. ps Sindieare Ex- dingstütt - . a mb carrega general,
au'ear . (l e la C. N. T.: Rafel Viiiel'a, cap a Agallas.
D el Parta Socialista: Andreu Nin,
Exhmens da pilota. per FEsquura Comunista; Frances c
Arin, pele Sindicats ele l'Oposicia; d res finiveti ela examene per
eaquan Maurin, pel Bloc °bree i pilots de la aIarina rnereara.
Carnperol; Josep Calvete per la Unió l'Escota de Nautica. Furetm apeoele Rabassairea i Josep Vila
vals calorze dela aint-i-un que
ea, per la Unió General de Treba- ho havien
nadors, que presidira.
El Tribunal examinador va
Lliga Regionalista
Aquest mati, a les ritze, al Coliseu
Ponmeia, de G àcia, será beneida !a
Isandera de la JOVerittii de la Lliga
Regionalista d'aquella barriada. Par;aran en aquest acte: Francina Brasa i Enea, Josep Soler i 'Manea
Marceili Morera, Paulina Pi de la
Serra i Frederic Roda i Ventura. Si
els és possible hi assistiran els senecee Camba i Ventosa. Apadrinara
la bandera la senyoreta Isabel Ventosa de Despajo!.

Servei Meteorològic

Societat Protectora d'Animal, I
de Catalunya
Plantea de Catalunya.-Avui, a les
onze del mati, celebrara reunió púEITLIAC10 EINCRAL ATI11011FIRICA
blica al seu eetatge social (Via Laieuna, 37, quart), per a tractar dele
D'CUROPA a as BIT DEL DIA
impostos sobre els gaseas i Ilur va3 DI RARO DC 10E4
cunaeia i recollida per rAjuntament.
Des de la CentIbrlot flne a VacanLliga Comarcal de Catalunya.dInb y l• I a alomen» ha 'manieras el
Dimarts vinent. a les den del vespre,
tempe I ce registren pluges seta te
tindra lloc l'acte inaugural de la
Influencia d'una deprimid beronetrll. l:ga Comarcal de Catalunva, instalea anua« a itobela, I gua et
lada a 1 2 placa del Teatre. 3, pral.
g a cap • Noruega 1 DInarnares, acomEl President de la Generalitat de
pintada de vente del nord-oest. I noCatalunya. l'alcalde de Barcelona i
table descose de la temperatura, I •sames autoritats, han ofert la seva
registren algunas «Inedia les costee
asr.etincia.
de la mar Illattloa.
Despres de Ilegida la memòria de
Al centre I al sud d'estante dol'exercici pel secretara sensor Fran•
mina oil seré, emb vente (talan, pecese Perramun, el ü re si de nt de la
re temisteis et fred I les Portee olaU na Comaraal Catalunya, scnyor
siga. musa Uf 1141.
Eral/cese Glanadela deacabdellara el
TTTTT DEL TORPE
tema segicent.
camarca en l'orA CATALUNYA, A Lile PUM
aanitzaciú interna de Catalunya".
Domina st oil nevoles I se regisAtaociacl6 de Socorsos Mutua "La
tren bolla. al ala de Badea I • la
Abeja". - En Assemblea general darven
de Ribo.
reramcni celebrada. el Consell direcEle vente bufen del nord, amb Potal queda constituir cona segueix:
es Intenaltat, I lee tem p ersturet gen
Presiden/. Candi Guinovart i alarti;
belitre.
eice-president, Ricard Alamar i Fiol
camprador, Frunces: Peraire i CaeLa Mínima d'astil, el Pert de la
Itonalgua, he estst do 13 graull sotells; tresorer, Ramon Fuste i
la toro; a latirla, 7. I a Cap.:folla I a
secretara Lluis Avilés i Payé; vice•
Albee, 15 grill, també sota yero,
secretara Manuel Raig i Rivero; ve cal': Benet Cuhells i Martínez, To(Les obserearlons del ten/pm a
más Aloi i Aarela, Antemi Pablo i
Porrelana, a les set, van la capAlert; Marcial Puitzderrajole i Viçtner, t ne la primera patina)
ve.. i per a revisors de compres: Jean ••••••n•n•n•••n•nn•n•••n•••nn1MONIMMI•MI.N.M...
Ferrer i Garcia, Josep Sabater i SoLleglu LA PUBLICITAT
ler i Ramon Roca i Salva.

AL"

REGISTRE DEMOGRAFIC
Naixement; registrase ahir, dia 3 ,-Manuel Róele/res i Bonet, Ricard
Orench i Sehastiä, Enriqueta alandi
i Prat, alada Mir i Estrada Enric
Tormo Gutiérrez, Jaurne Roca i Pertoles, Carme Ezpereta Peidra. Angela Sanchez i Pera, Maria Fernández López, Francesc Garcia i Uds.
alarcel Plana i Febrer, Carme Mestre i Llopart, Joan alartinez Freixe,
Jordi Sanchez i Bosch, Antònia Coral i Fahater. Jaume Pon Posada,
aria Casadellá Gonzalez, Flora Lliiras i Clotet, Carles Campos Avalar.
Jordi León Las-lila, jesas Aladrin
Atadrin, Doiors Janme i Marta Auno Expósito i Boixaderes, Antanta
Revira Regadera. Carl e s Ferrer
Dilate, Maria Teresa Mil i Pradef.
Josep Glamunt i Pubill, Josn Pases
i Tortosa. Teresa Aguilar i Brugués.
Raimon Torres Torre., Ramon
afaimf, .antoni de la Torre Colomina, Manuel Gra i Abel. Albert Serra i Callaras, Carne Gonzalez Castro, Angel Ruiz Ejfa, Pone! Herrero i Font, alerce Santanes i Carneree, Josep Za r a goza i Pomaris. Con•
repele Port Zabala.
Defuncions registradea ahir. die
Pau Augi i Xancó. Emili Armen&
V iosque, Francesca Catali Chohr
Maria Pérez Pérez, Teresa Segsrra
i Cubelle. Joan Baldich i Pou, Anna Madrid i Pérez, Remei Ferie I
Ventura, Angeht del Castillo Lónez.
Isabel Torra i Fantagini. Per . Plen.
se Sana, A gusti Ouintes i Rubert.
Cecilia Macana Albenaoza. Mantieta
García Bravo, Piar Llauza le MarSegimen Come n i flirt, loaadra afonnsliu i Molada. aferek
Plana i Aries: Jaume Ferraren% 1
Valls, Franceses Noguera i Ventura.
afarnna Cubillo Poyo. Tosen Ussó
Gabe, losen So i ar i MOL Francesc
Grinyó Pérez, FermsnAs Gineva Timéner, An t ónla Alba 4 alejo Castillo,
Fsteiania Forada i Ferran, Anteni
Mareta i SerArt. Francese Armengol i Contes, Posa Ocariz i Guibert.
Angelina 11,fedins. Meter, ßebastli
Oms i Santfelitt. Rafael López San•
chiz, Francear Mainel i %el% Franceses Col! i BrigaP, A gustina Rodi
i Sana, Júlia Solia i Bandret.

Mobies

FITXES-FITXER

LES SARDANES

Cafiaspirina
Contra Ibis els
dolors

dit
Josep Llimona 1 Bruguera
ESCULTOR

VIDU DE BEFICE BENET I SALAS
President de la Junta de Museus. Medalla de la Ciutat. Membre de la Legió d'Honor de Franca.
Cavaller de S. M. el Rei d'Itälia. Membre de l'Acadèmia de Sant Fernando. Ex-regidor de Barcelona
morí el din 27 de febrer proppassat
després de rebuts els Sants Sagra meres i la Benedicció Apostólica
( A . C.

8.)

Els seus Mis Josep, Rafel, Maria i Llu, fills políties Xavier Bassols, Maria Utrillo, Domènec
Carlea, Pilar Barret. Carme Suque i familia tota, us preguen que vulgueu assistir als funerals que,

descaro de la seva anima , se celebrara n el proper dimarts, día 6, a dos quarts d'onze del
mati, a l'esglésis parroquial de Nostra Senyora de la Concepció; restant-vos molt agraits.

per reten,

EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT

1•

LA PUILIOITAT

Borsa Fi nanees
Estadística

adoptar les unions d'empreses i de Ilurs
caracteristiques essencials.
Da l'esto& del moviment dels preus
de rOdUCteS cartelitzats, basat en les
osci acions que acusa un Index mensual Construit amb la mitjana geométrica d'onz e preus, hom arriba a la

Diumenge, 4 de mare de 193 í

Programes d'avui
TEATRES

conclusió de la menor variabilitat d'a- Beroelem. - 11 mall: "Co p een EmIll
quests preus respecte als de!, producVendretl"; 3'30 larda: "La metiera Rosa": 1015 nile "olual es el sexo dé'
tes que no Sellen regulada nur cotitzabel?"
ció, caractcristica que és molt mes ac- Gire 'erosiones. - 3'30 1 A tarda 1 10
elt: Verielels. naurant - 111 l'estrella Ro.
centuada en els periodes de depressió,
sarillo de Triana.
Tenim a la vista les dades corresA continuació reproduim les xiires cont ha passat suara. Això fa que en Cande. - Tarda: "1.5 pipa de oro" 1 "1.e
camisa de la Pompadour"; nit: -La
ponents al mes de gener dels índexs que esmentades, ami com les del mateix mes general hont pugui considerar com a becamisa de la Pomparlour".
cada mes calcula linstitut d'Investiga- de 1933, per tal de poder ter una com- neficiosa per a l'economia l'exist è ncia Nosetate.
- 3'30 I 6 tarda 1 10 nit: Es •
podarle llorare Goldite.
cions Econòmiques, els quals reflectei- paració del nivell entre els dos esmen- d'aquestes regulacions, sobretot quan
preus,
caiguda
general
de
Nou. - Tarda: -La nlegrla de la huerta"
hi ha una
xen la situació de diverses activitats ca tats periodes:
"Molinos (le denlo" I "Redención"; alt:
perqué aleshores aquestes contribueixen
talanes.
"1.5 viejecita" 1 "RerlenriOn".
a retardar-la i a no fer-la tan intensa
- Tarda I nit: Camplonat munMes de gener
/934
1933 en els dels productes a qué fan refe- Olympla.
dial
de ball.
(1913.100)
163.6
101.4
Preus a rengräs
Parthenon. - 5 tarda, "Sellen) y 5010 en
rencia.
la vida".
Frens de les subsistències a
Ponen:me. - 1'30 tarda: "El Tlesarin'':
202.0
/96 1
Barcelona
ro ••• ••••
e tarda I 1015 111/: '91M/1/0 Arr03'0
56.6
Sr rasa''.
(1925=100)
E.speculació (6 valors)
70.9
Romea. - 3 7 510 I 6 tarda I 10'1S nit: "te
Accions (22 valors)
75 8
893
Pastean y Muerte de N. S e Jesurristo".
86.8
Obligacions (18 valors)
89.9
Studium. - O tarda: "Miela, filla finl•
ea", de Foleh I Torres.
256.6
Estahi I Imposicions
291.3
Violarla. - 330 larda: 5 1..es Faroles" 1
I Reintegraments
19.1.5
225-4
"I misa t'enlatada"; 1111: "La doloroSa"
El final de la set mana en
-Katiaska".
Pibas de cose, venuts
108.5
98.9
139.8
157-3
Id. id. llana condicionats
aquest mercal. va transeórret.
61.5
66.6
Construcció Barcelona
anib regular animació, però les
(1) 82.8
Passatgers S.L. S. A.
(1) 889
'vendes ItIoll limitailes.
Actuelltats. - Iteportattres d'ertualleat.
Mercaderies M. S. A.
( 1 ) 1049
( 1 ) 95.7
Blats: Ites no poden) afegir al 4m4elca. - Tarda I MI: "La dama de
91.2
117
Carbó entrat al Port
che, Alaxinfs", "Honraras a tu padre"
que hetu 'xpressat aquests (lies.
123.2
81.7
Autornbbils matriculats
1 -Torero a la fuerza".
i munes farem C011SilIF CIlle les Allanas. - "Arrullas Ovilles" I "Honrares
2.982
Protestos Barcelona (nombre detectes)
3508
a eu padre".
piques nperarions que es realit- Arenes.
- Tarda 1 nit: "Rollehe". -Ratazaren foren tic procedéneia Ortiterne Usted" 1 "Melndla de arribar.
O) Desernbre.
- "Estilas en acción" I "Canelón
gasa, a 5325 pies., i Sahagtin Arnau.
de Oriente".
Es indexs que marquen el nivel', Bar cel ona. Co na es dedueix en compro- monl. a 5250 pesseles. posat Av,lnooloale. - "Prosperidad . 1 "Era Die•
dels preus a l'engròs en gener de 1934 var l'index d'enguany, que és Ileuge- da ninnt vagó origen.
Barcelona.
- "Resuelle Y l a zarina".
i 1933 ens mostren una xifra mes ans rantent superior al de 1933.
"A1111 .e 11C13 Impere:1Z", "El terror de ArlOrdi 1 oleada: No MOdifiqiión
en la dada d'enguany respecte al preEl moviment carriler, en caivi, pe; tantito.. aquests gratas del que
Bohrme. - Tarda I nit: "Dentella" I "El
cedent. Aquesta diferencia en mes cons- que respecta a la xarxa catalana de
canto del ruiseñor".
lamo inciten!, i hom ha pogut
tatada en el darrer periode que comen- 51. S. A., encara que amb poca intenDohemla. - -Noche de gran dudad" I
A
1101;1 r alguna venda amb
"Cela ellente Idear.
tem des de juny de 1932 que no
sitat presenta una mejor activitat en
Dosc. - 'fardel mi: "Emma" 1 "Fra 11015via registrat,
registras, degut a la baixa que s'i- rl gener d'enguany, tant pel que res- dO Castella. a 31'50 i 3125 pesvolee".
setes.
en
civada
d'Extremaj
Broadway. - "El bandolero de Texets".
nicia en els preus de les meterles pri- pecta al trasllat de passatgers cuna
•. F.,eiia.
.r.n redor" 1 "No dejes la puerta
,t.,rt
mes des de l'abril d'aquel l any, data- transport de mercaderies, cosa força dura, classe v ella, a 3050 pesliada que es mantingué amb més o significativa i que be podria assenyalar seles: posat tot en vagó sortida. Capltol. - "F.1 strvergiienza de Moran"
resucita/1n".
.•
El
Morase: Segueixen sestinguls Catalunya.
meny s regularitat fins al setembre de el començament d'una represa en les
- -JImmy y satis" 1 -La cruz
1933, a partir del qual començà una activitats ferroviqries.
els preus d'aquest gra i sense
y 15 espada".
Cinema.
- "Fra EllavOln" I "AnCèntric
represa que culmina en el m es de Eenzr
xifra
que
reflecteix
La
el carbó en- que per ara calgui creure eit cap
da, ante inda".
d'enguany. Veiem, dones, que ens tro- trat pel port de Barcelona, com ve no- minva: les vendes. però, bastant Collseum.
- "Unidos en /a venganza".
bem en un periode de reacció de preus tant-se d'uns menos enea, es mente per limitades.
Colom. - "Si yo tuviera un minen". "La
i per ara no es preveo cap mono per a sota els nivells des mateixos pertodes
marea de lo s 4" 1 • Valses ameno"
Els altres anheles cense no- CombdIa. - "La Alcaldesa". "Luces de
un canvi de tendencia.
de 1933.
R . I . n e S Aire s " u "I .a nrittersa del s'en •
vetal.
L'index del preu de les subsistències
Gorntal. - -tia entrado un foteeciefo.
El total d'automòbils matriculats du*ida imitada de Ernique VIII".
de
a Barcelona assenyala pel gener
rant el mes referit, per l'index que reDiana. - "I.a nave del odio". "Reelén
1934 un augment de prop de 6 unitats produint, es forra superior al de l'any
rasadas" I -elusrfanos en nurlipesi".
respecte al de 1 933; hern de tenir yl/ anterior, la qual cosa diu molt a favor RADIES FACILITARES PER LA
- .Andlencla Imperial". "Pardee IP quiero'' 1 "I.ns crímenes del
comete, pere, que en els dos pertodes de la situació económica general, ja
neuseo".
CASA JOAQUIM 3ITGES
re j eras es registren nivells que na res Diorama. - "Mercedes". "relame pasar
que el j et d'adquirir-se mes cotxes dc
PADROSA
ponen exactament al ritme que s'obser- turfarne i camions significa que el diner
la ef11 . 170. mili len'' 1 "El elrldn leasen'.
Enebrium. - "Al despertar". "La amarvara en ambdós periodes, ja que l'in- no es tnostra tan retret i
a la segada
g ura del general ven" 1 "namomania".
dex de gener de 1933, /96.1, es !roba
amena.. _ -Nueva York de noche". "Una
TANQUES
les necessitats comercials precisen de
la *lila" 1 "lelo".
entre 200.8, que correspongué pel de- mitjans transportadora per desenvoluMes
Proced.
D'avui.
Aloa
latee
Esoanyol.
- Tarda 1 sil: ' • El misterio de
sembre de 1932, j 203.5 Cl iebrcr, i per par-se amb normalitat.
los eeX05". 1 nitres.
gypty,i ,
altra part el desembre de 1933 es ea:-1,01111queria‘". . • anny sr diPoc ialaguera és la Nitra que ens asSurte Nova York
vierte - 1 “s1 yo tullera ten
cilla en 194.2 punts, o sigui bastant
nit e - SI n'o turlera u nmillón . I -Vemsabenta del nombre de protesto, realit- M. 1 7,7
Per s ota e / que ha correspost Pel darpircsaS 1933".
1 62
%I. 101
a
Barcelona.
De
2.982
que
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filia única

Diversos
BA-TA-CLAN

de Josep M. Folch 1 TOrres
BUlanileS a 2' 0 11 1 a 3 pessetes

EMPRESA TRIOMF

Cinema Teatre Triomf
eOntilnia.
O v ule esttlp e ts1 Proeraton)
(le
3 larda:
MADAME BUTTERFLY

Ci n emes

85, F. Laical, 85 - Teil, 31374
Tarda, 3'30; oil, 930
60 ARTISTES, 60 - Estrelles: GARCIA. ANGELINA, VALENCIA, TERRY,
BARTONSOLI, ESTRELLITA LOPEZ.
Deceno d'11 a 4 de la mermada
1 un

pareada en cspeeio 01. p.,
•idnev:
TRES VIDAS DE MUJER. 10 0 Warren
leant: ;QUE SE REPITA!, elthultos
esercei e .1.• COMPAÑEROS

COILIIiMOYA

Cinema Marina

.51 II, larda. a 1 a H. i:'03

espeviale 1111. a lec ItCe3: COSTURERA A DOMICILIO, 11J/111,1. REVISTA PARAMOUNT, 5.5 DOCTORA
SETTY, etiburco e , 1 UNIDOS EN LA
VeNCANZA, per ileurere Hall e Nano

ALEGRE VODEVIL

Venus Sport Palace Ball

Rda, Sant Antoni, 82 I 84 • Tigr e. 27
%v id, culosial programa, 5e4seó condena .0,51. Munimos', ball de soehlat,
larda
des de les 3 tarda
1 1111.
MADAME BUTTERFLY.
/ e • •C TorrelleP. 1

COMPAÑEROS,

REVISTA

NO: e s tren t de TRES 911351 DE MUJER
1 . 1111103: CASADA POR AZAR, 0:1 eSP311Y01.
113,11,
el/

ESTRENES
Paedoble

"Lo que nunca (brin" ... Tango

Larroll. 9t5 11 Chute Haranuunil

DIVERSOS

AlMme•••nnnn••••nnn ••nnn •nn••••••n•••nnnn••nn••••nnnn

Mellen Dores. - °Nuestra exeentrica
e PP V Jazz.
11.•
Salen
Dore «;ratipt novel). - Richard
carry 1 ehansonniers1.

Triana. - Tiptic rafe temerle, dIrlerlt per
Eupe Hurtado.

PUBLI CINEMA
N13T111:11. tes 11. 1 pta. Tarda. 3'30. I
e•prolal e'90 hut l iÌuili0 . 1. CUCl

RIOSITATS MUNDIALS, L'ERIASRACIO
DEL!! PEIX05, documental. NOTICIAR!
FOX SONOR, uolleies ette•paeoa I enierem•
rionala. REFLEXOS DE SARCOMA, Gaga
Ii. 75 11, de
ma g na, i YO Y LA
5 . 30 g 1 n,gth,t, ,sssees

15

Aval, diumenge, 4 de maro d• 1934

Telefen 10851
A les 33n, a les o i a les del 5 . LA
PASION Y MUERTE DE N. 11. JESUCRISTO, e s renIfIrarlet, en aers, de Fernando:Ard•eln. Crandlde d'II d'Interpretacld I
presentad& Irme, a le s 5 I a les 1015
LA PASION. Dijo" estrena • ESPanYa
del poema en vers
Bartomeu Soler
51. 15 5 EN LA ALDEA

0

'FI

MERCAT DE LLOTJA Dia 3 de març de 1934

ESPECTACLES

Go amen

Pla

SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT

CINEMA ESPLAI

CORSEGA, entre Mantener I Aribau
POLITIQUERIAS, re,
'
vUlver llanta% ANNY SI DIVIERTE,
pt, r eanety Ondra

AVII1, 1.11,1, 11 ,

Si yo tuviera un millón
14, r Gar y coorer
4 la MI7

Si yo tuviera un millón

7

SELECTE TE FAMILIAR
RABASSA ORCHESTRA
ELS 352123 BOYS

11110 :1111,1111

ünta Un V01 en au id P5 el vlalge en
I AERI DEL PORT. Ote dende de visnar - lo.

,NovETA-r

SPLENDID CINEMA

ärNSACIO N AL

oqni ir cronnmare SUI

de buleto sense (DON
ni AGULlt5. (tecle ((LOAN
eOLID. Com si promon.
de Venv i em 8 toi or're
contra reem t ers de
Ples 15 - De POL 5 C8A
preciós model Prez 25
Tremet n le »va come,. /
tot seert tndieent «se
•na. /so 69rdi ea
fe le soda.

[ ASA GIN[BRA:gatr

//'/

.

VAMPIRESAS 1933

Cantil! de Cent, 217 - Telefon 3017115
Avell

Un ladrón en la alcoba
per

RESTAURANT DEL PARC

51.

en espanyol.

Kay ranets 1 11. Marshall

DIBÚIXOS SONORA

SECRETOS
per Mary Plek ford I t CIlIO nomen'
Nit , a mes:

EL CORSARIO

per Chested Morris I N. Lloyd
REVISTA SONORA

DIllims, estrena de la superproduectó de
gran Can

Y LA ZARINA
Barrymore

RASPUTIN

nespan3o1, per »Mi. Ethe/ I Lionel

de 5 a 8 Mida:

.55111.

lardee, se . . sió en111i1111,1, .1.. :van a Se
Darrer 51Ia del grenellOs 6 5 11

TE SELECTE

METROPOL CINEMA
Liarla, 115 - Telefon 11222
AVI)I, mi l menge, matinal, a les 11; tarta,
numerada, el les htS ifig,
a les
den:

CATIFA

REVISTA FEMENINA,
CELULOIDE RANCIO
la produce:O Fe,

Matricula 33
Per Andre [mames

Es despean loralltate per a la sesel0
numerada

CAPSES DE LUXE
1

Per •

cautmenta 1 bateo)
Captan a mida

BARGUÉS
Sant Fati, SIL - Tel. 20274

