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I RECLAMA SEGONS TARIFA

CRONICA

eratuites

Dedueeions

En Pedid!. de "El Sol", de Madrid, arribada "(taus, liegiem
une "Crónica de Barcelona" dedicada integrament a comentar-ne
una de nostra apareguda en Pedid() del dimane passat amb
tito' "Encera som proporcionallates". En aquest taxt felem

algunas observacions a les declaraciones del senyor Chimbó recetildes per un corresponsal holandés, observacions que han estat
aprontarles pel corresponsal natal del diari madrIleny per
treure'n unes conclusions de cariecter politic que no tenen cap
congruencia amb les Idees que nosaltres exposivem. "El Sol",
de Madrid, I el seu corresponsal a Barcelona saben perfectament
que no disposem de la Illbertat necessària per a parlar amb
l'extens16 i la previste deguda deis temes política que la realltat
o la Inventiva dele comentaristas propotren; ens dol que l'oblit
d'aguaste' circumstàncies ens posi en una visible incomoditat
per a sortir al pas a interpretacions que, al no eón tendenciosa.,
ho sembien. Esperem que "El Sol" comprendré que ens velem
obligats a recluir els nostres argumente a unes proporciona ben
enceles, peró que, no obstant, creiem suficiente per a fer-li
sentir que, segurament per sorpresa, ha acollit afirmaciones
Inexactos.

Nosaltres (Mena que, si tal com profetitzava el senyor Cambd,
en una futura campanya electoral la política catalana es destriava en dues grans forces, la 1...1Iga 1 l'Esquerra, necessàriament
s'haurlen de formar aquelles coallcions de les guate ell tant havla
abominat. Com que en les declaracions al-ludidos semblava que

el senyor Camb6 hagués oblidat eta avantatges del proporcionallame, contra el seu oblit hl oposàvem l'afirmante que preferlm
els Governs de coalició a les coalicions electorals, I Justificävem
aquesta preferencia dient que trobem molt mIllor que els grupa
politice, per afina que siguin, regir' a les urnas amb la saya
representad() genuina, 1 que després que la voluntat popular hagi
manifestat el grau de oonflança que II merelx cadascú, es formin
Governs amb participacions proporcionales a les votacions obtingudes.
Judicant rectament, que se'n pot dedulr d'aquestes paraules?
Nomes una cosa: que som proporcionallstes, I res más. De proporcionatistes, per°, ho érem abans de la coalició d'esquerres
evident
catalanes, I avui continuem essent-ho com aleshores. Es
que no depón de nosaltres l'adopol6 d'aquest sistema electoral,
1 al la realltat ens obliga a conformar-nos, si us plau per lona,
amb el sistema majoritari, els lógio que prevalgul el recurs de
ies coalIcions, l'únic que el sistema permet als partits que no
responsabillvelan renunciar la possibilltat d'Intervenir en les
tata de govern.
Ahr6 Ós clarisslm; el corresponsal de "El Sol", però, n'ha
inoportunes. Parlar
deduit unes conclusions tan arbitràries com
da
avul de vicissituds internes d'una força politice lnoperant,
exposar-se a gratclent a cauce en moltes inexactitud". ¿Qui pot
cohesions electoral.,
parlar amb fonament de diegregaclons ni de
6ri remotissima? 'lampeo no
si l'efectivitat d'una consulta popular
haurà paula per alt al col4ega madrileny que anunciar cortes
determlnacions d'une, torees politiquee condemnades • InactIvItat
de comunIcacI6 obturats, es ben
fOrÇOSSI, amb tots els breans
normalitat politice 1 la
gratult. El dia que serie restablerta la
absoluta 'liberten, el
gent es podre reunir, parlar 1 esoriure amb
dele partlts prendrä
diàleg entre eles organismos democrätica
lar total les deducciones que s'esconsistencia neceaseis per a

caurenl ara ocm ara, mantre duren les droumstänclea que lame
tem, no ens semtla galre elegant treure conduelen' qua n1 els
tete b¡ les paraules deis interessats poden autorltzar.
.1
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altra gran taus interrompuda

La suspensió del Patronat
Escolar
IT

tira y social exigida por los modernos
tiempos.
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BARCELONA

No hi ha hagut combats Manifestacions
del Governador
al Chahar
"Tea
general
Els japonesas, preparats per una ofensiva en cas
de fracassar les negociacions

Pespita. :5. — Noticies d'origen xinés Chahar asseguren que hi ha tranquiHianuncien que els combats han casal tat. Amb tot, s'anuncia que en aquella
reglé> operen gran nombre d'automòbils
aquest
El de Tu-Txtng-lioug encara blindats.
Informacions xineses diuen que el
esta en poder de les forres xineses. S'anuncia lambe que les trapes japoneses nombre de morts en les topades d'ahir
oscillen
de quaranta a cinquanta, mentre
continuen rebent reiorcos.
Alar al nitAdia el semor Panela, en
Les autoritats japoneses declaren que els japonesos diuen que n'hi hagué dos
reine els periodistes a la Presidencia
llurs trojes continuaran l'ofensiva en i vuit ferits.
de la Generalitat, va dir-los el segtiztit:
cas que fracassin les negociacions em—He llegit en un diari del mati Una
Un comunicat Pepones
preses.
riguio, 25. Segons un comunicar queixa en la qual es diu que es la una
DeniA s'espera citie s'inicia, les negodesigualtat entre la prentsa, Cml relació
ciacions entre xicesos i japonesos.
que ha estat facilitat per un alt repreamb la seNa entrada als hospitals i altiembla que, a conseqüència dcl raid sentant del ministeri d'Afers Estrangers
constar,
efectuat ahir, han resultat trenta-tres del Japó, les tropes del general xinis tres centres oficials. He de fer
Sung-She-Yuang, que havien envait el a causa d'això, que jo hi sóc absolutamorts, d'ells cinc paisans.
territori manxti de Jehol, evacuaran ri- ment alié i que no ho cree acomodat
Noticies de Chahar
pidament el dia territori, per ordre del ni de recte procedir mentre no es traeti de diaria que siguin subversius.
Pequin. 25. — Noticies proe,'”ats ,Ic Consell militar de Pequín.
Per altra banda—segui dient el senyor
Portela—sé que heu formulat alguna
queixa sobre la censura, que per a vosaltres es tan molesta, i que per a mi
és dolorosa. Jo vaig donar ordres parque tota la premsa fos tractada amb estricta igualtat, i mm que en alguiles
ocasions les meves ordres no han estat
complides, he castigat aquests censors
amb quinze dies sie suspensió de carrec
i sou. Lis faig aquesta observació—prossegui—perque ja que veieu que adopto
aquesta actitud amb els censors, vesaltres compliu amb tot el que ordena
la censura. Sentiria molt que hagués
de fer igual amb els diaris. Per aiicó
us prego que porteu les galerades a la
censura i que no es publiqui res del
que estigui tatxat. La censura sen i tan
benigna com pugui per a major comoditat vostra. Per això mateix he posat dos censors mis per tal que la (unció de censura sigui mis ràpida.
-•-é Es cert—li va preguntar un re:vi:ter—que a la próxima sessió de
Un homenatge a Strauss al Jap6.--280 estudiants de les escoles de música
Corta sera presentat un P rojecte de llei
de Tóquio cantant composicions de Strauss
ampliant les facultats que te la V. S.
com a governador general de Catalunya?
—No en sé res—va respondre.
— a de l'incident que ha ocorregut
avui a la Presó, entre unes senyores i
la Guärdia d'Assa/t, a conseqüencia del
nval utti dona ha donat a Sula 4
contra
el
Madrid, de': — El sumari
teix pati d'aquel l centre?
Se;;;Or tómpanys quedará acabar
—Tampoc no en sé res.
Berlín, 25. — El corresponsal
Aleshores els repórters l van fer saabans de fi de mes.
del diari espanyol "El Debate",
El jutge instructor, senyor Gil i senyor Antoni Bermúdez Cañete, ber que a ravantdespatx h¡ havia una
territori comissió que estava parlant amb el seGil, ha repassat aquest mati el su- Ita estat expulsat del
alemany, i se li ha conceda un mor Nfarti de \reses referent a aquesta
mari sense que hi hagués necessitat
termini de vuit dies perquè ar- qüe stió .
d'ampliar les declaracions.
— No en sé res—va fm el senyor Porrangi els seus assumples persotela—. Però tingueu la seguretat que
Aquesta nit marxarà el semer Gil nals.
Les autoritats alemanyes al- si hi ha hagut mancatnent jo el correi Gil a Saragossa, on descansara fins
leguen. per a justificar aquesta giré.
a
Bardiumenge, en qui coincidira
Ens podrieu dir alguna cosa retemesura, que el senvor Bermúdez
celona amb el secretari senyor Her- Cañete ha escrit durant alguns rent a la Comissió Gestora o futur
rera per a realitzar algunes diligen- mesos, articles calumniosos i Govern Provisional de la Generalitat?
—El primer que s'ha d'arranjar is
cies i ampliar declaracions, sf caigues. mal intencionals. — Fabra.
l'ordre públic—va respondre el senyor
Portela—. Un cop aquesta qüestió es-

El sumari contra el El corresponsal de
senyor Companys «El Debate» expulsat
d'Alemanye_

el senyor Portela es ra,
acomiadar amablement dels periodistes.
A la sortida del despatx de la Presidencia el senyor Martí de Veses va dir
als periodistas que s'havia informal de
la qüestió de l'entrada dels diaria a la
Presó, i que alzó ve imposat per una
disposició del reglament de Pretons de
l'any 3 0, que interdia l'entrada de tot
diari als centres penitenciaria
—Es que "A B C", "Informaciones",
"El Debate", etc., hi tusen entrada lliure—objecti un repórter.
—Dones és que hi deu haver certa
toleräncia—va respondre.

El fred clivella la pell dele elefant a, encara que fe tan gruixuda, 1 cal
untar-lo.-la antb Hard o una matarla aemblant, que ee el que fa aquest
guarda amb un dele elefante del Zoo de Londres. (Foto Urbis Press.)

Per la acuita tie

La

Puldieitat

Ptes.
anterior:
Dos catalanistes de
Les Corts
Uns socia d'A. C. R. de
•
Sabadell
e
A. L. C.. . •
Pare i dos Silla. .
•
I. R. N.
•
D. Latorre i Soler
T. Gaia i Capdevila
M. Latorre i Gaia
Roser Latorre i Gaia
Jaume Latorre i Soler .
Jordi Simó i Gener . .
Jordi Perita:s.:lea-Torres
R. Ferrera i Borbón. .
Juan Tost i Pavia
e
F. Ramió i Forcat . .

•

1 .26 4' 15

17'75
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El T. G. C.
S'ocuparà del Sr. Haití
i de la qiiestió de cotnpetèneia plantejada pel
Sr. Companys

6.—
2' —

Madrid, 25. — Probablement, en la
reunió que el vinent dimarts celebrara
el Tribunal de Garanties Constitucionals. es resoldrä sobre la pretensió de

l'ex-conseller de la Generalitat senyor
Lluhi, relativa a que, a conseqüencia
del certificat medie presentat pel del'-•
fensor i suscrit pel doctor Hernando,
es concedeixi autorització a leimen.
Antoni Vila i Portella.
Ricard Puig i Pujol
tat senyor Lluhl per a traslladar-se a
R. Planes i Marquet.
una clinica.
J. Perramon 1 Tuba u.
També s'ocuparä el referit ple del
1.31290 Tribunal d'una qiiesti6 de competenTotal: ▪
Rabiar,
a
Dimos,
on
Els campions alemanys nazi Herber 1 Ernest
Agraim als mates mica llora cia, plantejada per l'ex-president de
1k • acelat 4 «lema MI 10 611 4. Patimitge ardo&
Generalitat de ,Catalunya.
F'Jto Urbia Presa.) ~otra d'adherid.

_
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MORT DE L'EDITOR
ULRICO HOEPLI

ted a.m."

Cl cal aperos cobert per Andorra.
• Pilles, eones de Tremps 1 pia

Room Torlonia

DOS ¡ flan Je set ad orspre, l'hora
que les sastres clames i dameles prenen
cf le de las ‚inc de la tarda, "Tea
Roo,n". anib non; d'uno piafar yerma
tw-oustro-bongaresa gindserol, iant se
tal, !a pile:es amb tazones oraylies. tasses fume:pul:. plaus de pastes i teleres. A una bando unes mamas que slip,:
rennit amb !loes tilles casodes per parlo de les minyones i del mal humor dels
pinten:. A una altea banda noies entre
i !renta any3 i joven que poto, Ida
adrocats, perü cultiven prontas els botins Nones i les carboles amb combina(ion., grognes i ~nenes.
La roncero sobre les minynnes
film de Mfortha
pie banda. i sobre
Engerth per l'Ora. Ilanoneir, s'extenua
i s'enfila cap al sastre entremia d'un
juntera de le , 1 tot d'un plena!, i a
banda i banda, la conversa Mítica. l.es
mamas i les filies casades Parlen &a
ringe de nazis de don losa Haría-puest
Gil Robles. interromput tostes teulades,
i que ¡a romen:a a temblar Un viatoe
hl a 'plazos - , com oquells 'nobles dels
nuvis pobres. Les ;mies i els icr:es parlen de la m'Irse sobre Roma del: nro..
luir-gong esPanyols i la aesta gloriosa del
que hi ro colar en taxi.
Taunial e ix, fa una cesta gracia apesta fuga matrimonial dr les dretes espanyoles. El senyor Goiree, no diseno a les reyes velleses, pera mas t'inri
de la tercera ¡oreaba. es recordo de casar-se r ho fa. i el "Brusi" ti motiu Per
otnplir les retes Mítines grafiques. Gil
Robles comparteix una (bina electoral
els prepaealitis de- nores (comprar
maletes. lienceis, non:, lo: Arin.rant per
el meniador i atinad rasó o °lira que
a última hora s'aria a la memòria);
després anotareis .el pedo del gairebé
triomf Polítie anit les delieies de 'la

Ilusa de niel. El sea vialge, pera, is
infirrompul diverses regales per les
exigancies de la política madrilenya. El
pebre poni de "Aeci6n Popular" esa
l'imaginen' a lee seves velleses. si la
rauxa política encara li dura, asan! reur ,,ott el seo viatoe ;dalle. Cada tancarnea! de Corts. cada crisi
cada elecció de diputats ser() sea nona
etapa del sea viatoe menys apie que el
a [listes. pera no pos ntenys dificultó:.
La qui la pena veritable — i bi preso
11 0 remarraten les noies i els joves del
*Tea Room" — as la media Barbón Ta -u Tosía. Portean o no Miran atrae a
Nord-Atnarira. f.f quedaran n nf, es
quedaran a Londres. airé tara Se val:
d'una tardla ¡ave sempre
igualan-ni ilil,iic a tetes les Hades del
rió.. El que fa anatínia. el que ()d'u
quimelo, es que hi banin d'ano , ennrig
fan par?uirsi de dfvorris.
l'es arf que hn. de (emir d'ElPo.ye
perola' la Refranes; ki senyereja a estones i u, ',dones hn In TeM e e, i res art
que la Repriblica — horror! — implanta
el divorri. Escanda', ionmetbria, diuen
menarquirs (eme necessitcryn
per res el divarci, rar ¡a el practicaren
feia Mona). i ara surten aquests romera i aquestes parleries sobre divarcis
en ,re ex-Seis i entre ex-princeps.
Les ma jes i ¡m'es del 'Tea Room'
an s'ha acabaren de creure: perd la tuvo de fe els tremolare; als dits ; mira:en omh esliarmuimre Un taxi QWe Mi
pa rarree. Cafr an anittnt
-sma
venia! Ah. que hanic. tanmarei.r. anar
a un rasament de prinreps en taxi! Cada regado re al comprador quejen
deu cèntims Mél, una tel PSfra mis de 5delitat i abnegació monárquica.
f. 3f.

Avui, es celebrara LLEI 1 SOBRELLEI
eleónielldeguerper Bellafila
ra 914k
determini amb que un
Sorpren
el

Acte vseogtuit
que

"Construidos por el Ayuntamiento glamento dictado para organizar los
de Barcelona, sin subvención del Es- referidos Grupos escolares de esta
tado, dos edificios para Escuelas, do- Corte..."
Etc.
tados de todos los adelantos moderA continuació d'aquesta exposició
nos impuestos por la Pedagogía . . •
tan elogiosa de l'obra de la Comissió
de Cultura del nostre Ajuntament, el
decret articulava l'organització del
"Digno de atención y estima es el Patronat, el qual havien d'integrar
esiuerzo de Barcelona al construir, sin l'alcalde. els vocals i l'Assessor Tècauxilio del Estado, edificios de excenic de la Comissió de Cultura, l'Inslentes condiciones, con el fin de me- pector cap de Primer Ensenyament de
jorar la Enseñanza primaria, crean- Barcelona i una professora de l'Escodo escuelas graduadas modelo, con to- la Normal de Mestresses.
dos los elementos y posibilidades para
(Continua a la pagina 3, rol. 4)
realizar la obra intensamente educa-

te

COMENTAR!

tigui resolta, ja es fará, allò altre, segens permetin les circumstàncies, que
de ve gades es fa el que es pot i no el

"Indispensable es, pues, coadyuvar
Vegem el que deia en rexposició
del seu decret concedint la creació al laudable esfuerzo del Ayuntamiendel Patronat Escolar de Barcelona cl to de Barcelona...
senyor Cesar Silió:
"V a este fin puede aplicarse el Re-

Suma

El senyor Portela va sondonar uns censors i corregirà
uns guàrdies d'assalt cas
que se n'haguessin fet meinci dent
reixedors per
d'ahir a la Presó

TE
,

24

de ledes. cobees una boira a la "tornera 1 Plan a de
• 1.Ielda 5 traen tez semteocert Sei Prlorit. Cine en
:huata». la Selva t et Gimes, u sere per la resta.
vent es tener/rimel-u en calma per tot [Interior 1
'floto de enreeetel nard pe/ mora!

•

MARI D'a y une I NOTICIES
ANUMCI5

*t.

SANTALO
Avui, a les tres de la tarda, al saló
de Consells de Dependencies Militara
se celebrarä el consell de guerra
d'oficials generals contra el senyor
Miguel Santalá, ex-conseller de la
Generalitat i ex-ministre de la República.
El delicte del qual s'acusa al senyor
Santaló és el de rebellia militar, pel
qual el fiscal li dentana la pena de
dotze anys i un dia de presó.

84.4444444«4•44~.~.
4QUEST

NUMERO HA

Roma, 25. — L'editor de fama
mundial Ulrico Hoepli ha mort a "ASSAT PER LA CENSURA
l'edat de 88 anys, en aquesta ca- 1144411)611444)4ffle.e444.11.444+
pital. La casa editorial que posseia a Hilä publicà les obres del
Dant, amb motiu del sise tenteflan i de la mort d'aquest, aixi
com una gran edició de les obres
de Virgili, en 1930. La casa Hoepli As editora dels discursos de
Mussolini i de la casa reial de
Saboya,

¡dentó tot instintiu, serme nociona de
res, feble i ajudat a cada punt rnantiamb una energia extraordinaria deis
seus dits que la cosa que II abelleix
és seva, i només que d'ell. Ni será,
savi de prendre-la-hi, sine> d'eles
gar-la-hi bell punt Ii n'haureu distret
la imaginació. No si pas si els nois
russos neixen , o acabaran naixent.
d'una altra manera; ni si els noia
mexicana (de races indianes) la vénen
al món amb el sic de llurs pares; que
és de ni capir que un animal, un objecte qualsevol pertanyin si no és a
la tribu. (Almenys, he sentit dir a
un mexicà ben caucasiä que la facilitat d'aquell país per a les revolucions
rau en l'eficacia recurrent de la promesa als indians del retorn a la tradicional propietat collectiva.)
és meu", él la primera posició que se'ns acut. Però tot seguit
capim la raó d'una avistora, antb una
mcna de garantia getural, i diem:
"Això és ter, La primera Ilei és
aquest destriament per als homes I
per als nobles. La mateixa familia no
és sin d una forma evolucionada de
la propietat, baldament cada dia
retiri mer.ys, amb aquestes <feries atotipatriarcals de la igualtat dels sestea,
el precoç acampanient dels fills, la inestabilitat del matrimoni i el fetitxisme de la sagrada espontaneitat de
l'infant.
La naixettça d'una Hei ha estat
sentpre revestida de formes de solemnitat. La Hei és un catäleg de respecten; i considerant que el baix instint
humi is l'expressat en el conegut
aforisme: "homo homini lupus", cal
reconèixer que convé a la Ilei un
origen diví. Fi compliment de la Ilei
és rordre moral d'una nació, ben su-'
perinr a "ordre material. I és honra
(Gi Se lt

ha!, S. 11. >.)

LLEGIU:
LES LLETRIIII I LES ARTS,
a la pg. 4.
Ele problema" de la Cultura
Arta,
moderna. - Lea
a la pie. 4.
per Joan Saca,
INFORMACIO DE MADRID,
a la pàg. 5.
LES COMARQUES CATALANES
a la päg. 6.

INFORMA010 DESTRANORN,
. &Id Pä d . 7.
TEATRE I EL CINEMA,
II.
,
e I ap pig. S.

U. Mona amb ala Infanta,
a la.pleg. tO.
Ilteba. ti,
Ele aeouni,

OBRES DE ROMANS
—No ad per que havien de ter dos ponte. Amb el de damunt n'hi havia
pron.

EI iinquè1 dia del Contellirdeltletra Nota da la ?rehilara
da Polida
contra eis 215 ciutadans acuses del
sobre I a detenció d'uns
`I suposats atrecaclors, dels
'dada de rebei l lid militai
quals se sospita que han

amb la seva rectifica ció, va retirar l'acusada
pres part en els atracacontra diversos suposats rebels
ments comesos a Can Tuoblits que en l'acusazie observa des
Ahir, a un guate. 11 . 2:1ze del
tasques el con- dels primers moinents, i anta 01.111i• ¡lit a Badalona, a liontles
„s prbestguát ‚ecus
ciós informe, basat teot en pents de ¡tac i al carrer de Claris
ga de guerra dit deis rabassaires.

El Fiscal,

3

pylärtOITIrt
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LA SUSPENSIb DEL Del
. 7 Carnet
Correr de la Caroi

PATRONAT-4ESCOLAR

!

bizma>

vista pertonals cana e:1 preceptes tu.
A la Prefectura Superior de Polirídics. intente enceradament desvir- cia va ésser facilitada abir al,rmgdia
tuar la tesi mantinguda pel fiseal en ale periodistes la auta oficiosa ne •
la seca rectiiicació.
RECTIFICACIO DEL FISCAL
Insistí a demanar la llene absolm
La tarda d'ahir. competo lee ineFa la seva reetifieaeie. el fiscal co- ció de:s sena patrocinats, i que si la truccions del cap superior de Policia.
Constitucie
diu
que
Espanya
es
una
dicnt
que
en
els
tres
anys
que
el
comissari cap del dletricte de raespenca,
mueva exercint la seva mintió no República federable, algun el:a podrá pital, acompanyat d'altres funcionaris.
va anar a la casa núm. 9, pie segase
havia trohat en el cas desagradable dir que is una República Federal.
porta primera, del carrer de la Cera.
tel ,a ver de mantener racusació corlFREDERIC FRIGOLA
car se sabia que a resmentada casa
ee un grup tan nombres de procceSeguidanicnt rectifica radvecat se- celebraren reunions diversos malfacs
ets, que—digue—sten fills de la maa
dir
y
mor
Frederic
Frigola,
el
qual
tors, dels quals se sospitava que intereixa terra de qui us dirige:e la paque el ban declarant l'estat de guerra venien en atracatnents. Van enser de-aula.
a
Barcelona
hauria
de
contener
a
tinguts els següents individus: Antoni
Dirigint-se als membres que forcometer-se a partir de la sca publi- Beet i Marfn, Agusti Sentase i Lluste.
viven el Tribuna!, va dir-los que a
tes havia estat confiada la vida, rho - cad& o sigui a l'hora en que tou en- David García i Altamira, Josep Ferganxat els carrers de la ciutat, im nitidez Morilla, J'osen Ibäilez Puerta,
or i la hisenda dels encartats. _tuteen-los —afegi— sense r . gors, pero a partir de l'hora en que la seva con- Maria Alcon i Moles i Palmira Boet i
iecció fou encarregada.
Alean.
tumbé sense benevolenea.
Seguidament el president tee susA Ibäfiez li van ésser ocupades 150
Alludint les declaracions prestades
pendre
el
Consell
fins
a
les
quatre
peßsetes que portava a la carmis processats, digné que han roentera; a Belluri, li va éeser ocupada
de
la
tarda.
cidit tots ells a afirmar que el seu
une !libreta de la Caixa d'Estalvis, a
propósit, en venir a Barcelona, era
LA SESSIÓ DE LA TARDA
la dita !libreta apareix que el dia 28
esestir a una manifestació de carecL'INFORME DEL SENYOR
de descubre clarete Va fer una imposier pacific, i de la qual no sablee ne
RUBIO I TUDURI
ció de 5oo pessetes i el dia quinze
s'organitzava ni on es dirigia, i
Comença agraint al tiscal haver-lo del mes que som en va retirar .175.
ter no saber, ni rhora que tindria
Va ésser practicat un minuciós esates erran del prez que li va dirigir
• com si es traces d'una maniretirant racusacitä contra Maranges, coecoll a l'esmentada casa. A l'habi:creció secreta.
sació
destinada a menjador, perfectadetingut en compliment d'un deure
Referint-se als argumente sostenment distimuledes (lanera del paper
professional.
tats pels lletrats en llurs defenses,
No ha fet el mateix el senyor becal de l'enba de l'esquerra, van esser troeigui que havien allegas con, a exi- amb relació a Jaume Fenoll Soto. bades en un buit de la paret de 20 ceotranstorn
mental
transitori,
nent un
al qual agreuja la pena per esser timetres rrample per 30 de Ilarg, tres
produit per suggestió collectiva, que reincident. D'aquest i dels altres que pistoles ele diferente marques, asub els
acceptar,
perquè
no
s'ha
proes pot
sofreixen agravacions per causes si- seas corresponents carregadors i 47
duit en la forma que ho exigeix U milars, va dir q u
ce p
e se nse negar la
sentencia dictada en 26 de gener de cidencia de fcts, era impossible;eta'
A les dates reuniones le assisfia
en
1934' I que en el seu aspecte dale- virtut de la llei d'amnietia de 24 da- riement un indicidu que estä concepguant ja racceptä, i per això rebaixä bril de 1934, que se'ls tingues en corne- tual coro el cap de la banda. Es . pealgente penes.
te i a aleen el senyor fiscal no lea ;elles. Va ésser detingut duran, el mati
Entice a continuació la desigual- contestas uno sola paraula,
dalnir i s'anomena Josep Garrefla.
tat de les penes sollicitades, la qual ,
En l'acte de la detenció li va ésser
El senyor fiscal no vol reconetsces
digué, està basada en la desigualtat que el día 6 d'octubre es van prodeir ocupada una pistola arnb set carregadeis delictes comesos, en el fet que dos fets completament distinta: la dor i una bala a la recambra.
Del dit individu, junt anab els seus
iii hagi processats que tenen deter- proclamació de la República Federal
renace antecedents penals, en ledat Espanyola i la violencia corttra les companys, se sospita que han jinete
vingut
en diversos atracaments comedalguns d'ells, menees de 18 anys, forces de l'exercit. Fa be, des del seu
perla majors de 16.
punt de vista, puix que si reconegués sos a les barriades de can Tenis,
Afegi que el desistiment allegat que van existir aquests dos inoments efontjuic, Badalona i a! carrer de Ciaper algunes (Ideases sols pot ésser no padrea sostenir racusacie i jo m'ex. r:s.
La policia continua practicant gesacceptat en el cae que fa referencia plico perfectament que ho faci, desals processats de l'anomenat gruta de pees d'haver sofert ele processats tres tiona per tal de con/provee la responBadalona, que foren detinguts (luan meses llargs de presó, retirar ara una sabilhat deis detinguts i cls robatoris
tornaven al neu punt de procedencia. acusació que posaria de relleu la in- a mi- armada en que sembla han pres
part. De mis a mis, continua fent
Feu referencia al han declarant res- justicia de la dita leresó.
Eta processats es van adherir a la recerques per al descobriment d'altres
tas de guerra, i afirme que te la mateixa torea que una Ilei promulgada. proclamació de la República Federal atracadors que podrien estar en remeció
nula o menys directa arzeb aquests deNingú —afirmà '-es Ibure a lee dues Espanyola, pele; a res mis, i aquesta
adhesió no este penada per la hei. teiguts.
llores de la promulgaciú d'atoen.
Alludi a continuarle als somete- Com a única prova del contrae, es din
nenes. Segons les seves mandesta- que els processats esteren armats, pe- alformat que el senyor eitcai, dic que
ciens—prossegui el fiscal—vingueren res ale à seria un indici i no una prova. aneó es una imputació inexacta i uti
• Barcelona per mantenir l'ordre. I, de més a mes, quins estaven arreats? recurs indegut per a impressionar desQu'e ordre? El de separar Catalunya ¡Pot dir el senyor fie.cal, quina te- savorablement el tribunal.
Per úftsin, despees de reiterar la
ce la resta de la nació. A ajudar els nien armes i quins no? Sápiga que si
consellers de la Generalitat, que els rindici per a condenmar per supo- Wi a pcticso dabsolució acaba el eecridaven per a liudar contra les for- sada adhesió a la rebeHió militar són iiyor Rublo esperant que la cordialitat
les armes i hi ha mis processats que amb que les defenses han estat traece, de l'exercit.
armes, seré cometre una injusticia sede:, pels meneares eel tribunal, sIgni
Ligué que les defenses han allegat contra els que no les porteven.
er,
o trua humana comprensió en
que la tinença d'armes per part dels
I aixi ho farcu segurament i Mito
els processats.
sometenistes no era illegal, i pregun- (lema a entendre el fet que el senyor
Segutdament rectificá el defensor,
té: ,-,Es que la regla tercera del ban
sortint de la seva habitual pon- capitä Leford.
declarant l'estat de guerra no vol dir derad& hagi hagas de dir, per a OssEn el seu informe va demanar l'abres?
tificar la seva actuació, que la pro- solucio deis seus patrocinats.
Prosseguí el fiscal en la seva rec- clamació de la República federal esAquest watt es reunirá novantent el
tificad& examinant el cas de cada panyola era un acte separatista dieele guerra per tal de dictar
ten dels processats, i acabé dient;
simulat: Rime no consta en els autes.
Se Mobjectarà que de poca cosa S'afirma per intuició i qui ho afirma sentencia. Horn crea que la deliberarala servit la prova, quan fine ara ha de saber-ho. Per la meya pan, ció sere Ilarga.
Les impressions eren optimistes.
he mantingut íntegra la nieva tesi. que cree tenis- raons per a estar mis
Però no és aixe El resultar de les
diligencies practieades davant d'aquest
•4411101 P9eir reeein
Consell mita fet variar la meva vifió dele fets, per be que no en restendal.
Per ata& afirma, ha mosliiicat algunes de les peticione que tenia formulades. Aregi que la prov a practicada ha servit per a posar de mane
fest que els procesaste Colee 1.5Cr11,
Moragues, Juvanet i Gonzelez, als
dual, s'ohltge, sota amenaea, a surtir
del café de la Marina, ce= el processat Martinez Maitu. obraren tots
sota la pressió d'una por insuperable,
retirant per tent racusacie contra
•-••\ • • ter.
aquests.
le;
Retirä lambe rateusació contra
Cervera i Montalhan, pertanyents a
anomenat Crup de Casal del carrer
de Valencia, per haver-se comprovat
.1".' •
que no tenien el propòsit de suntar-Se
al moviment. i que si 'mentaren est un
Modern tractament que aconseguelx en poo tema, sanar periuautocar loa per no haver-hi un altre
moje de comunicació contra Anton:
dloar gens l'organismo, dlaaoldr e rispIdament l'iold Aldo. ellmlGarda, per haver-se posad clarament
nant-lo per l'orina, tornant la salut al malalt en una normal olede manifest que si ea traslladis a Eroulao16, neteja I puma de la semi
Criolla 1. 01.1 pel desig d'estas junt al
seu pare, que es trobava greunient
realalt: contra Blai Vera, peque sita
PREU: Ptes. 5665
;-,rovat que robjecte del seu viatge
(Timbre inclòs)
iä 'costra ciutat el motive el desig
d incorporar-se al treball; contra Erancese Maranges, perque toa detingut
. ;7 • •.:...e.11
tluan compila amb un deure proles...
teatral que li impoeava el seu careeter de corresponsal d'un dtari de Barcelona.
-I per fe—acabé el fiscal—respecte
als altres, mantinc integres les conc lusions de la nieva acusació, que en
3
1101139
▪ A les nombroses persones que ens han afavorit amb llur certificat de guaei que calgui ratifico.
La rectificació del fiscal duré tease
u riment, aprofitem l'extensa difusió d'aquest periòdic per a tertirnoniar-los a
t ament una hora.
.'›aaft Ot.4s-s

Constituit el Cornee, el president
.:oncecIr la Paraala al Cezal seloor Coche la.

Guariment radicad de

Reuma, Gota, Lumbago, Artritisme,

Diatest úrica, Neuritigies i tota classe
de dolors nerviosos.

•

RECIJICACIO DEL DEFJele
1101 SENYOR MELILLA
A eontinuaci6 Mu ús de la Paremia.
Per a rectificar, el Iletret atar« Mil
Vt dir que la rectificació del Mi,
nisterí fiscal sol* li huía parir per e
c ompro-tu una regada mis els mesita

räe politica

decret anejaban: les iecultats del Pa• Es › Viitcidet pér7 'TO—seva
tronat i modificant -ni le constitudó. amigo, havia de cosar-s?
Fls ditirambes mis alrisonanrs adreEL 'SE,VVOR CIRERA I VOL411 -. 4tinb un Oltreli
ests a resperit cultural del costee
- í A, EL SEATOR TORRENTS
Munizipi tragtteren note cop el nas
La víctima Josep Tos, era un me,
EL SENYOR DE PRAT.
per entrentig de la prosa eixota del vidu de conducta na gaire recomanaCayirmant tot el que heno vingui
pitdiari oficial. "Una de las corpora• ble. Harta estas forestal diversea mamb relació als
clanes públicas mäs prestigioses de it ades. Sembla que fa tres ame, eloatile ira t apirsis dies
Catalunya,
Espada, de las que han laborado cons• relacionas amb Aesumpeie, Pilla, de 23 decd Ps de l a CEDA o
senyor Torrents, Fda!ma
tantemente en beneficio de los intere• anys Aquesta es dedecava a la pron., sabia aur el
vivo del senyor Cirera i Voltei, ha sorses materiales y espirituales de %Me teclee i el mentenia.
Vivien a Barcelona. El mes de jupy fit Cap a Madrid.
admidstrados.. " Creient el NI inisteri
Airé, natura/mera, no acabara 3'., "que era necesario y urgente dar sa- de l'en), passat Assempeió convence
al
tisfacción al pueblo de Barcelona por Tonta, ni)a era prefug. peque s'acoles loisdre uno gran dosi doplimisme
que patrocinen
el agravio que recibiere con la dis- a l'indult i es presentes a les autores Suyo, de Prat i ale amics
posición que disolvin el Petronato.." tal% militará. Aquest aceedi, i fou des- frs e,-th 01,dd:totora de contener de 1;14"Los resultados obtenidos por el une, 3 Tarragona, on tenia un cremar, tina.
M'enfrenad, seria, el senyor de Pral
Ayuntamiento de rarcelona en :lb mesa militar. Rebia cada :tell n ena 30
continua vintane la Grueralitat. Abrir,
magnificas instituciones de cultura..." pessetes que li enviara Aesuinprie.
En orórrer els fets d'octuhre solli- no col din' que tompoc no va manear"Con la organización escolar que se
p retende dar a BarceIora por medio citä desee trasnadat a Barcelona. la qual hi i que seg uí repartint les encaixades
i copas a ¡ 'estadio de cosium.
de la presente disposición, dejan de cosa li itere ceecedida.
Continuaren veiente:e soviet. i Amser unos pocos los escolares que tenLA CEDULA DEL TRESOR
drán la suerte de poder anstir a una surnpti,i contineava lliurant quantitats a
El
secretarias
del Partir TradicionaAssumpcie
Toles. Fa uus quants dies
escuela modelo...". etc., etc.
pablica loa important nota
Aquest nou decret modificava el Pa- diente que hateen d'acabar les StVCS re- lista ha jet
C 5 la final, entre catires coses ao msnys
tronat en el sentit de substituir la re- tadores, car eslava a pum de casar-se
presentació femenina que l'inte g rava per amb Enric Roca López, domicilias al intrressahis, comunica als seas "leales'
la inspectora d'Ensenyament primari que rarrer del Sucres, 5, ciare primera. el urgiera:
-Primero. Se establece, con el nomportes mes temes en el arree a la "pro- Sembla que es produí una escena vioviuda": rassava a formar-ne part com lenta. despees de la qual se separaren. bre de "Cuota Par a el Tesoro de la TraAbans-d'abir a la tarda, a rhabitació dición - , una tributación de todos los
a vocal el vire-rector o dore de la Universitat de Barcelona. i assignava per que te rellogada Assumpció al cartee tradicionalistas españoles, cuya cuantía
nl cärrec dt secretari raesessor teclee del Roser, es veieren Josep Tous i anual minineu obligatoria no puede ser
la Comissie de Cultura. el <mal hi aquella amb robjecte de lliurar-ee Ilurs inferior a la que cada uno Pa gue Per
mutes ohjectes. A l'entrevista assisti cédula personal al Erario público."
tenia, abans, el càrrec de vocal.
A continuaciö, torta, al pos d'epiiEn altres aearts es facultava el Pa- el futur espós d'Assumpció i es desaorecle, interprelacioru, la nota establets
morat ser a amolar la direcció uni per- enrottle pacificament.
Josep Tous tenia un gosset propie- que es el que s'ente,' per :mport de la
sonal dels ertips esrolars i el lrasllat
ele mesh-es entre e ` dits g raos. (luan tat d'Assumpció, i per a tornar-el cédula:
"Segundo. St entiende por importe
les necessitats uit le, tasoues perlsaiigi- convingueren que a les sis de la tarda
ques ho exigissin. I que un cop el Patro- Tous el lliuraria al carrer de la Ca- de la cédula personal el que verdaderanat llagué% acoblat als notes gentes esco- rabassa. El soldas porté a l'hora convin- mente corresponda pagar a cada uno,
tare les escales nacionals que per causes guda el gos en qüestió. Al pis de Roza ya sea pagado íntegramente por el inte'lis-ceses haeuessin dieser-in incornerahavia aquest, Assumpció i una amiga resado mismo, ya lo sea, en parte per
des. procediria a proposar le distribm seva, Assumpció va dir que no volia el la Diputación o por otra entidad en las
provincias de tributos concertados."
rió dr la resta de les escolte nacional, goa,. i set quedé la seca amiga.
Cal jer constar. }ter& ose en cap aparS'acomiadaren pacificament, i tots
le la riostra citen. dr manera n ie no
reste< desates ran miel; de eehlacie.
sortiren del pis. Tous mara en dime- ta d'aquesta importan, nota no es diu
FA restabliment del Patronal i la sub- rió a la Capitania, i els altres cii sen- Ilse la nova cndelnc doni dret a una sesegiittet ampliacie de facultats va pe- tit contrari. Fewara no havien donat gona entinó del vot davant 14/14 connetre la represa de la tasca suspesa i trenta passes quan se sentí un tret, i sulta electoral. Es tracto nonti.: que de
:anejar el "Tesoro Tradicionalista",
out es poguie procedir a la inauguració i Tous va caure ferit de mort a terra,
al gua l cal no confondee arnb sl "Tesofuncionaments dels esmentats Grups Esro de la Tradición".
cotarse L'adecenten de la República
iacilitá que roba del Patronal s'incre- Segona campanya del Segell
DISTINCIO HOYORIFICA
mentes amb una mejor rapidesa. De
Pro Infifficia
Ilavors ence foren inaugurats els Grups
El delega provincial del Treball a
Als Teatres Polioranta, Prin- Balears,
"Bonaventura Carlee Aribau". "Pi i
:cuyos F. Miqua Rocha, neEspanyoi
Margen". "Giner de los Ríos', "Ra- cipal Paliare, Romea,
bot del ministre crEstat, acaba d'ésser
nitres sales d'especlacles del
mole de Penyafort" i el pavelló anee
afavorit prl Gcroern amb el Mol d'ofi"... En ciudad de vida tan intensa amb dispensari per als afectats de tra- districte tinque, a fi d'ajudar
cial de l'Orde de la República.
como es la de Barcelona, se abona por coma. "Rosee116", "Sarriä", "Case", l'obra del Segell Pro Infäncia ,
Resulta, doncs, totalment inexacte ei
sí mismo el considerable esfuerzo rea- "Lee Roquetes“."Soniorrostro", "Anee han pres Facord d'adherir un sentmor que Ami° fet circular darrrralizado en la conetrucción de las edifi- a la Normal de la Generalitat", "Ins- gell Pro Infäncin Ir toles les en- mea,
segons el qual la distinció que
caciones de los por ahora cinco nue- titucions Francesc Maciä (tres grupa), trarles i Incalillits dels referits
i'atorgava al nebot del senyor Rocha
lorals (lema, diumenge, dia 27.
vos y magníficos Grupos escolares,
Parvulari Forestier" (anee al Grup
Es d'esperar que el públic, era la crea de M'iris Naval.
que llevan los nombres de "Linie Vi- Mossen .Tecint Verdaguer) i "Pau
fent - se cärrec de la hornaniteria A LA MEMORIA DE MACIA
ves - . etc.... y se sigue en el empedo aras
i palriblica obra que ha inicial
de que se con s truyan otros, sin auxiPel que fa referencia a rorientació
La Comissió de ti Penya de Velera,:
lio alguno económico por parte del marcada pel Patronat Escolar, en el pla aquesla Distancio', a Catalunya,
rebrit ben agradosament aquesla Republicons Federals, el, delegats prl
Estado...
de reorganitzaci6 de l'ensenyament, i
Centre republicà democriEc federal
"Considerando hoy que es de esti- per tal d'intensificar-lo en tots els or- contribució de 5 einilims a les
S 1:1 Porte" i la Joventut Federal Proseres diversions dorninionls,
mar aplaudir calurosamente el es- dres. ultra les escotes primàries, s'amPauta-lista es trabaran den:a, diumengc,
fuerzo hecho y que signe realizando plii la modalitat pedagógica Montesson:
a les onze, al local social de "El Pacte",
Barcelona en favor de la ensefianza sentensifice i reorganitze l'ensenyament na altra cosa que ens deurent oblidar, el Diputan& Si, per dirigir-se al Cercamimarla como elemente esencial de domèstic i el d'adults, ami con, tumbé Patronat ha facilitat l'organització de tiri Nou a (drenar damitto la sombra del
la obra de cultura popular a que reducació artística quant a dibuix, Ire- cursets de sociologia a fi mie els obrers primer PresWent de la Geueralitat,
aspira... fnterfn que se extiende sis- halls manuals i educació musical a les adquireixin coneixements de legislaciö nyor Francese Alacid, la corona de rossocial, organització, Ileis de treball, con- re
terreticamente el régimen no sólo esroles ptimeries.
i llore, que els ex-combaten:4 del 74
conveniente a los intereses de la EnDennis, reorganitzat totalment peraticisme, mutualisme, etc., ultra en- acordaren dedicar a agiten insigne pasenyainenta
de
divulgue:e
pertanyents
a
sefianea en Flare.elona, sino indicado elle que pertany a l'educació física i a
trici en el primer etarra:re del set
para Wat aquellas grandes ciudades In higiene cecear per tal que en toquin graus superiors.
trasras.
Aquesta
és,
a
grans
trets,
l'ohra
resque. igualando a eu cele y entusiasmo els rceullete totes lea escotes; aha creat
litzada
pel
Patronas
Escolar
de
Barceescuela
nacional
unan
e)
espor la
una escote especial per a alternes afeefuerzo econämico de instalan -la, aten• tats per malalties dele elle esperialthent lona, en set anys de funcionanneta. A
cierta y subvencionarla generosamente. de tracome: s'han establert una serie costa de quins sacrificis, per la banda
con arrecio a las modernas corrientes denstiturinni de naire serial, com ara les de l'Estat? Cap ni un. ¿A costa de
mutuelitets escolars. per tal de fomen- quins esforeeus, pel costat de l'Ajumade la Pedagogia y cle la Higiene..."
Un mee despees — el yo d'agost — ta, l'esperit d'eetelvi i de cooperació en- ment ? Ho veurem en el pròxim article.
ARBAL
aparegué a la "Gaceta" un altre erial tre els infants: e per eltint, entre algu-

Tato els nomenamenis zont les cesjamona deis cerrees dins e! Patronat
correaponner al ministre: ele mestres
de Secc;e dels Grupa Escodare depeaent del Patronas havien créeser deseo/a t e entre ea que figuroatin a l'esealef6 del magisteri primari ingressats
per oposició. i les despeses que es fessin per ala treball; pedagógica i r0:)ra
social dele Graos bacien d'amar a :ir•-ez del Municipi.
Constituit que ion el Patronat. s'intetisifieä la tasca que venia realitzant
la Comissió de Cultura. Inaugurats ja
els Crups "Raixeres" i "La Farigota - ,
elnicie la construccie dels nous Grups
"[A tes Viven", 'Mili- i Fontanals',
“Remon T.Ittll" 1 "Pere \lb". Pecó
un coi+ de sabre de la Dictadura atte
rä en sec les activitate del Patronal.
el qua' fou dissolt per una R. O. del
la de febrer del 19 24 , o sigui al cap
de dos anys justos del seu nomenament.
L'atine fou de pis anys i rneig, Calces el Directori, rAjuntament •-egué
factible d'aconseguir del Genero Azor- el reetabliment del Patronat , i fin
gestione avinents. El resultat fou a
sarisfaeciA dels peticionaris: una reial
ordre del dia 2 de 3 U1l0 1 del 1 930 tor
-narlocestbadpr
le Dictadura. Signava aquesta reial
ordre el Director general d'F.nsenyament. senyor José Rogerio Sánchez,
nom que ral retenir, cont el del senyor
S itió . Per a comprovar. mes endavant,
arnb mena facilitat els politice cepanyols fan i desfan idhec en qiiestions
de consciencia.
Aquest decret del senyor Rogerio
va precedit d'un Ilarg prefaci, en el
qual es fan ele militare elogie de robra
nedagegica ile l'Ajuntament de Raffelona. Exalta l'Escota graduarte con,
el millor deis proredimentt d'en5enyainent i afirma. entre nitre< cosco
"Organirado ya muy planeaste/lente
el funcionamiento de los Cenotes E' colores Barceloneses. el denominado
"Baixeres" v el de "I.a Feriante'.
a pesar de responder con evidente Psiter a loe fine< que inspiraron la 3rdi
del régimen operíal qin• en los-caión
mismos se estableció. por une R
de T2 de febrero de 1 0 2 2 , INSPIRADA .AC ,150 FN RFCELOS DF.
CNRACTFR POLITICO, se disolcirl el Patronato

ostre sincer agrament ,per Ilur atenció.
De venda als Centres d'Especifica, Farmàcies i a la
Casa Segalä, Rambla de Sant Jesep, 14; Pujol f Cullell,
Pel.vo, 56; Farmàcia Dr. Ferrer, Ronda de Sant Pere, 2,
Farmàcia Marqués, Via Laietana, 40

de guerra
contra dos paisais i
Consell

quatre soldats

Sembla que foren condemnats a quatre mesos

de presó
Ahir, a les onze del rnati, es va celebrar a les depend¿qicies militar; el
Conell de guerra segne contra Josep
Estrada Sánchez, Emili Alvaro Vehila, Rafe Capdevila Moliner, Julia
Amado Gallardo, Sebastiá Pintes Poblet i Francesc Morató Cenón.
Els dos primer; processats són paisana i els altres, soldats voluntaris del
regiment de cavalleria nútn. so. Eslaven acusare d'haver-se apoderat d'unes pinoles que hi havia al dipòsit
de l'esmentat regirnent.
El fiscal va sollicitar per als dos
primers la pena de guatee mesos i un
die de preso i per als alees, dos anys
guatee n'esos.
La impressió que hi hacia era que
itu sentència seria de guatee Ilesos per
a cada un dols proce,sal s.

Exposició de Plantes i Flors
diunienge, a les OlIZE
del »tale, lindrb efecte, tal colo
s'anuncia dies enrera, l'Expos:
vid de flors de tninioses, ninet.
Ilers i naves arbrels d'hivern,
organitzada pels Mula dels
dins ((larden Club), al seu Watge de Pedralbes. A la una del
inigdia es rifaran les flors exposades, entre els ronourrents.
Les fialeries
Syra han cedit gnlantrnent els gerros per a
/iguale expatrió.
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senyor Irujo, que

• CIO lamenta que el
„LES ÇORTS DE LA REPLIBLICA
ne és diputat per Navarra, no estigoi
Mi- Lcj posició deis parconforme amb la celebració de les
tits
dreta respecte
eleccions, mentre que ele set diputats
per aqnella regló han mostrat la seca
defensa
una
senyor
Irujo
El
a la Llei Electoral
abeoletta eonformitat.

proposició sobre les eleccions
que s'han de celebrar a Navarra

Si no són legals les elección; i ea
considera així pel vol que pegnin emetre • ela regidors governatiae, es pot
tiu a la neo Electoral.
entaular recaes devane el Tribunal de
Sembla que la Ceda i el partit raGaranties Constitucionals.
dia-al aproven el projecte del Govern.
1quetta etapa parlamentaria iniciada
El senyor RUJO insisten( a dir
També la Lliga, en principi, mostra
,e15 el signe del ritme accelerat va desque és improcedent que votin en linee
simpaties per les tintes generals del pro- Primo de Rivera defensa i retira una proposició
sMellant-se (s'ab estranya indolencia.
eleccione els re gidors governatius:
jccte fino ara conegudes.
Corts semblen esgotodes, sommosobre l'estat de guerra i l'increment de deter- tembi diu que is improcedent que se
En el partit agrari utE hacia bastants
Ices. La man,-a duna rentable oposialecciona en estat de guerra.
Madrid, as. — Ei iniuistre de l'ilianminats establiments a Madrid. -- Ha continuat relehrin
,:ó ha extenso! el Parlament. el les oc:- l'inicial a confitulacid pc1 dipulat na
El ministre de Governació ha dit que
ces, .,:enyor Marraco, parlant aquest que propugnaven la tornada al sistehi assisteiren roes diputats. En- nalista base sceyor !rujo en ocupar-se mati amb els periodistes, s'ha referit a ma del districte uninominal: però ha la discussió del projecte d'arrendarnents de poteer darf a une guante dies s'aixe01 brisas instants al saló, ocupen lloros de les elecdons provincials a Navarra. la renúncia que ha kt el governador del prevalgu t el criteri que no is possible
carà l'eetat de guerra a Espanya, i. és
finques rústiques
'gens, els abandonen una mica despris. S'han do celebrar el dia z-, letrú encara flanc d'Espanya per a la presidencia de ja de tornar-hi. Els agraria han nomeclar, a Navarra també. Ha donat com
fixarà
cl
criteri
grupa
nat
una
ponencia
que
avorrits
en
n
els
passadis¡ yme
la censura no ha pe r nii. s parlar delec- la Comissió reorganitzadora deis mesMadrid, 25. — A les guatee i cinc pregunta qué hi ha del cap de colleja, a eXCUSR perqui no a'aixequi ara a
de la minoria; perä en general en les
sa: no Passa res, ningli no .rap reS, do- don; en aquella provincia. Seran de sepostos,
Navara que aquesta regló es frontede la tarda s'obre la sessib sota ia i ex promou un petit aldarull.
converses
manitestaven
que
accepten
la
miro el descorat jamen!, les preocuPa- segon gran i ¡ti prendran part eis regiafegh que, en vista de les el uei
El senyor PRIMO DE RIVERA rera, i jo pregunto si d'ad' a tres dies
presidencia del senyor Alba. Al hanc
representació
proporcional
amb
la
prims s'escamPen del clos, han te la itn- dor:. adhuc els de namenatnent gover-xesaprgudnliäcs,tablau, ele ministres d'Estat i Gover- s'aixeca per tal de rectificar, i demana dc;:rara diager-ho.
nessij que el remecí del malestar no natiu. ¡la dem a aal ci senyo r ¡ruj a M ra una ordre disposant que sigui la prO- ma a la majoria i l'aliança de nieto.
Termina dient que ell no is rontrari
nació. Hi ha l'esrassa animació de al President de la Cambra que ordeni
Consideren
inacceptables
alguns
extrems,
is trabara allí; se snspenen enlacions per
i normalitat eóns--berlatdpogn pia Comisold la que decidetici gen ha
ote se celebrin eleccions a Navarra,
eilenci als qui moteen soroll.
i. sobretot, el que els diputas de les tots els dies a primera hora als essuma de 1101115IC transcorre la tarda titucional per tal que els partits pelan dc presidir-la.
El PRESIDENT DE LA CAM- sind que ia partidari que se celebrfn.
cons i trihunes l'u secretari Ilegeia
mur un monten j d'intrrh; tol Es lora acudir a la limita. Ne ha ha aconseguit.
Despres ha facilitar id nota següent; Ilistes triomiants surtin per l'ordre
ERA: Faig tot rl possible per tal d'a- fletó amb totes lee garantice, i tamhi
encara que aquest criteri es l'acta de 1 aieouií anterior, que s'apresentació,
it l realitat.
sinceres,
tls
0.-us
"El
ministerio
de
Hacienda
informa
es partidari que se celehrin a tot Esseves paraules
judar-vos, perä no em fan cas.
limiti cerque els residen afavoreixen els r0V2.
j 1.,'espectack que s'aferra. es propi de Les,
El senyor PRIMO DE RIVERA panya, a fi que (genios les Comiasions
ergunscosts centundents han esta! deba- que habiélidose firmado el dia 2q dc direncedarSt ¡Es °gnu l aire cansat i mus - d,-s. El ministre de la Governació, Per ciembre próximo pasado, un convenio de de mis votació.
S'ENTRA A L'ORDRE DEL DIA rectifica. Diu que quan l'Assemblea de gestores governativea i intervinguin en
prenti de la tiichiria.' En agites t tal de ju.stificar-se, ha conleetot
Sobre aquest pelen elia entatilat una
jo
comercio y navegación entre España y
Es aprovat detinitivanient un pro- l'Escorial no era cap superior de Poli la direcció dels assumptes municipal,
vcgades
de
oubient desmaiat sargeir
viva discussió entre diversos diputats
-ciaelsnyorMuñzCtas,el i provinrials tofo ele representante del
1:0•11'S hj ¡CO a Navarra zoo regidors de la Argentina, convenio que sera püblisaa guspira d'emoricl. L'ha posat °guerra nomenantent gat . ernatin, ¡Quina influ,'n- ('n en su día, algunas de aus clausulas agraria, rann el senyor Taboada. el re- jecte de Ilei donant una nava redac- qual ha degut heretar, mortis causa. la noble, nerqn2 Espanya té un Hiera
ció a diversos articles del Codi de
tarda en Ics seves paraules el senyor cia poden tenir en el resulta t de relee- han de ser cumplimentadas con la rita- gionalista senyor Vidal i Guardiola i el
elbria de totes les. autoritats espanyolcs. democratic que ha d'ésser eornolert.
fr uto de Rivera en censurar la per- cid? A judici del soiyor /rujo, cap, )or rapidez.
popular agrari senyor Sanchez Miranda. Justicia Militar.
El senyor DOMINGUIEZ AREEl ministre rcconeix que ha augmentat
Es
prendo
en
consideració
una
proEl
senyor
Vidal
i
Guardiola
sostenia,
j:engoció de restat de guerra.
Por esta causa se participa que el
el nombre de certs establiments, i afir- VALO consumeix un torn en contra
perqui,
aquestes randiciOns na ¡ti ¡Isba.
introducen) del
posició
de
II&
sobre
No recordava. sois dable, el joya
amb
la
seva
experiencia
d'Alemanya,
que
Ina que aixó ho coneix ei propi cap de de la proposicid del necear bulo.
rd ¡hila ¡ no es faran verilables rice- Gebierno argentino obligase a emitir til'ordre de la Mota feta pel moresc exótic del senyor Vázquez noticia_
eiriera ets set anys de dictadura militar.
Afirma que ale tradicionalistes els
eions. sind un concurs el resultat del qual tules en pesetas a cinco años con diez el sortir per
ho llagues recordat hauria pogut pot- Poi donar-se ja per salud.
por ciento de amortización semestral y partit corresponent serveix per a depu- Gundia, i una altra del senyor Igual
Aquest pot seguir exercint el seu ha semblat bi la convocatòria per a
e seguroment que lo seva ven era la
rar si les eleccions de tot caciquisme ru- sobre dipósits regulador; del comete sultanat, veient com augmenten aque=ots aquestes eleerione. i igual ha semblat
dos
por
ciento
de
interés
anual.
Estos
Res mes d'inten's ha ocor r eg,t e, la
reess autoritrada per tractor aquest
títulos se deetinarän al fin siguiente: El ral i de tota maniobra o manyagueria del blat.
entablimente després donar compre a rota Eopinid navarresa, representad/
d'ovni. La resta ha estat adra,
co. pera el levas Primo de Rivera no ressid
tipo de 39 pesos por cien pesetas para d'alguns candidats. Es vota un partit i
del progrés aconseguit al ministre. a les Corts pels seno d'imitara. No ens
pel
a/ab
sense
vibracid.
fu
i
pesada,
UNA
PROPOSICIO
SOBRE
L'ESti, pcl que es ven, mendiria. No han
cubrir importación espahola despachada no una persona. Dos-cents vots presos
Em sembla que deeprés del que s'ha sembla a nosaltree —afegeix— que sicomentaris
prls
possodistso.
ste:
fan
H
e
d
i
fóroferir
TAT DE GUERRA
mait el senyor Calvo Soldo
hasta el 3o de noviembre de 1933; el en un noble poden servir en el sistema
dit, i reconegut ano\ ha de dimitir gui un inconvenient l'estat de guerra
hiper
a
sobar
la
rifles meravelloses
tipo de 44 pesos por cien pesetas para actual perque un cacic anulli un politic
Després es llegeix una proposició, una autoritat que permet aquestes Pe r a celebrar aquestes eleccions, ja
*
-da! No fltS estranya. ¿roses, de Veocubrir importaciones despachadas entre de prestigi.
r . ,7• s.'
I
no de Ilei, del astnyor Primo de Ri- 205e S.
q ue tractant-se d'elercions de tipus
prouna
que
el
sistema
Primo
de
Rivera
defensa?
t
Objectaven
els
agraris
re
primero de diciembre de 1933 y 15 de
El MINISTRE DE LA GOVER- restringit en les guate no han d'invera, sobre l'estat de guerra.
que
es
pretén
implantar
crea
el
caciqui,en la qual es demana que cessi 1.44gZ;
enero de 1934, e igual tipo para imporParla del moviment revolucionar, NACIÓ demana la paraula, peró el tervenir les masses. l'estat ele guerra
Y'
(Wat de guérro peroné la sera perilantaciones despachadas sin permiso previo inc dels partita contra el sufragi de ca- i dernana al Govern que faci un exa- senyor Rocha ti prega que segui, i el no perjudica gens. Tampoc no reptej j 4 1.'11
guió redunda en perjudici de re.riTeit. g i
n
de cambio. entre 15 de enero y 30 de da cireinnscripCió i els prestigis en men de consciencia perque esbrini st senyor Vaquero aixi ho fa.
senta res en el conjunt de l'elecci6
Deixant de banda la paradbsica sitnaaquesta.
El senyor PRIMO DE RIVERA ele Ajuntaments deetituits, Ajuntalii está exempt d'alguna responsaCm altre pur.t que ataquen els agra- bilitat.
• • • • • 111Za.
abril
Estade fór5m
34-ulá para la liquidación de
acaba retirant la seva proposició.
mente contra els quals s'adopti aqueo.
los créditos comerciales originados por ris es el deis suplents.
censura al Govern que s'ha , LES ELECCIONS DE NAVARRA ta determinació perquè realitzaven tina
El criteri de la niinoria EI Consell de guerra con- nuestra exportación a la Argentina con Els liberals demòcrates encara no loan giTambé
labor compleurnent subversiva i anarcoHocat en un pla conservador,
Es llegeix una altra proposició del quitzant.
anterioridad a 3o de abril de 1934, C5 adoptat criteri: oteó compta el projecte en el qual no s'haurien collocat ni eis
p oc/alista respecte al 're- tra el
Teodomir la misma que se fijó en el acuerdo en- amb la simpatia d'alguns diputats joves. elements
diputat nacionalista base sobre les
La proposició del senyor Trufo 4s
mes conaervadors.
tre Italia y la Argentina del mes ele No obstant, sembla que el senyor Mela rebutjada en votació ordinaria. Ve.
torn al Parlament està
Es refereiu als problemes que han eleccions que es v an a c elebrar
Menéndez
mayo último y que puso termino al pro- quiades Alvarez, el criteri del qua]
Navarra per al nomenament de la Di- ten a favor els nacionalistes bascos,
crear una situació social insostenible,
putació foral i provincial.
blema que en idénticas condiciones te- deciSill, es mont oposat.
dividit
les esquerres que es troben a la CanaEs desconeix la posició dels morar- i a l'atur obrer, verament horrible.
El senyor IRUJO es refereix a unes
Gijón. 23. — Per l'Audiència ha es- nian planteado los importadores italiaDiu que la CEDA va concebre un paraules del ministre de la Governa- bra i la Lliga. En contra totes les
gules
i
de
les
esquerres.
altres minories. (.S'asseu al baute blau
Madrid, 25. — Anit passada tat nomenat ja el vocal poncnt per a nos.
Els diputats independents nn simpa- projecte de cent 'unimos ele pessetes ció, sobre quines han d'ésser les norPara garantizar el giro a Esparta de
per tal d'alleujar ratur, i que els mes per a preveure els rnoviments re- el ministre de Marina.)
> heraldo de 'Madrid publicava formar part del Consell de e uerra con los intereses en amortización de los ti- titzen.
-traTeodmiMnéz.Lhaestr
una inIormació assegurant que
radicals, per no esser nienss, elaboAca- tules a que se alude en el texto firma- EL MINISTRE DE JUSTICIA raren un altre projecte de mil milions, volucionaris. Fa história del projecte ES REPREN LA DISCUSSIO DEL
Ja majoria del grup parlamenta- trames l'actuat per al seu estudi.
do, han sido tornadas las necesarias CREU QUE L'APROVACIO NO
de Llei relacionat amb les eleccions DICTAMEN DE LA COMISSIO
n socialista S'oposava a la tor- bat aquest tramo se celebrará el Con- garantias en las demas estipulaciones del
pecó ni s'han concedit els nül ni tan a Navarra que el ministre de Justicia D'AGRICULTURA SOBRE EL
OFERIRA GRANS DIFICULTATS
sell de guerra per a jutjar el dit pronada„al Parlament.
sols
els
cent
milious.
No
s'ha
concesenyor Aizpun va presentar, projecte PROJECTE DE LLEI D'ARRENConvenio.
El ministre de Justicia, senyor AlePer esbrinar el que hi llagues cessat. Es creu que el Consell tindra
DAMENTS DE FINQUES
Por su parte el Gobierno español pibe la cetat interrogat sobre si el dit per a remeia talar una sola pes- que assolia totes les Diputacions Easde cert sobra aquesta noticia, lloc a darrers del mes corrent.
congades, i es lamenta que ara, en
anuncia que para la entrada en citen- projecte del Govern sobre la Bel elec_
RUSTIQUES
refereix
després
seta
E
;
a
l'estat
de
el; periodistes intentaren
verificar-se eleccions a Navarra, vagin
tamal de los mismos lindos en Espa- toral sena enviat aviat a la Comissió
Es china lectura a la redaccid deguerra,
i
parla
de
les
funcions
de
passada mateix posar-se en rea prendre-hi part regidors governaha, se ciaran todas las facilidades ne- de la Cambra.
Fexercit, própies del Poder, que no tius. Aircó es anti-dernocrätic i no ala finitiva de l'article cheque.
lució amb alguns caps del partit
e I cesarias, asi conto para su cotización en El senyor Aizpéni ha maniiestat que es
El senyor VELAYOS pregunta si
realitzen
millor
per
estar
a
nians
socialista, pere, no ho aconsegui- Eis projectes Ilegits p
de tolerar. Pregunta a qui es deu que d'acord amb el Reglament poden prelas Bolsas nacionales, y que estos títu- tenia el propòsit d'entrevistar-se miss
de l'exèrcit i que el desgasten.
reo. Avui ho han aconseguit i
guerra
continui
a
Navarra.
l'estat
de
los
estarän
exentos
del
impuesto
de
timsenyor Marran
el senyor Jiménez Fernández per tal
C.msura amb cantiles dures el cap La continuació de l'estat de guerra sentar vote particulars a l'article noun caraeteritzat membre sociabre que como valores extranjeros les de trobar la fórmula que pugui ser——
superior de policia, senyor Muñoz reforça la seva creença que no han vament redactar.
lista ha dit a aquest respecte
correspondería
pagar.
vir de cami als desigs que han arribat
El PRESIDENT DE LA CAN!.
Madrid. 2 5 . — El ministre d'Ilisenda
el següent:
Por lo tanto. los poseedores de cre- fina al Govern cmt relacid ando la I hei Castellanos. Din que aquest loa con- de celebrar-se les elecions en aquestes BRA: He d'advertir al senyor Veha llegir aquesta tarda ela següents provertit la Direcció general en una condiciono. Cita paraules del ministre
—No puc comprendre com sha
Argentina a quienes afecte
la
tinos
en
jectes de 'Jai;
electoral. .
llotja de la prostitució.
de la Governació, en les quals va dir layos que el Reglament nornés autopogut fer aquesta afirmació,
Concedint dos suplernents de credo las anteriores disposiciones y convenga
Ila ategit que suposava que no
ritza a presentar-lo el mateix dia en
Ha la de no reintegrar-nos al- per un total de 320.ono pessctes amb la mencionada fórmula de cobro, debe- creia que el projecte topes amb gratis
Acusa el ynseor Muboz Castella- fi ne no considerava Navarra com a
que es llegeix el dictamen q al més
Parlament. En la darrera reunió destinada a dieres, viätics i altres des- rán cursar las órdenes oportunas ›in de- dificultats. Estern tots conformes arnb nos dessen culpable que s'augmentin joma revolucionari. Per tant no m'extard al següent.
assistiren trenta-tres dipulats i peses del personal de la Direcció Gene- mora alguna a los deudores argentinos el sistema, i on apareixen les dife- els proatibuls, cabarets i altres Roes plico que havent estat aixecat l'estat
El senyor VELAVOS; Dones, si
disset solament persistiren
para que intcriban las peticiones corres- rencies és en qilestions secundarles de corrupció. Afegeix que els rnadri- de guerra a altres províncies, no
ral de Seguretat.
slagi extés aquest benefici a Na- és així, és una cosa q ue no s justa,
mantenir l'abstenció.
lenys,
amb
el
cap
superior
de
Policia,
pondientes.
pessede
200.000
crèdit
i
objectives.
Entenc,
dones,
que
será
de
Suplement
i caldria reformar el Reglament.
estan sota un regim colonial deprcs- varra, que no és iocus revolucionari
Repetides vegades ens hern la- t es Per a assistència i dictes del persoEl senyor PRESIDENT DE LA;
¿QUINS SERAN ELS DIPUTATS fea arribar a un acord, i en aquest siu.
i és una regló en la qual es van a
inentat que no es permeti re- nal del ministeri de la Guerra.
cas
l'aprovació
del
projecte
podria
CAMBRA: Dones mentre el ReglaQUE ANIRAN A LA COMISSIÓ?
El senyor Alufioz Castellanos va clau- celebrar unes eleccions.
unir-nos per a adoptar delermiésser tupida dintre del saló de sesment
sigui tal coral és, s'ha de coma
Suplement de 200.000 pessetes per a
Ea algunes observacions sobre la
surar Pedifici de Falange Española del
Eis diputats que sembla que estar, deracione. L'esperit de la massa
despeses que oca-iotta la publicació de
sions. El principal es tenir
forma corn s'exerceix a censura i diu pfir, i la Presidencia no pot tolere
Cocarrer
del
Marqués
del
Rlscal,
signats
pel
ministre
per
formar
la
sense
defensar-lo deis nombrosos atacs Ja "Gaceta" de Madrid.
ment per a futures elecciorm
manament judicial i sense Inés ordre que ando impedcix una propaganda que es vulneri.
missió acordada per les Corts per a
incidents que es dirigeixen i
El senyor ALVAREZ MENDIDictant normes a que s'ajusti en el proposar la reorganització de serveis ROMANONES CONSIDERA EL que una de verbal.
eficae davant les eleccions del dia 27.
produenten amb freqüencia. De successiu les peticions de crèdits extraAquestes no han de celebrar-se en ZABAL, president de la Comisa:5e
Ataca
també
la
censura
Premsa,
que
s'hauran
de
portar
al
pressupost,
són
de
PROJECTE
EQUIVOCAT
mes a mes, la Ilei electoral que ordinario o suplernents de crèdit.
estat ele guerra i no s'ha de permetre pregunta si d'acord amb la interpreels senyors Chapaprieta, Calderón (AbiMadrid, 25. —• Preguntat el conite i cita el cas d'una revista financera, que venia els regidors governatius, sine, tació del senyor Alba, els diputats
es prepara 1 en part ja municiAnuHant la intervenció que per de- hol, Villalonga i Villanueva, aquest darde Romanones quin judici Ii merei- en la qual en un paragraf se li lela: aquells regidors que, per be que de la Cornissió perden la condició
pal, agreugen el problema, en el
cret de 25 d'abril de 1 93 1 venia Pesant rer cono a president de la Comissie de
xia el projecte de Ilei electoral, anun- "El ilustre financiero Sr. Calvo Sotelo
loe ens considerem especialistes
sobre els béns privats de les persones Pressupostos.
i la censura va tatuar alió d'ilustre fi- suspesos, 110 estan subjectes a necees. de tals p ir a presentar aquests vota
per a trobar-li una soluet0.
ciat pel Govern, ha dit:
pertanyents a la familia de don Alfons
nanciero", i va deixar passar el res- (Entra el ministre d'Agricultura.) partirulars.
Preguntar
el
senyor
Abilio
Calderón
absolutasentida
totalment
i
—Em
Hl ha els que proposen la tor- de Bolló, excepte les d'aquest, declaEl PRESIDENT DE LA CAM(Aplaudiments de lee Esquerres i de
tant.
sobre
aquesta
qüestió,
ha
dit
que
ignoreprement
equivocat.
El
sistema
de
nada al Parlaineut per conside- rant la !lime disposició d'aquells pels
ERA: No perden cap condició. Basta;
Afegeix que el. ónice que sin al seu la Lliga.)
rata si seria un dels diputats designats, sentació proporcional será per a nosrar-la necessària,
existeix
El MINISTRE DE LA GOVER- que un diputat de les torees atino,
seus legitimo propietaria.
perio en cas afirmatiu pen s arla abans altres un salt a la fosquedat. La Ilei Olor, equivocats o no, i que mantenen SACIO refusa les apreciacions que ja que en aquest banc s'asseuen reeitre sector partidari de la teoria
EI ministre de Justicia ha negit el
llur posició: sólo els socialistes.
esposada per un significat diri- projecte de reorganització de la Justi- si havia d'acceptar o no el paper de actual; si se li fessin algunes modisobre
la decencia política ha fet ei presentants de tots els grupo política
Acaba dient que el Govern en mantegent del nostre partit. I si tie cia militar, les tintes general; del qual horxi que pretenia assignar-li el ministre iiracions, resultaria gairebé perfecta. nir l'estat de guerra nomes es proce- sensor 'rujo, i diu que les elcecions de la Cambra, presenti una esmena
de Finances per a aconseguir una reduc- Tinc per a mi que el sistema de reshan manifestat ja públiranient, ja sin conegudes.
sa ficar-se en un carena seise sor- que es van a celebrar a Navarra, no que la defensi, interpretant el sentir
ció de despeses que aquell. amb la seva presentaré, proporcional s'implantarà
eón unes eleccions &taxi-afirmes, amb del seu grup.
almenys a la premsa, és degut
tida.
responsabilitat,
no
havia
sabut
o
volgut
a henefici dels socialistes. Conve que
sufragi popular, sinó unes eleccions
a resperit de disciplina que exis
El senyor ALVAREZ MENDIEl MINISTRE nr.
fer
en
confeccionar
el
pressupost.
tothcm loo
leix entre teta nosaltres ädtme
contesta al sensor Primo de Rivera. corporatives. Solament estan suspesos ZABAL: Però per pertányer a la Coproperes
Ajuntaments, i els regidors que missió, no es poden presentar vots?
S'ha referir després a les
am b erilerls oposals sobre EL PRESSUPOST DE L'INS- LA COMISSIO REORGANITZAL'aixecament de restat de guerra en al- uno 30
pertanyen a aquests Ajuntaments, voeieccions municipals, a les guata dóna
El PRESIDENT DE LA CAMaquesta matèria j peeciU6 desitgunes provinciea — revela el
DORA LA INTEGRARAN NO- una importancia extraordinaria, i
tant
o
no
votant, o votant els gover- BRA: Ja he dit que d'acord amb el
Peal la celebrad() d'un pròxim T I T UT DE REFORMA
hon desig del Govern de. tornar cual
FUNCIONARIS
TtCNICS
natius
que
els
substitueixen,
no
inMRS
dit:
m109 Reglament, no pot easer, i jo
Congres nacional del partit soaviat millor a la normalitat.
AGRARIA, AL CONGRES El ministre dc Finances parlant de la —Al meu parer, aquestes eleccions !lié%
fluiran en el resultot electoral.
no puc fer una pregunta a la Ca p-acialista que decideixi sobre asParla de l'actuació de la policia dufaran
variar
molt
l'ambient
polític.
del
pressuUn DIPUTAT RADICAL DE- bra en aquest sentir.
Comisoih reorganitzadora
sumpte tan delcat com ea el de
ruin les vagueo declaracles pelo :tetes ceMis
del
que
es
creu.
Säst
unes
clecmocRATA:
en
estar
post,
ha
dit
que
la
integraran
exclusivaPecó
es
que
El senyor DAZA, independent. con.
Madrid, 25. — Ha arribat al Congrio
Participar o no a les Corle aolebrats a l'Escorial. en el dele agraria
ivale, conforme han quedat nona- ami pressupost de l'Institut de Reforma ment funcionaris tècnics amb caracter cienos que tenen molt dintre i poden de Sant Isidre i en la revolució d'oe- de guerra no es poden celebrar elec- sumeix un torn es contra de la toinoesdevenidor
Esser
la
clan
d'un
cions.
d'assessors,
i
llurs
propostes
seran
traes
troba
a
talitat
de l'article cinquè.
Agrària. Aquest pressupost
tuhre, i manifesta que a uns ele:nent%
El senyor AZPEITIA, per la Cola disposició deis diputara que vulgain meses a estudi dc la Comissifi de pres- noediat.
Un DIPUTAT RADICAL: No
que actuen de forma tan heroica, dis—Si sólo tan perdieses —se ti ha ciplinada i de sacrificis, contra la sub- seria la primera cegada.
supostos, per tal que aquesta sigui qui
missió, contesta rebutjant les aiirREUNIO DE DIPUTATS
examinar-lo.
El pressupost hacia estat detnanat en formuli a les Corto el projecte de ee- dit—,per qué les personalitats diri- vendó. hom els ha de tenir una rds
SOCIALISTES
El MINISTRE DE LA GOVER- macione del senyor Daza.
El senyor RODRIGCF.Z PEREZ
al ministre d'Agricultu- organitzaciú dc serveis o base del nou gents de l'actual politica les desitgen? gran coneideració i una major grati- N.ACIO llegeix dades per a demosSl domicili d'un caracteritzat socia- un prec dirigit
—Al nieto entendre, perqui no mepressupost.
ra pelo diputats de distintes minores.
trar que aún uns dos cents els regi- fa algunes afirmaciotio sobre la forUna s'han reunit diversos diputats del
suren amb exactitud el colon/ d'altres tudEs refereix a l'Exereit. i ella que dor s destituits i els que van a inter- ma d'obligar aquests contractes.
Un top els diputats l'hagin examinat
>uta.
forces de dretes que catan a l'altre. aquest gaudeix del respecte i de l'es- venir prop de dos mil, i considera
El ministre d'Agricultura explica
podran formular al Govern les penan%
be
de
la
reunió
no
s'ha
donat
res
Si
costat. En el millor deis Casan, aques- timará d'una gran part del noble es- que aquest deu per cenit no influirt que s'imprisniran els contractes i
de reducció de les despees del dit ereleccions
són
una
incógnita.
f eriada, en diu que el senyor Trifó ganisene a fi que pugui Esser acordat GIL ROBLES CONFEREN- tes
(aran eta aclariments consegüents, i
panyol, com sIn comprovat en els ac- en el resultat definitiu de l'elecció.
Recorda que quan el bienni san la responsabilitat recaura únicament
G ómez ha donat compre de la seca de- pel Consell de ministres.
LA POSICIÓ DE LA MINORIA res d'homenatge que ha estat objecte a
AMB
DOS
DIPUTATS
CIA
en ele casos de litigi, en les parta
diversos indrets d'Eopanya. (Entra el esser nomenata regidors interins.
AGRARIA
ri5i6 irrevocable de dimitir la vice-preIndica que no sita a:xe
-al l'estat contractants.
Per manifestaran!» fetes per diversos ministre de Marina).
MONARQU1CS
sidència del grup parlamentari sociade
guerra
d
S'aprova Vari -le &muta
Navatra per éste,- zona
El senynr FUENTES PILA : Artes
diputats que formen la rninoria agraria,
rata per no estar conforme amb que
UNA CAMPANYA CONTRA Madrid, 25. — El capp de la CEDA, hom esté conforme amb el sistema de que s'han celebrar mema a Madrid. fronterera i haver d'esercir vigilancia Ela ministres de Finalices i JusO es convoqui aquest per tractar
ticia Ilegeixen projectea de Ilei.
representad'', proporcional; neo?) no pas
El MINISTRE DE: GOVERNA- per a evitar el contraban d'armes.
senyor Gil Robles, ha sostingut en un ainci amb diversos aspectes que figuren CIO: A Madrid no is menor l'entuReferent a la propaganda a qué
Es Posa a dia:ussió t'ariete sise,
de la reintegració al Parlament. Ha L'OBRA ECONOMICA DEL
deis salons del Congria una contera:1 en el projecte.
sla referir el senyor Irujo, en unes que
siasme que a d'altres lloc,.
snunciat segona aquesta versib — la
GOVERN
cia que ha durat mis d'una hora i Mit—Els contracteri d'arrendament honNi cal dir que s'oposa resoltament
El Senyor REY MORA: Van per eleccions reatringides coros aquestes
detisió de reintegrar-se al Parlament dija amb els diputats monärquics senyors a qué les ades s'adjtsdiquin pel 'loe ordre.
no pot influir gran cota, perno denles ran de inmunizar-se en escriptura
etsemanys
emes, iinvitant els altres
que ocupen els candidata en les hines i
El MINISTRE DE GOVERNA. tap el senyor Unjo que pot fer-se pública, harem en tot cas de Consig• Ma4rid.`35. — El dimecres vinent ex- Pernio, ex-marqués d'Alisedo i altres.
secundar la ,é.ve
planara una interpeRaci6 sebre política
La conferincla, que a jmtjar per l'in- no pel nombre de vots fine cadascun CIO: El Gavera mi que els elements Ilimetnent El que passa es que va nar-se els requisits expreses!. :a. l'Urevolucionaria voten preparar una ultra a la Huila un gran corrent d'opinki ticle anterior.
comingentiria el diputar de la Lliga re- terés que mostrasen els que la ruante- d'ello obtingui.
El dit document l'aura o'isser MeTambé. i en això insisteix molt, l'opo- remita. pecó el Govern este disposat a mitra un altre de molt petit.
nien devia ésser molt important, no ha
gionalista senyor Badia.
El senyor 1RUJO: Es van a colek crit al corresponda registre de la
Amh aquesta interpeliaci4 s'iMciara pogut cl escr coneguda pels periodistes sa a qui la capacitat dels candidato; la qui aquestes coses no es rePeteiain• Je
evitat això, el Coreen treballarä per la !el )10CS, i alune de celebrar-se les propietat, tense aquest requisit no es
l es pro-L Per la reserva que han mostrat els con- determinin les Junte, inunicipals i
la campal/ya que la dita minora
W
legiu LA PUBLIA1
tindran per vàlidament constituits els
per entendre que un precepte grandesa d'Espanya.
eleccions ja estan repartits.
. pots emprendre contra l'Obra econtaid- ferenciants en éster interrogats sobre el
El senyor SUAREZ DE TANGIL
El MINISTRE DE GOVERNA..arrendaments, ni podran els contrae
d'illy14114 LOCni E.5 anticonstitucional,
" ,. particular.
del Goieen.
,,„41
a•
Piennelell'la f'
, '
(CONFERENCIA 7 ELEFONICA
DEL NOSTRE REDACTOR
A MADRID)

ciA de l'orador. fiera de reo:leiste que
Isst dif coses interessants, cont apuesta,
per exemple: *Vivim en ¡'época mes
semblant a aquella dels castres desastres
cp/geisfs" . Altres n. aques mis recetas
birria Pago! evocar el del diehodor
en la seva amarga compareció, perb les
reeordem els &tres.
Enllaeat amb mica debal sentblava

senyor

4.4.••••1•~444•••••.
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El Governador del Bana
d'Espanya no accepta.
presidencia de la Comissió
de pressupostos•
Una nota sobre el tractat
anib l'Argentina

Madrid, as. — Cii deis temes que relee

S . C5tä comentant pels diputats is el cela-

eu a.
tanto 'matear ele dreta 1 entechar mejor nombre de contracta que s.batalea acciona que, reepeetintnent, tela ran de registrar.
mames per la Llei.
(114 DIPUTAT: I sexi es gravad
.En ela contractes . d'arrendament. mis la propidet
la quantia total dele guata no exceEl senyor DEL RIO (Cien): Als ardeixi de 1.5oo pes:etes. els notaria rendaments superiora a cinc mil peses.
no percebran drets per l'autorització. tes, que són els menys.
M ela registradora per la inscripció.
El senyor RODRIGUEZ DE VIEn els altres contractes percebran la GURI diu que amb la proposició eme Pe! supetat delicte de ses'accepta, es ian excepcions, i això no
meitat dele dreta de Pararme!.
dició
Ocupa la presidencia el senyor Ca- es pot aceptar si no ho voten la meitat més un dels diputats de la Camsainara.
Ahir a ia tarda se celebrit al saló
El senyor ¡RUJO consumeix un bra. Per tant, aquesta amena, per anti- d'actea de redifici de Dependincies Mitorn contra la totalitat de l'article reglamentäria, no pot eser acceptada litara el Consell de guerra per a veure
sisé, especialment en alió que es re- per la Comissió.
i fallar la causa instruida pel jutge
El senyor AZPEITIA: La V. S. pa- permanent senyor Martínez Peñalver
fereix als contractea per escrit i reteix
un
error.
En
la
disposició
transitó
gistre.
contra el tinent senyor Abili Bragado
fet, Casa" el semen-primer senyor Josep
El senyor AZPEITIA li contesta na esta ja rexcepció, única que
l'article
que
hom
i
que
•'incorpora
a
per la Comissió acceptant algunes
Banón i el sergent senyor Antoni Badiscuteix.
suggerencies que ha fet.
tan, acusara del suposat delicte de seEl senyor RODRIGUEZ DE VI- dició.
El senyor SAINZ DE NUERAS
defensa una esmena al darrer parä- GUA! insisteix en el seu punt de
El fet ocorregué, segons l'apuntament,
vista. Alió es va fer abans d'aquest per haver refinen l'oficial uns comugraf de l'article.
El senyor AZPEITIA accepta part Reglament, riere, ara no por fer-se. nican que, segona sembla, Ii hastíen
'egeix rarticle 74 del Reglament i lloras els sergents. Aquests no denunde l'esmena en norn de la Comissió.
e que si es vota, l'article en la forma ciaren el fet.
El MINISTRE D'AGRICULTUvol redactar. s'infringeix el
RA intervé breument per fer alguna com es
El defensor de l'oficial. capita CaReglament. Pregunta , al president S4
bestany, va rebatre lea acusacions del
aclariments. Diu que prefereix els conCreu que poden presentar esmenes,
tractes privara a les escriptures Oblique en realitat signifiquen una pro- fiscal, el qual considerava el fet com
gues, si b é cal que aquests contractes
a constitutiu d'un relicte de sedició,
posició
de Hei.
tinguin una cena garantia.
oHicit l'absolució del seu patrocinar.
El PRESIDENT diu que el preEl senyor DIAZ ARBONA defensa
cepte d'excepció ja estä en el pro- El defensor dels sergents, tinent senyor
els contractes d'arrendament hauran jecte crea que la Cambra pot inter- Joan Torres i Roig, també
i
una esmena en le qual demana que pretar el cas en el sentit que no es l'absolució dels seus defensats, els qualss,
de constar necessàriament en escrip- tracta d'una esmena.
segons el seu Parer, no havien cornis
tora pública quan la renda anual exEl senyor DEL RIO (Cirilo), ma cap delicte.
cedeixi de les deu mil pessetes.
Acabats els informes dels defensora,
-nifestaquprbnfómula
La defensa breument i acaba reti- d'acord, pos quedar reduida la sera el Tribunal es va retirar a deliberar Per
tant-la.
emetre
sentencia.
proposició a qui passi la xifra limit
La sentencia no es fan & pública fins
Es posa a debat una esmena del de 1.000 pessetes a 5.000. Tot el relabenyor SAINZ DE MIERAS en el tiu a altres bases i drets el retira per després d'haver estas aprovada per
mateix sentit.
a quan es tracti de discutir l'article l'auditor.
El senyor DEL RIO (Ciril) !a- corresponent.
Segons les nostres noticies, es condembsenta que la llei que es discuteix no
El senyor RODRIGUEZ DE VI- na el tinent Bragado a la pena d'un any
protegeixi els arrendataria. encara que GURI es mesura partidari dels con- de firmó. la qual esta compresa en 1111aixi ho pretengui el ministre. Creu tractes escrita, peró creu que ningú tim indult, i els dos sergents són
una equivocació que per als contrae- té dret a determinar per endavant solts, encara que aconsellen que els sites de mil cenc-centes pessetes hagin l'escriptura i que ha d'ésser en tot cas gui imposat un correctiu governatiu pel
fer-se escriptures públiques. Consi- davant un organisme superior davant comandant general cap de la Divisió.
ra que amb això es perjudica els pe- del qual s'han de determinar les
tits propietaris, partera i arrendadora, cläusules. El que no es pot admetre
en benefici dels grans capitalistes.
és que aquestes se sotmetin a una
TI senyor ALCALA ESPINOSA fórmula impresa, puix que creu que es Dotze
;defensa el dictamen i assegura que in just que tots hagin d'acceptar les
arnb la hei d'arrendaments no es ten- mateixes normes encara quant esti- com a supesats autor:
deix a defensar interès particular de guin en desacord amb els seus ine
cap mena, sine, l'interés general de teressos.
El senyor VELAYOS manifesta
l'agricultura.
a
El senyor ALVAREZ MENDIZA- que sotmetre els arrendaments a una
BAL, en nom de la Comissió. diu que escriptura pública, is perjudicar-lo.
Agents de la brigada d'invesEs retira l'esmena del senyor Sainz tigació social detingueren ahir
ei dictamen esta per a isser discutit
1 -que la Cambra resoldrä. car la Co- de Mitra. (Ocupa la presidéncia el al matf dotze individua, dels quals
missi6 no s'oposa a fixar la quanti- senyor Alba.)
se sospita que han intervingut
et de deu mil pessetes per a celebrar Es retira una altra minen& del se- en alguna atracamenls i sietes de
• contractes pública, car no creu nyor VELAYOS.
sabotatge comesbs darrerament
El senyor DAZA defensa una altra a Barcelona.
que l'esmena trenqui la unitat del proesmena
i
diu
que
ell
no
is
tan
gejecte.
Ingressaren als calabossos de
nerós com el senyor Velayos que ha la Prefectura de Policia. DigueEl senyor DEL RIO rectifica. Diu
retirat la seva esmena, i ell, encara ren anomenar-se Benigne Borräs
que des del primer moment sostinque la seva és semblant la ruante. Es Vidal, Joan Ros Recolta, Joaquim
gué la necessitat que tots els condiu que han d'anar al registre i als
tractes fossin per escrit. Manifesta notaris tots els contractes superiora Cano Albe, Pere Pinós Pasqual,
que. no cal cap practica per a redactar a cinc mil pessetes i pregunta perquè Andreu Sänchez Santos, Joan
els contractes, pesqué obeiran a un ha d'ésser obligatori que hi vagin els Garcia Dorador, Josep Simon
Rubi, Josep Mellado Conesa,
model imprès.
superiora a aquesta xifra. Creu que Elies Collell ¡ Gil, Perla Maten
El MINISTRE D'AGRICULTU- amb abre, s'obliga els agricultora a rea- Miralles, Esteve Basia Claven i
RA manifesta que s'ha preocupas prin- linar despeses a les quals no seis ha Josep Torra Moragues. D'aquest
cipalment que tot en la llei obeeixi a de sotmetre. Afirma que amb sola darrer se sap que ha estat emnormes itiques. En el primer moment l'anunci d'aquest projecte s'ha raspes presonat durant set anys, amb
ja es digué que els contractes serien el crèdit del camp.
motiu d'un assassinat. Tots els
per escrit d'acord amb un model imEl MINISTRE D'AGRICULTU- altres estan a les resultes dels
près de l'Estat. Aquests models po- RA: Dones, no hi ha cap raó. Els expedients que s'instrueixen.
dran ésser deu, vint o trenta, d'acord préstecs es reintegraran i queda gaamb les pecularitats de cada regid. rantit aquest reintegrament. Si el que
Aquests contractes s'haurien de fer s'evita es que els usurera Me-M ita diPer triplicat, per tal de conservar una neta per a quedär-se amb les finques
cbpia cada part i anar la tercera a beneit sigui Dita que em va inspirar
l'arxiu, o espècie de protocol, on que- aquest projecte que evita aquests mala.
El senyor AZPEITIA repeteix ardarien totes les còpies com a base de
referincia. Es clar que seria mes fi - gumenta empleats anteriormen t i precl que els contractes es fessin en una ga al senyor Daza que retiri la seva
taverna; però jo desitjo que es ga- esrnena.
El senyor DAZA es nega a retirar
ranteixin els drets de tots i que es faci
l'esmena i dio que vol que la Cambra
La Cornpanya dels Ferrocarrils
una cosa legal.
Diu al senyor Daza que la Cambra es pronuncii en aquest assumpte im- del Nord ha trames un ofici al
•
d'adonar de la seva sifiració. Jo portant. Per tant la menté i denzna Jutjat de guärdia en el qual del'únic que desitjo és que triomfi respe- votació.
nuncia que en un vagó han estat
El PRESIDENT DE LA CAM- trobades diverses matäries, una
rit de justicia. Reconeix que en gran
part de la Cambra no es fa tot el que el BRA: Al saló no hi ha nombre su- màrfega i altres efectes, els
ficient de diputats perqui la votació quals poden isser utilitzats per a
ministre propon.
sigui válida, i en el momen t oportú fabricar liquida inflamables.
El senyor BLANCO GARZON pro- es procedirà a la votació.
En el vagó es noten senyals
nuncia paraules que no se senten bé a
Se suspen aquest debat i es passa d'haver- s'hi produit un incendi i
la tribuna, i de les quals sembla des- ä precs i preguntes,
d'haver estot sufocat. Horn creu
prendre's que diu al ministre que si no
El senyor GONZALEZ GARCIA
compta amb l'assens de la Cambra, que encareix la urginea del problema del que en aquel( vagó es devien fabricar liquida inflamables, els
se'n vagi.
blat, i prega al ministre d'Agricultura guata serviren per a produir els
• El MINISTRE D'AGRICULTURA • que el resolgui. Formula un altre prec
incendia que han estat descoberts
Jo ja he dit que no estaré aci ni un mo- que no se sent.
darrerament a l'estació del Nord.
ment mes que aquel] en qué' el projecte
El MINISTRE D'ESTAT li contesLes diligències han passat a
s'alteri as forma que no respongui al ta a part dels seus precs.
l'autoritat militar, la qual està
que jo ein proposo. Per ara res d'alzó
El MINISTRE D'AGRICULTURA encarregada d'aclarir el fet.
no ha passat. Repeteixo que el meu de- li contesta tambe, i diu que es posará
s.ig is que els contractes es facha per la mes gran activitat a resoldre el proescrit, en model impris, sense que es Pu- jecte que ha sollicitat.
gui afegir ni una sola cläusula, presenEl senyor CASAS dio que el minis- El general López Ochoa
tant - los a ratificació al registre dels tre d'Obres Públiques concedí un crèdit
a Madrid
jutjats municipals.
extraordinari a l'Ajuntament de VillaCom a fórmula de transacció propo- nueva del Duque però la quantitat conEn l'exprés d'ahir al vespre mariä
Sa que s'accepti el proposat pel senyor cedida no ha arribas encara, i cal que
cap a Madrid el general López-Ochoa.
del Río, si bi rebaixant la quantia de s'envii el elidir, perque la situació d'a10.000 pessetes per als centrarte% pú- quest noble és desesperada.
blica sollicitada, a 5.000, en comptes de
Recorda que tingué l'honor d'eses el
/es 1.500 que indica el projecte.
primer alcalde de la República a Se- ses que fa el governador civil de SeviEj senyor AZPEITIA, per la Co- villa, i posa de relleu la tristissima si- lla, i afegeix que está disposat a accepmissió, accepta la proposició del minis- tuació en que la Dictadura deixä aquell tar la responsabilitat que Ii correspongui,
tre d'indicar La 'cifra de 5.000 pessetes, Ajuntament. Quan film els majors es- però ha de protestar de la conducta del
1 dio que no defensa interesaos propia toreos per a resoldre les dificultara ens governador i que es donin notes a la
ni de notaria ni de registradors, sinó trobärem amb una inspecció governati- Premsa que ateten el seu honor.
va, i el govcrnador es permeté de puEl MINISTRE DE LA GOVER•
solament l'interes nacional.
El senyor DEL RIO rectifica noca - blicar unes notes que van en despres- NACIO: Comprendre el senyor 1-amein i recull les declaracions del mi- tigi de l'Ajuntament actual. Demana que bandera que mentre aqueas assumpte esnistre. En l'actuantes, alguna ciutadans l'expedient es reaolgui, i si hi ha cati- Sigui "sub-juridice", jo no puc ter conestan obligats a portar els seus contrae- res concrets es depurin, però. si no sideracions, perO prometo fer el possible
tes als notaris, i ara amb la xifra que existeixen aquests arrees, cessin aques- per evitar els perjudicis de qui es queixa.
es marca ert- el projecte, no seis oca- tes notes.
El senyor REY MORA sollicita que
El MINISTRE D'AGRICULTURA
sione cap perjudici, al contrari, car en
•irtut d'aquesta Ilei s'hauran de Portar contesta a cedes observacions tetes pel s'autoritzi novament a Múrcia la rifa
i
de manera obligatòria els centrarte, de senyor Casas respete ale confites de de ces.
El senyor SAEZ DE MIERA for5.000 pesen anuals. Anteriorment no- Montilla,
El MINISTRE D'ESTAT promet mula un prec que no se sent.
Inés N'oven l'impost de drets reals els
El mayor LOPEZ VARELA es queicarttractes d'arrendaments que tenien que en el prirdm Candi plantejarä la
carácter d'escriptura, i amb la fórmula qüestió relativa a Villanueva del Duque, xa de la forma com exigeix l'aportació
del projecte, obligatòria de contractes
justifica el retard dient que MI pren- dele Ajuntiments per a construccions
escotare Sollicita que . es modifiqui el
pfiblks per a tots els arrendaments de dre tota mena de gäramies.
emes pessetes, es recamaran mis dret,
El tetina FINAT formula un prec alterne, poi, que en alguna casos resulreal', l ädhue quan ea digni que ell no- que no se ~t.
•a eleradhsfma la dita anonadó.
tad' •no percebran drets per rautoritEl senyor GONZALEZ DE LABANTambe dentaria que es modifiquin els
sació de contracta inferior, a 1.500 DERA dirigefx al ministre de la Go- termes de le convocatòria de cursillistas
pendes, i siamés la meitat del, ¿reus vernació, que acabe de penetrar a la del Magisteri.
d'armei en eh altres, no hi hanrä
Cambra, el matiz prec que el senyor
Seguidattent s'alma le misiá a tres
eix6 madre compensat psi Cuas, i qualifica d'imprud è ncia les es>- catads de nott de la nit

Consell de guer-

-

MANIPESTACIONS ,D~
SOPERIOR DE Poma*

ra contra an ofiOfereix 500 pessetes
cial' idos sergents a les persones que
denunciin atracoments en Lvies d'execuci6
Ahir al migdia, el Cap Superior de Policia pregä als periodistes que fessin públic, per tal
que arribi a coneixement de
l'opinió, que a partir d'aquesta
dala, a la Prefectura ofereixen
500 pessetes a les persones que
facilitin darles concretes retadonades amb atracaments o robatoris a mà armada que estiguin
en vies d'execució.
Va afegir el senyor Ribes que
als que els proporcionin les dades esmenlades eta serä garantida la reserva més absoluta.

La inspecciti
l'Audiencia
Ahir va declarar el magistrat senyor Jovino Fernán-

dez Perla
Els magistrats inspectora senyora Rubio i López Soro continuaren ahir la seva labor i
prengueren declarad() al magiatrat senyor Jovino Fernández
Peña. La declaració d'aquest magistrat bou molt extensa. En sortir del despatx dels magistrats
inspectora es mostré molt reservat.

individua Mete,

Nova organitzacid als
tatracaments ech de serveis de policia
s botatge
Des d'ahir la noticia de Barcelona

-••

Seissaisole, lú da emes'

.

Catalanes
Incendi :: Un gos rabié* :: Carretera
en mal estas, culpable de dos accidenta Diverses
Lleida, 25. — L'Ajuntament ha sollicitat de l'Estar una aubveneió amb
destinació a la construcció d'una estola al Pla de Vilanoveta.
— En una casa del carne de Sant
Caries aqueas migdia ibi declara un
incendi, que fou ripidement sufocat
per l'actuació de les autoritats i re).
natge.
— Comuniquen de Belianes que
un gos rabiós va mossegar diferents
velos d'aquest noble i altres de Malda
i Sant Madi de Malda. El gos fou
capturat i mort. Els ferits han estat
traslladats a Barcelona per tal d'ésser sotmesos a tractament.
— El pintor Ileidati, resident a
Barcelona, senyor Josep Cases ha sollicitas una subvenció a l'Ajuntament
per tal de celebrar una exposició de
les seves obres.
— Prop d'Alcarac, i degut a una
esquerda al paviment de la carretera,
han sofert accidenta dos autornóbils,
produint-se lesions els sets ocupants.
— Ha estas presentas al Jutjat
una denúncia contra un pare que abusaste d'una filla sera. Interrogas l'amisa u sobre el particular, hadonat proves d'ésser un desequilibras.
— Per a denla, a les set de la tarda, i al Circol Mercantil, está anunciada la inauguració de l'exposició de
dixuixos, tintures i escultures dels
senyors Tubau, Tapio i Ferrer.
— Es treballa activarnent en la
construcció d'un gran departament
frigorific, ala soterranis del mercar
de Sant Lluís, destinas al nou mercas
de peix a l'engròs.

TARRAGONA
Fide sacerdot mexicà :: La policia.
Neu a Prades

Ahir a la tarda el posaren en Ilibertat
— Ahir, una dona va Perdre una
Ilibreta de la Calas d'Estalvis, i ho
pérai a u:editen:tse de la guirdia municipal. Va ésser-li Mitrada ahir mateix.
— Per tal de substituir el comandant senyor Carranza en el cirrec
de Jutge instructor del suman pela
(eta d'octubre en aquesta ciutat, ha
estar designar el tinent coronel del
Regiment d'Artilleria senyor Manuel
de Lisaur SauL

BADALONA
Atracaments :: De les excavacions
del Clos de la Torre us Nova Junta
directiva de l'Associacid de la Premsa
Badalona, 25. — Alsir, pels vols de
Les nou del vespre, es presentaren tres
individus, pistola en mä, a la fleca de
Lluis Pon,; i 011er, situada al carrer
de Pau Claris, núm. 29, i s'apoderaren
de cent pessetes que hl havia en un calaix. Seguidament es feren escipols.
La pollea treballa activament per tal
de descobrir els autora d'aquest fet i
d'altres de la mateixa índole malt recele.
— Continuen amb exit falaguer les
excavacions que efectua l'Agrupació
Excursionista Badalona, patrocinades
pel nostre Ajuntament i dirigides pel
senyor J. Font i Cuas6, de l'esmentada
Agrupació.
Darr;rament ha estat excavat un rierol que queda sota unes construccions
romanes del segle primer de la nostra
Era, en el qual s'ha recollit un bon
nombre de peces cerimiques romanes i
ibkriques molt interessants, entre elles
gran quantitat de "Pondus" amb marques i llisos, " lucernariums", una curiosa pesa en forma de fallos, etc., etc.,
toi pertanyent al segle primer i segon
abans de J. C.: el mes interessant, pea),
són unes mOnedes ibèriques de les atribuides a Badalona
une són les Peimeres trobades a la n.
ciutat de les
que.bom hi suposa encunyades.
— En junta general ordinäria celebrada el dinseeres dia 23 del corrent el
Conde!' directiu de l'Associació de la
Prernsa queda constituit dc la manera
aegüent: president, Marc Giró; secretari, Carlea Bigues; tresorer, Miguel Xicart; vocal primer i vice-president,
Francesc Alzina; vocal segon i vice-secretari, Josep Baliarda; vocal tercer i
vice-tresorer, Josep Prat; vocal quart,
S. Sola Segalés; vocals adjunta, Miguel Capeta, Eduard Puig, Francesc
Umbert i Joaquim Estaper.
— Aquest metí, en obrir el calaix
d'una taula On guardava 125 pessetes el
conserge del Casino Apolló, s'ha actonat que havien desaparegut.—C.

Tarragona, 25. — Ha estas pastat
avis que el públic no es fil d'un subjecte que es fa passar per sacerdot
mexicä, i distribueix fascicles de debtosa moralitat i tartod6xia. Aprofita
les visites per demanar caritas,
— Com a resultas de les gestions
que han estat dutes a terme per les
autoritats sobre el trasllat dels agents
de noticia d'aquesta localitat, s'ha
aconseguit que passin a Barcelona
únicament tres deis agents d'aquesta
plantilla, restant-ne a Tarragona una
vintena i el comissari.
— Les noves que es reben de nades diuen que hi ha caigut una forte
nevada, la qual permeträ la práctica
en aquelles muntanyes dels esports
Segons sembla, aquestes Ilistes han de neu.
— Continuant el desplaçament del
estat demanades pel governador geneL'HOSPITALET
Iren de dragat que hi havia al nostre
raL
port, cap a Santa Pola, avui han es- La Con:lisie) gestora :: Nou partit
tar remolcats en aquella direcció, pel
Altres noves
"Rio Urumea", una grua i un pontó.
Els líquids inflamables
i L'Hospitalet, 25.—Es dóna can a
cesa certa que per ocupar la presiGIRONA
dineia de la Comissió ~era d'aquest
Munitipi, que ela «arenan aviat eerä
Detenci6
PM municipil Calb
designar et (gay« hilan i Rabal, i que
aa a plenari :: Secretad ~lb&
en la mateara figuraran alees eleGirona, 25. — Ha ingressat a la ments radical % entre ella el senyor
presó ceHular Josep Artigues, vei de Domènec Saret i 'Miguel Bonet.
— Ha quedat formas en aquesta
la nostra ciutat, suposat cotnplicat en
ciutat el "Partido Agrario Español".
Segons nota rebuda a la Direcció de els fets del passat octubre.
Han
manifestat els seus dirigents que
— Abir va celebrar sessió el Ple
Policia, a l'estació de Manresa uns descompren amb tres cents cinquanta asconeguts que no mueren ¿asen detin- municipal, presidida per l'alcalde.
Els seients del públic estaven ocu- sociats i que aviat tindran la supreguts intentaren incendiar dos vagons que
pats, la major part d'ells, per Ileters mac i a a l'Hospitalet.
hi havia en aquella estació. En ésser
Aquest partit estä integras per tots
descoberts fugiren, i deixaren abando- forans, interessats en què no s'apro- els components de la Unió Patriótica
nats uns quants !lascan de liguéis in- vessin el concurs i les bates de fun- i la Junta directiva está formada pe:5
cionament de la Central Lletera. teflamables.
nint posada la seva confiança i de- mas destacas; dictadora locals d'aqueHom suposa que es tracta d'obrera fensa en mana
lla época.
de la minoría triadaacomiadats d'aquella companyia.
— Ahir, en un magatzem de lz
cionalista.
Amb aquest intent d'incendi, aixi com
carretera de Prat de la Riba, s'hi calä
Abans
de
Ilegir
el
'fall
del
concurs
dies
encä
que
d'alguna
foc.
Els bombers locals es cuidaren
altres incendis
sofreixen els vagons de la Companyia per a la maquinaria, el senyor l'anís d'extingir-lo completament. Les pedel Nord, sembla que talen, ultra els va demanar que es Ilegis un escrit dues fugen a unes mil pessetes.
líquida trobats en un vagó de merca- de la dita minoria, el qual contenia
deries de l'estació, unes substancies gri- dos extrema, un que feia referencia
LA BISBAL
ses i uns flascons de vidres que es tro- al concurs, i l'altre, al funcionament.
Tenint en compte la pauta que s'ha
baren a l'interior d'un cotxe de segona
Selecta /reatada d'art a l'Ateneu
classe, que estava en una via mona de de seguir en les sessions extraordiPi i Margall
l'estació del Nord. Els dits productes nenes, l'alcalde va permetre que los
La Bisbal, 21.— Anib la sala de
estaven embolicats en un exemplar de Ilegida en dues parta, com si el contingut fos parlas per la dita minoria, festes de la nostra primera entitat
"Solidaridad Obrera".
i es rebutjà un i altre extrem, amb els plena de gom a gom, ahir tingué lloc
S'han donas ordres perque es porti a
l'anunciada reinada patrocinada per
efecte la detenció dels autors de la fa- vota de Lliga Catalana i Esquerra
Republicana.
bricació d'aquestes substäncies explosiS'estrene l'interessant drama de
Es va rebutjar un recurs del seves, aixi cona també que s'esbrini d'on
Navarro Coatabella "Samuel", el gua/
podrien sortir, ja que, pel procediment nyor Turon respecte a la condonació fou molt aplaudir per l'auditori. No
que usen ele incendiaris, han de tenir d'un trimestre d'arrendament del Tea- Ea cosa fácil ter una crítica justa d'una
tre, el qual havia estat abans accepalgun cómplice dintrc la mateixa comrepresentatió d'aficionara, ja que sotat per la majoria dels regidora.
panyia.
El senyor Rahola el va impugnar, vint Es causa de airoses interpretacions, per taus ens limitaren' a dir
puix que al seu entendre ahavia manque la serió dramática de 'Ateneu
car a un procediment legal, ja que
Pi i Marital] obtingué un e.xit memancara la revocació de record de
rescut. Val a dir que les senyoretes
EXPLOSIÓ EN UN TALLER la Comissió de Govern.'
Masgrau i Martí confirmaren l'excelEs van aprovar després els pres- lent impressió de la darse& 'regada.
DE PIROTECNIA
supostos per a l'any.
Com a fi de testa, es dona la pri— La causa que i'instrueix con- litera representació prometre no
tra els cadaquesencs detinguts amb fa pobre", d'Amadeu .Aragai. L'oResulten tres mirto i dos motiu
dels fetz del sis d'octubre s'ha breta en si, és ben poca cosa. La inaixecat al període de plenari. El dia terpretació no podia anar millor.
ferits greus
rs de febrer és ramenyalat per a
En el primer intermedi el pulcre
Saragossa, 25. — En un taller
la lectura de reme.
literat Navarro Costabella digué braus
de pirolécnia eslablert al barri
— L'Ajuntament de Cantallops ha mots "m'avis •I'obra perseverant i
de Montanyara, es produf una
enorme explosió !vientre el pro- destituir el secretari senyor Lluis Ba- aabnestada deis afkienats que recullen
pietari del taller, els seus fills i bot, per no harer cursas la docu- les noquea hores de lleure per dedicarmentació dels comptes municipal, les al tutee. Nosaltres, els autora —
alguna familiar, treballaven.
L'explosió bou molt violenta i des de l'any loya, a pesar d'haver es- vai dir — sentina una engkió intensa
tat reclamats reiteradament per aque- quan constaten) l'amo 1 lä devoció
se sentí a llarga distäncia.
lla Corporaci6. — C.
que esmercen en pro de) teatre, o
Resulté mort el propietart del
sigui, en pro de l'esmeril de la nostra
Francesr Vidal. D'entre
territ. Sentim l'emoció que ens proMATARO
les runes forera trete greument
porcionen els änlaudiments d'una gen(dile els setts Mis Franceee 1
nació nodrida corre aquesta. Elogia la
Escandabbe M'epa Canvi de
Ferml, els quals van morir al cap
Mes d'A. T. S., la qual, sobreposant¡alga maitu
de copa estotia d'haver mgressal
se a tole eli desenganys i a tima els
a l'hospital. Un afilia( del propteMear& 25 — Al Cinema Gayarre, olmedo imaginablei. no ha aturat
Inri. anomenat Mariä Ariza, 1 un per promoure escindo!, fou detingut le 'otee le 'ni el seta M'ore en prOfit
noi de vuit anys també resulta- abans-d'ahir un PM ademenat Adolf de Tm«, C.Male", Na4arro Cesta.
ren amb ferides
Bottamusa, i puse lä nit al quina«. bella iota objecte d'una rae orad&
funciona d'acord amb la nova organització imposada pel cap superior de Policia, la qual sembla que consisteix en
la formació de diversos rondins especials de diverses especialitats. A les delegacions queda montés el personal necessari per a atendre les denúncies que
es formulin.
S'ha ordenas per part de la superioritat a tots els capa de les distintes brigades i rondins perquè cada dia, abata
de les deu del metí, formulin per escrit els assumptes en que han intervingut i com el personal ha passat les hores i estas al dia de tots els assumptes
que
po ha portar a cap la brigada corres-

Un vagó de l'estació Ara serveixen per a
del Nord utilitzat per
a fabricar líquids in- cremar vagons del
trae
flamables

IGUALADA
Futbol ~ideas del treball
Politiqueta Noticiari

e

— El partir
futbol del campionat
local, jugat entre l'Atlètic Club i
F. C. Amin, va 'acabar amb la sictbria del primer per 3 a 2. No ea si
registrar cap incident. Amb arbitres
com el senyor Borras — a carrec del
qual anä l'etmentat partit— no vea.
ríen coses desagradables i eta nostrea
equipiers farien irles joc.
— Dissabte qce ve, se celebri la
reunió general ordinäria de l'Atenta
Igualadi, l'entitat cabdai de La nona
ciutat.
— El fabricant de enrtits senyor
Pere Messeguer, que viu al carrer de
La Soledat, núm. 30, treballant asns
una máquina de n'Azar carnasses,
gué la dissort d'agafar-s'hi la mi. la
máquina Ii secciá fins arran del munyó,
— No sabem perquè, perú cada vegada que "Diari d'Igualada" parla
d'Assistència Social, desbarra contra
l'Ajuntament popular destituit i llanca mis ven i que bons argumenta,
Aquesta demagägia rosa, és, per a
nosaltres, la mes funesta i condemna.
ble. Perqué sembla mentida que tina
obra que el mateix "Diari" qualifica
de "bella i 'cristiana", sola ha gi me.
rescut travetes i apatia per Part deis
organismes i persones més afectes a
la dreta. El que cal, quan hom com.
parteix els projectes i orientacions
d'altri, és seguir un altre canal. Eh
obrers parats, mis que discuisions
verinoses, necessiten que el Patronat
o la Comissió— tant se val, que el nota
no fa la cosa—d'Assistència
arribi a isser un organisme amb una
base económica segura, per tal d'atenuar ele greus efectes de la miseria i la fam. Això de desorientar rs.
pinió dient falacment que l'Ajuntament popular, amb el seu projeete
d'Assistència Social, abastament cc.
plicat i aclarit, comprometia el creta
comunal, no és cristiä ni éS
Els que estan comprometerla aquest
crèdit són els senyors que, mancad
d'empenta i coratge verarnent
no són capaços d'imposar la contri.
bució forçosa de les classes benestants — que no hauria pas d'easer desproporcionada —com ja saben que
anava a fea. l'Ajuntament popular. I,
sine), ¡ens voten dir per qui no reclamen l'aplicació de l'impost sobre eh
solars, votar en el darrer ple
aipah per esser destinar a l'obra contra l'aliar forçós? I, ,i ens voten dir,
també, aquests senyors, tan gelosos
de les finances municipals, Per qué
no han volgut ni voleo alleugerir t a
caree-uta de l'Ajuntament, subscrivlat
i fent propaganda perqué els alares
subscriguin, quotes voluntáries destinades a Assistència Social? Tanma.
teix, ja seria hora que hora renunciés
a a politiquera i tractés les coses mes
a to de les circurnstancies realment
greus que tots plegats vivim. Airó
seria me seriös i mis cristià.
•

ST. FELIU DE GUIXOLS
Aviar s'inaugurara la nova can

de Corren. :-; Teatro

Notician
El dia primer de febrer sera mau.
gurada la noca casa de Correus. Amb
aquest motiu, el dia 31 no hi haurä
servei a la tarda, per tal de facilitar
el canvi d'editici.
— Recordem que fa pocs dies han
estat anullats els segells editats Per
la desapareguda monarquia.
— Dilluns tingué lloc al Casal
Llevantí un concert a carrec dels nos
tables artistes lirics Manuel Paredes,
tenor, i Ricard Fuster, bariton, que
tantes empanes Sellen a Sant Feto.
Collaborá al concert el Dazeting-Jan.
— S'anuncia al Saló Catalunya
l'actuació d'una companyia dirigida
pel notable actor Alexandre Nolla.
— Degut a la pluja que caigué da.
rant tot diumenge al metí calgué suspendre el partit Casal-Malgrat, çae
era esperas amb molta expectació.
— En la darrera reunió del Casa/
Llevanti fou elegida la seguent Jun..
ta Directiva: Genis Vilä, presidenh
Josep Mont, vice-president; Joaquin
Sala. secretari: Joan Canadell, vicesecretari: Ferran Roca, bibliotecarit
Frone -e Carreró, vocal.
Els accionistes del Banc
n-.ercial de Barcelona que tinguin bons
de rerl ització de l'extingit Banc de
asuelo/ són pregats de passar per
la inri' mta Viader, de les sis a les
Sylt •
vespre. on els informaran
d'un
impte que els interessa.

REUS
Noticiad
A benefici de la Guarderia
del S. C. s i lla celebras una ¡unció a
càrrec d'una formació " amateur", ir.
tensada per distingides noies de
nostra ciutat.
El teatre es vejé ple a vessar •
Ele protagonistes obtingueren molts
aplaudinients i obsequis i flors.
Es represente encertadament Ma.
dre Alegria".
— Segueixen aportacions a la Pista oberta al Centre de Lectura Per
tal d'adquirir una obre de l'eminent
artista Pau Gargallo, no fa pire
temps traspassat a la nostra chitas.
— Entre 'Urea assumptes. el senyor alcalde-gestor ha aprovat el pr o.
jette d'obertura del carrer Ilesa D
l'urbanitzacio anornenada del "Reu;
Entorila *, 1 procedit e rexececió de
la dita obra.

Dissabte, 28 de pner
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TRÅN GE- R
EL PROBLEMA DEL DIA

PAPER DE F U 4 AR

La propaganda
Una cacera del ge- nazi a Austria Flan din aplaudit pel ParEls projectes financers

neral Goering

L'optimisme és n,1 esta! contra ri a
Europa. L'endemà del plebiscit del Sor.
re tothmn va respirar, creient allUnyelt
motin temible de guerra. A l'un
.antó i ¡'alt re, les belles frases sonores
acoinpauyaren l'esperance, d'un pròxim
ecord.
.4 que:! acord. no direm que sigui entcrrat, pera erra trist i sol per Europa. Tant que l'estimaren uns dies, ara
ningú no en fa cas. La diplomacia —
que no l'estima gens — s'ha posat a la
feina Per tal de fer-li la vida imposable.
Un viatge, el de Flandin i Laval a
Londres, n'ha Provoca' diversos i peti:losas Lord Allen Ilutwood, amic de
31seDortald, se n'ha anat a Berlín per
,s1 de parlar amb Hitler i Gocring. No
sabeos 042 els haurà dit, perd ens tenein que la conversa entre apesta per:arraiga fan la segkent:
El lord: Vinc de part del scnyor
MacDonald per pregar-vos que acceptea les proposicions que amb tanta liberahtat ha fa el gabinet de Londres.
a les coneiren.
Anglaterra demanarà a Franca que
enterri el Tractos de Versalles a canvi
de la t'ost ra prometença de tornar a Ginebra i entrar en una convenció sobre
el desarmament.
Hitler i Goering: Trobem molt amable la proposició que ens fa MacDonald.
Decididament aquest antic socialista ti
¿Inc. Qui ho havia de dir que un exlaborista, que ha estas Intim amic amb

Ebert, Scheidemann i tots els nostres
gratis enemics, fos qui ens portaría la
relució desit jada! Pera drixem-nos de
filosofies. Creiem Un delire dir-vos que
les intencions de MacDonald, en agries'
mame«, ja no ens interessen gaire. ¡Per
am?' una mica de sacrifici. no ens
atorgueu la igualtat pura i simple, i llavors nosaltres farem lacte reparador de
tornar a Ginebra!
L'enviat de MacDonald llegué sortir
de la cancelleria amb aire compungit,
perti conservan! encara la impassibilitat
irreductible del gentleman britanic.
Per la seva pare, Francois Poncet,
ambaixador de Franca a Berlín, va trametre el següent rapar: al "Quai d'Orsoy":
—No crec que la gestió diplomatica
de rennst anales hagi fingid éxit. Els
enes. igformado_rstecrets ein dinen que
- la Wilhelmstrasse PréPara ans plans palies de gran envergadura i tota sub;ferió del Reich a una aparença de leaalitat els destorbaria. Tinguen presten t
que el doctor Schacht is a punt de
triontfar ¡desamen!. Darri i Ley s6n a
punt ¿ésser dimitits, i l'alta indtístria,
dacord amb la Reichsweh e, monté
alta la seva influimcia. A Berlín, dones,
no estas disposats a admetre cap acord
que privis el seu def initiit rearmament.

El vaixell americe
"hinhavik" s'esfondra
a la costa de Hoya
Jersey
Segons les darreres noticies han mort 42 persones
Nova York, 25. — El vaixell
anierica "Mohawk" s'ha enfonsat
al llarg de la costa de Nova Jersey, a conseqüència d'haver tope!, amb el vapor "Talismán".
El vaixell "Limón" s'esforça
a salvar els 107 membres de la
tripulació i els passatgers.
Els navilis que han acudit a
prestar socors han trames un
-radio en el qual s'indica que han
estat recollits en canoes els 53
paseatgers i les 107 persones que
formaven la tripulació. Les darl'eres noticies arribades del lloc
'de ('accident indiquen que han
desaparegut els ocupante d'un
bot de salvament i el capita del
iaixell sinistrat. Però els propiebilis del "Mohawk" han rebut un
snissatge d'un guardacostes en el
4ual es diu que un bot llança
senyals a algunes mines el llarg
de Springlake, Nova Jersey.
Les estacions dels gardacostes
aseguren que el "Mohawk" no
.1 . ha enfonsat, sitié que reposa
ibre un tiene i que esta inunlat.
El "Mohawk" era un vaixell de
5.896 tones i reemplaçava en
iquest viatge el paquebot "Hasana", que fa poc temps va em)arrancar al Ilarg de la costa de
'a Florida. L'accident ha tingut
doc a poques milles de distäncia
del 110c on es va incendiar el
"Morro's Castle", i es diana la
2 asualitat que ambdós vaixells
són de la mateixa companyia.
El "Pardline" anuncia que
s'ignora la sort de 15 passatgers
i 42 membres de la tripulació.
Rocallas a bord d'un vahean

Seagirt (Nova Jersey), 25. —
91 capita del vaixell "Algonquin"
ha comunicat que havia recollit
a bord 37 paseatgers 1 58 meinbree de la tripulació Jet vaixell
^3Isbawk*,

El príncep Starhamberg
i la restauració dels HabsSaben molt bi els diplomatics alemanys

que Lava! ha promU a Yenes. Litvinov
i Thulescu que no s'arribarà a cap acord
atnb Alemanya, sobre els annaments, ti
el Reich no entra dittire l 'ò rbita deis
arareis de Roma i el Pacte de rEst.
Perqué esta decidida Alemanya a no
acceptar cap acord prossegueix el UY
"llir:" ando Polania. Crido ratenció del
Caven' francis sobre la importancia que
revesteir raeord. recentment intervingut, entre Polaina i el Reich, mit jan.
el qual Iba signa, una convenció
ferroviaria que permet Alemanya de
Pastar ¡el corredor tot alié que li calgui. La por, dones, que ¡'oposició de
Poldnio intpedis la comunicació entre
Prússia i la resta d'Alemanya i, per
tant, que Berlin es teils privat daliments de primera necessitat, ha trobat
un satisfactori arranjament.
La ramitas d'.41cinanya de no admeIre cap acord es dedueix, encara, del
fet que la retu premsa — d'en ç a del
plebiscit del Sarre — dentaria incessantment que er plcbiscit a Me n i e l (la Sarre de ( ' Est), i rargan deis
S. .4. "[Vine und Macht" ha parlar ti(
"l'hora de ralliberament de tots els Sorres". Torna a comencar, dones, la carnpanya pangermanista. M'interessa que
es faci rema r car a Roma la necessitar
duna vig il ancia en tot allò guíe es refereix a .4ustria. Es cert que, ahir tiraseis, els prinzep Starhemberg va pronunciar una violenta diatriba contra els
nazis. Pera trobo paradoxal que es permelé: a Von Papen fe. us,r verilable
Plebisci t .de simpatitzants nazis, obrint
una Ilista de felicitacions per la viciória del Sarre. La mera situació m'obliga a no rallar els rumors que circulen per Berlín. Ej diu ore caracteritzats
membres del govern SC11115Chlligg CSIU11
en contacte amb el cap dels nazis MIS
trises doctor Rienthalen, i que els "legitimistes" meneo: una camPanya de recrutament que els dótta molt
El viatne de Cetrino a Polònia ti la
',g imió Primer d'apaivagar les inquietuds
que senten alguns medís politics polonesos davant la politica del coronel Beek.
Pera despris de l'entrevista de Beck i
Late l ha sortit urs article en rargan oficié: del govern, on es diu que mis
val una conveneir; amb Aleman ya que
un rearmament sense control. Fa llartinta que rota nació sorgida del Tractat
de Verrones el reparta d'aquesta manera.

Act acaba l'informe de Ftancois Poned. Tant a París con; a Londres,
creuen que després de la cacera del ge
rino als acota?: del comte Po--neralGo
tocki, malles coses po den camt4ar. Nosaltres també he creiem aixf, i esperen
que el general Gorrina es limitara a
matar conills i algun oren.

Afegeix que lambe ha recollit
cinc de les deu Ilanxes de salvament de l'esmentada embarcació.
Cadàvers recollIte
Nota York. 25. — Els triputanta dels vaixell que acudiren
en auxjli del "5lohawk" han pogut recollir els cadàvers de nou
passatgers.
Ha arribat a Nova York el vaixell "Champlain", el qual porta a
bord un passatger i 21 tripulants
del "Slohawk". La major part
han hagut d'ésser hospitalitzats,
degut, a la inclemencia del temps.
Horn creu que la mejor part
dels tripulants que manquen seran a bord dels vaixells que acudiren a prestar auxili.
Más cadáver.
Cape May (Nova Jersey), 25.—
Uns guardacostes, guiats per hidroavions, han pogut recollir a
la mar els cadàvers de cinc naufraga del vaixell "Mohawk",
Quaranta-dos molla
Nova York, 25. — Sembla confirmar-be que en la catastrofe
del "Mohawk" han mort 42 persones, entre tripulants i passatgers. Entre aquesta darrers figura el vice-cònsol britànic a Orizaba i la seva esposa.
Dos fills d'aquest malrimoni,
un de cinc anys I un altre de
vuit mesos, han pogut ésser salvats.
El8 tripularas deis avions de
la marina, que han efectuat reconeixements sobre el lloc de la
catàstrofe, han manifestat que
havien vist surant damunt les
aigües alguna cadàvers i quatre
bota salvavides completament
buits.

burg

Viena, 25. — La "Viener Zeitung" alludint els esforços que
després de la celebració del plebisel!, del Sarro ve realitzant el
servei de propaganda hitteriana, diu que al contrari del que
passava abans, ara no se sent
parlar pertot erren mes que de
plebiscits.
Afegeix que el futur ha de pertänyer als metódes de cooperació
entre els pobles, que es caracteritza pel regim de pactes, amb
tendencia a reslabilitzaciti de la
pau europea, les bases de la
qual han estat establertes sòlidament en les receins converses de Roma.
L'esmentat periödic acaba
dient: "L'acord de les grans potencies occidentals en armesi
sentit asseguren a aquests mètodes una força que permet esperar que la idea d'una gran
conferencia de la pau pugui ésser assegurada d'una manera solemne 1 definitiva i que será una
realitat abans de fi d'any." —
Fabra.
El Mesura de Ittarhemberg

'Viena, 25. — En un discurs
pronunciat llevara el Front Patriòtic, Starhemberg tracta la
qüentíO de la reconeiliacid amb
Alemanya. En aquest discurs, de
tons inolt vius, Starhemberg pronunciá la següent frase: "Es una
falta greu cercar compronvsos
amb els nostres enemics mortala."
Continua dient que mal no
oblidaria el 25 de julio( i que
cap austrlac veritable no podrá
oblidar-lo. Acaba dient: "La nostra voluntat de liudar per la independencia d'Austria és inflexible."
Als cercles polítics s'atribuetx
molla importancia a la part del
discurs en la qual el princep ha
alludit la qüestió legitimista, especialment per les censures que
s'han dirigit al dit canceller per
suposar-se'l partidari de la restaurad() de l'arxiduc Ot.
En aqueixa part del discurs el
princep digne entre altres coses:
"Es indubtable que el passat
d'Austria está indissolublement
unit als Habsburg, la història
dels gneis es la història d'Austria. Naturalment, no permetrem
que es vilipendiï aquesta gloriosa història nj tampoc el nom que
l'encarna, el 11001 deis Habsburg.
Aquest respecte de la història
no té res que veure anib la
qüestió del principi o de la forma de Govern, i si a Austria
molla gent sosté l'esperança de
veure un dia el legítim hereu de
la casa d'Habsburg exercir a
Austria, sota una forma o altra, drets sobirans, no hi ha res
d'això que s'oposi a la Ilibertat
austriaca ni al programa del gotero austrfac. Si aquestes persones s'esforcen a fer prosents,
res no hem de dir-los si subordinen les seves activitats als interessos de la comunitat austriaca i si els seus projectes no
són susceptibles de trencar la
unitat del Front patriòtic. Res no
ha de succeir que pugui crear dificultats als dirigents responsables. En definitiva — acaba dient
el príncep — no es tracta d'un
problema d'actualitat i la solució sortirà del mateix Roble austriac." — Fabra.

Colombo, 25. — Dues mil persones han inort a conseqüència
de l'epidèmia de malària, al di s
-tricedKgalo.L'eituva
auginentar l'horror de l'epidèmia. Es creu que molt aviat calceta racionar ele m'atte. Fabra,

Paris, 25 . — La mejor par
dels periòdics s'ocupen del debat
financiar que es plantejarà avui
a la Canibra, i expressen la
°menea que el senyor Flandrn
esposará en el seu discurs la politice que es proposa seguir amb
respecte al crèdit. ale( com lambe les raons en què es fonamenta per a insistir sobre la necessitat d'aconseguir una rebaixa en la taxa del diner.
També es creu que insistirá
en el desig que anima el govern
de provocar la mobIlització dels
capitals atresorats amb l'objecte
d'aconseguir nmb ells una major
inlensitat en el desenvolupament
dels negocia. — Fabra.
La ~olé de la Cimbra

Parle, 25. — Després de dues
sessions, en el curs de les quals
hi ha hagut intervencions de diversos ex-ministres de 'Islam:ea,
del ministre de Finances actual
i del president del Consell, la
Cambra ha aprovat per 450 vote
contra 122 el projecte que autoritza l'emissió de cinc mil milions en Bons del Tresor i Boris
mig terminr.
El ministre de Finalices senyor Germain Martin, ha retosat amb argumenta técnica les
critiques 1 reserves que havien
fet alguns oradors, entre ells els
senyors Reinaud j Auriol.
Després cridia l'atenció de la
Cambra sobre el fet que no hl
havia augment de la circulació
de bitllets, i digan!, que el Parlament no permetrá mai a un Govern emissions de carácter poNo es tracta — precisa — mis
que d'una operad() a curt termini, que impedeix tot perill
d'inflacaó.
El senyor Reynaud defensä una
cegada més la tesi que Frenes
es veurä obligada a posar la seva moneda n1 nivell de la lliura ,i el dólar, si vol sortir de la
erfrai económica.
Desuda d'una curta interruPció de la sessió, feu ús de la paraula el president del Consell,
que. corn se sap, tumbé ha estat ministre de Finalices, el qual
amb posició impecable. va conabatre la idea d'una desvalorització del frene.

francés

¿Com — digué — cercar l'estabilitzaci0 de les monedes mundials, necessària, en efecte, per
a la represa general dele, negocia, regulant el frene per monodes inestables?
El president del Consell, desemes d'haver demostrat que el
projecte que es discuteix no poi
tenir mes que resultats satisfactoria, donant facilitats de crèdit
al comerá ¡ a la indústria, sense
perill digné que el govern desitja prosseguir amb l'ajul. del Parlament urja politice
adequada d'organització de la
producen).
Anuncia a continuació que
aviat es discutirá un projecte
d'ententes industrials, que Iluny
de cercar una falsa alea e :5 els
previa tracti de substituir per
una situació legal l'argiträria j
illegal.
Després de manifestar que el
Govern continuará la seva política d'equilibri pressupostari, el
senyor Flandin condemnä la devalunció, per considerar que !indria unes conseqüencies molt
sensibles.
Anuncia que aviat es presentaran a la Cambra nous projectes, l'objecte dels quals será facilitar la conoced() dels obrers
que es troben en atur forçós.
Acaba dient que creia haver
demostrat que no existeix entre
els hornos que governen i els del
sarrer, el desacord que alguns
volien explotar per a fins inexplicables.
No tenim — digné — en el
pensament, designis de classe o
de casta: solament tractern
remeiar la miseria.
El vostre deure — afegf — do,
quan es plantegen qüestions tan
greus, meditar, discutir i resoldre, però res no seria tan greu
cont que, quan hàgiu escollit, no
sapiguessiu perseverar sobre el
cerní que haveu decidit seguir.
Acaba dirigint una vibrant crida a la Cumbre i al país, perque
ajudi el govern en la lluita empresa contra la miseria t l'atur forçós.
Nonibrosos diputats aplaudíren el sea y or Flandin quan sollicitä l'ajut de tots sense distincid de partits politice. — Fibra.

,—•n•••

El govern alome El Senat nord-americit
mimbre l'inter ès dels aprova l'adhesió dels
establiments

de crèdit

E. U. al Tribunal de
La Hala

Mobilització dels estalvis La Cambra aprova el projecte d' obres públiques
per a combatre l'atur
Washington, 2 $. — El Senat ha
torcbs
aprovat, en voraciä a malas enlaire,

Berlin, 25. — Referent a la lli
aprovada pel Consell de Ministres
sobre la reducció de l'interès ala establiments de crèdit, es manifesta als
cercles ben informats que es «acta
d'una conversió de tots els valors
hipotecaris, el tipus mitjà d'interès
deis quals es avui del sis per cent,
i que quedará reduit al 4 i mig per
cent.
Aquesta conversió afectan uns set
o vuit milions de mares, i la reducció que s'introdueixi en els interessos representará l'estalvi d'uns tzo
milions anuals, que s'invertiran a estimular l'activitat económica del país.
Els tenedors de cèdules hipotecäries que no admetin la reducció de
Fleminton, as. — En la darrera ses. l'interès podran fer estampillar Ilurs
rió del procés scbre el rapte del fill títols, pedí aquests no podran ja esde Lindbergh, el testimoni Rosenoratz ser negociats a Borne.
Fischer ha manifestat que podria proLa reducció d'interès per a les cevar-se que Hauptmann echan a No- dales hipotecäries comenara a regir
va York i que la nit en que es pagä ei dia primer d'abril.
el rrscat la va passar a casa d'una
Els fons pública no quedaran afeealemanys, on el testimoni el va veure. tate de moment per la reforma, així
Ha afegit que el prodessat celebri com tampoe les adules hipoteciries
el seu cumpleanys a casa seva amb emitides a l'estrangers.
la seva dona i alguns amics, i ha-fet
ressaltar que si Hauptmann tingués IllobilltsacI0 de l'estalvl
diners, els seus defensora no haurien
Berlín, ze. El Govern ha conde pagar les despeses que origina la
tractat un emprèstit de soo milions
comparecencia dels perits calígrafa.
Després, la defensa del processat de maro per mediació del Reichsbank
anunciä la comparecencia d'un testi- a les Caixes d'Estalvi i Banco.
Ea tracta d'una mobilització parmoni que veje l'autor del rapte el dia
del crimen, conduint un auto arnb una cial de l'estalvi per finançar la Ruin
escala als voltants de la casa de Lind- contra l'atur forçós.

Una coartada favorable o Hauptman

• BOMBES 1 TRETS
A L'HAVANA

1 Govern

lament en exposar el sea
pla financer

DUES MIL PERSONES MOR- bergh.
TES D'EPIDEMIA DE
MALARIA

de

ELS DUCS DE KENT

A LES ANTILLES

Londres, 25. — Els duce de
L'Havana, 25. — Han escletat Kent han sortlt aquilata tarda en
umbrosos petardo, acompanyato
de dispara. HI ha un ferit. Ele gavió Gap a Roupthamplon, on
danys materials són moit ¡Mpor- Ombarearan cap a lea AntIllea.—
tan las
tsbrs

el protocol d'adhesió dels Estats
Units al Tribunal internacional de La
Haia, excloent la possibilitat d'intervenció del dit Tribunal en els assumptes relatius a qüestions d'Amèrica.
Washington, 2$. — La Cambra ha
votat, per 328 vots contra 78, el projecte pel qual es posa a disposició de
Rooselvelt la quantitat de 4.880 milions de dòlars perque pugui portar

a cap les obres pébliques que han
d'ocupar 3. 500 . 000 obrers sense treball.
La majoria ha fet algunes concessions acceptant unes esmenes per les
quals es retira, a partir del 3o de
Juny de 1937, a Roosevelt el dret de
prorrogar arase autorització del Congres l'existència de la N. R. A.
La Cambra ha enviat al Senat
aquest projecte.
Washington, 25. — La secretària
del departament del Treball, Miss
Perkens, ha declarat que els Estats
Units compten amb nou o deu miNona d'obrers paran. 7.4 00.000 nois
menors de quinze anys estan a arree del Govern federal o dels Governs dels Estats.
Per la seva part, el president de la
Comissió presidencial de Seguretat
Social, Mr. Edwin Witto, ha decla-

rar que el Govern federal alimentava
sileoeo nens menor* de deu anys.

REUNIÓ DE LA CONFERENCIA DEL DESARMAMENT
Ginebra, 25. — El Comité de
la Conferencia del Desempernen!,
que t6 a càrrec seu tot talló que
fa referència a la fabricació i
iráfIc d'armes I municione, es
reunirà el dia primer de feble:.
vinent, i poma dies desprde ho
farä el Comitè que s'ocupa de
les disposicions generala de la
futura Convenció 1 organitaació
del con trolj
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FI-RESISTENT- MIG COMBUSTIBLE I
ESTOIG: 10 CENTIMS

Les negoc'acions relatives Bolivia anuncia la
al Sarre

defensa de Villa.
montes
refuets

Arribada de
a Frenes i alliberació
de detinguts al Sarre

Basilea, 25. — Avui han prosseguit
al Banc Internacional de Pagaments,
les negociacions relatives al Sarre.
Per a discutir les diverses qüestions
que plantegen el conjunt dels problemes del Sarre, s'han_cr 1 t els següents
comités: de canvi de monedes , . de
qüestions tècniques duaneres, de dret
civil i administració del Sarre i qüestions ferroviaries i minaires. Aquests
diversos comites han celebrat sessions
especials i han deliberat després en

Eds refugiat.
'Urbes,

25. —

Han arribat mis de

refugiar& del Sarre, que seran repartas entre diforents localitats dels
Pireneus.
200

Plliberament de detinguts

La Paz, S. — L'Oficina çl:ind
formació del Chaco anuncia que,
ha arribat de Villa Montes el
president de la República senyon
Tejada Sorzano, el qual ha manifestat que ve satisfactörramenl
impressionat de l'organització de
l'exèrcit ¡ ha afegit que les po -u
sicions defensives de Villa Mons
tes, han estat acuradament esco4
llides per permetre que es Teaa
litzin amb llibertat els movi.
ments estratégica de les trepes .
També ha cornunicat que do.,
nada la confiarles que existeil
en la potencia de l'exercit, ha ese
tat ordenada la reobertura de he
sucursal del Banc Central i Vis
I la Montes.
Afegeixen les Informadora"
que la posició de Carandayti ha
estat desaliotjada pele boliviana,
sense pressió enemiga, i eme
perdre un horno ni. un rifle, establint que la situad() militar da
la dita població no era la risateixa que fa vuit menos, que ve
perdre ¡importancia degut a leil
obres defensivas de Villa Montea,
i a la posició geográfica Diques' -u
Fabra,
la zona.

Sarrebruck, 25, — En virtut de l'amnistia que ha estat concedida per la
Comissin del Govern del Sane, quedaran en llibertat tátes les persones que
estiguin complint penes inferiors a sis
anys de presó.
Als que haguessin estat condemnats
a penes superiors a aquest temps els EL TRIBUNAL DE L'IN..
será rebaixat del total de la pena, sis
PERI REBUTJA LA DE.
anys.
. També s'ha deixat sense efecte la MANDA DE REVISIÓ k
prohibició del servei voluntari del treGERECKI
ball al Sarre.
El policia Tilk, que havia mort el
Leipzic, 2 $. — EI Tribunal de Unte&
separatista Meyer i que havia estat de- ti ha rebutjat la demanda de revisid
tingut després de l'assassinat, ha estat formulada pel comissari de la Iluita conalliberat avui.
ira l'atur forciis senyor Gerecki. qua
fea conedmnat a dos anys de p resé Pel
fet que se li atribueix d'haver lliurat
fons de la lluita contra l'atur per al
fons Hindenburg.

El regent Pau de
lugoslävia s'entrevisto amb Tewfik Ruxdi
Arras
Belgrad, 25. — El princep Pau
s'entrevistarà amb el senyor Ruchdy
Aras en el curs d'un esmorzar. El
senyor Jevtitx assistirà a l'àpat.

El segon aniversari del

naz sme al poder

Sembla que no es
reunirá el Reichstag
Beritt:, 2 — Ala develes ben
informats s'expressa el dubte
que arribi a confirmar-se el rumor segons el qual el Reichstag
seria convocut el 30 d'aquest
mes per a celebrar l'adveniment
al Poder del Canceller-Fuhrer
senyor Hitler.
Aquest dale es basa en diverses falaris 1 mis especialment
en el fet que els cerdee oildais alemanys no voten adoptar una poSield en els actuáis
moments, tan delicats des del
punt de vista diplomitir.
Un altre dele netius que taxisleixen perquè no es cregui que
els Helehstag arribi a reunir-ee
en la data indicada, fe el desig
que abs InanIfestat que a la
primera &estiló de la (lambe, puguin amaistir ele diputats del
Barre.
Pebre

HENRY BERENGER ES RE.
ELEGIT PRESIDENT DE LA
COMISSIÓ D'AFERS
ESTRAGERS
Paris, 25. — La COMiS3ii) d'Aiera
Estrangers del Senat ha reelegit per
unanimitat el seu president, Henri Be.
renger, el qual ha pronuncciat un dis.
curs posant de relleu que la tendencia
essencial en la política exterior de Fran.
ça está profundatnent arrelada en el setit de la pau dintre la seguretat.

Darrera hora
DE BARCELONA
110111PITOS
Un sentinella de la presó ha
vist un individu que l ha trates sospites i Ii ha engegat
tret. L'individu ha desaparegut
deixant un reguera% de sang.
DISPAR CONTRA UN

ATRACIAMENT

Badalona, al carrer de !agunt, Mur, a dos quarts de deu,
une desconeguts entraren al los
cal de la Companyia d'Aunorance. "Marimon" i, pistola ea
A

mà s'apodersren ¡la 609 miel
1 es,

▪
*-1

, Serffler esa

CLT
Eseenaris
Es preparen a l' Olympia guatee dies
'de tire. Circ popular. Uit grapat dartestes que eón de pas a Barcelona, procedens de Palma de Mallorca i de Valinda, on han tingut lloc les tradicionals
temporades de clec dele mesas de dcsembre i gener, han solneitat de l'empresa de l'Olympia la cessió de la pista per als vinents dies 35 del mes que
som T. 2 I 3 de febrer. L'empresa ha
accedit. El programa serà Inés aviat
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Les estrenes

a Música Programes xfavul

"Roda el en 1 torna al Bore;'Atista
re A in
OASALS.
de Collado, Roig-Guivirnan Torrents COMMEMORATIUPAUD'AUDICIONS
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EL RECITAL

WtATRES -1

SareelOna. — Tarda a na: -Contente,
Ciemente".
Taida 1 un: l.os marees de
Lidia",
Tarda: "El caballero ot Olmedo". SIL "La novla eluda".
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Caballero
gen Szenkar, l'eminent mestre
de
Olmedo
ime aleatorio!, Cae gran:
e s nerlarle en deu guiare s de Lepe
Tr rree, giAl!relegA
que ja en nitres ocasions ens ha d al local social, Brtir. 89, I a
de Vega, 'dupla{ a la moderna Uf,
In Sala Mozart a l'hora del conu H u RACA
0011PANTIA CASONA ORTAII
demostrat la Reva Ii»pecable InMea teatral per
de Nopal; Cree
cert.
els d'aqueeta rumpanyia. Superbi:
terpretad() de Mozart, amb ele
emanaren Oran "MI% en «ene"
AVUI, DISSABTE. Terca, a les 513.
célebres
arlistes
Manten,
NisAllth
foraleable
_
ate a les 10'15; Repoolela esperad.
ORPEO CATALA
rill. li les toa 1: momentito, se.
ten, Strack. Bitlerauf Lauflwlde la farsa enuncia
titile. La eadnkIla MI &res ,acire
d'Aíslen! Ilmenez Aman
ter. 56n els princlpals intèrprets
Es recOrda abs Senyors Soda
d'aquesta magnífica p.:presenta- de l'Orfeó Cenia que denle. diuLA NOVIA VIUDA
ICINTECE CiER1111
PRINCIPAL PALACE
arraeld do la gentil Pepita Melle
óiö riel dimarte vinent,
Menge, a les cinc de In tarda,
Detorate
expresen,
%tunales
rare
t %retes: MAROARIOA CARVAJAL
Denla, dlutuenge. Tea. semitono. A les
se relebnar al local social la
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A8110014110108TUDIANTS
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socein. empunte: AL
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Raute n ar Canteo I Carciillo, rerrila
lt • 1 7 e71a1 de le sonercederle
expreitiament per :I Casimir Ortes.
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EN BLANCO
Aquesta almociacire rieganilea supost, Memòria. renovacid 41e
QUatre anua ~orate de Valora I
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1111. SANA SIL 111AVOY
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"La novitii de la suerte" "Caprichos"
"La

neme, t en tetes les art5. Un lilni ¡meressant. pera polser masas exclusivement dedicat a la pintura d'un caräcte r .
cosa que tres vida a l'ambient i a l'aa
vestuari d'Orry Kelly • nirerpremi cié.
Per !Mella ra Staeeeryek, fuel Alc.Creo.
Par Olfrien, C. Aubrey Clui.
"Caprichos"
re Dudd i d'allres.
FemIne
Miami« Bree
/ / /
La vida debo jugadora prufessionals
Film N'el d'H :ia obro trotes( "S'eme-es",
les secos reacciuns ha estat ja portada
de F.
lierbert, odoPtada a1 cidiverses vegades al cinema. La passió
nema fer agnesi i &i r! Erickson, dipel joe es 1111 poderee reactiu per a
rigir re. llobert Flurry i fotografiat

altres passions huntante,
i era segur que quen entrarte en els
do:tenis del cinema no co Embrea pas

contrastar les

a una sola experiencia, i ell5 seria presentada la cosa >tiples tnt$ els seus

angles.

Dilluns vinent. 28,

al

CA1PITOL
El

divertit i picaresc
vodevil

T

•

p y

.

p

ein a t ,

considerada con/ a artista sincera. FI
tenir-at com a uhu actriu 111011 expres-

Warner Croa eiva, i aixte es el que importa en ce

P ilen titula' red
"Gambling Lid 5 ', reoliezae fe. Artlaie Mayo, le gota esernori
Mork i Dores
Mallov, Melero/jet
Ghlrge ügil nef.

.

es

novia de la suerte"

Fémina

1
"Gambling Lada" era trobein davant del cas de la filla d'un jugador
professional que ha mort en la miseria
per resistir les tentacions, que segueix
el matear cami tele el seu pare, Itere,
que té. cotn si diguéssim, el sentit de
sort, que li permet guanyar fiant-se
de la seca estrella. Naturalment, la noia
is pretesa per un noi del sea tren i per
un altre de l'alta societat; prefereix
aquest duren i l'experi è ncia enes aleshores del seu propi terreny per a entrar en el que diriem normal, on samba
troba gent que fa trampea Una diques»
seo que, com les altres '70 ha sabia despieter. estä a punt de fer-li perdre el
marit.
L'argument, com es pot veure, no
En

serveix méS que per a produje les niacebos volgudes i, per tal que aquestes
siguin mis perceptibles, ha estat triada
Bärbara Stanwyck, artista de pell quasi
transparent, a través de la qual sap
mostrar lee emocions mis oposades. Artista d'una gran finor — en la qual. cal
no oblidar-ho, la de la pell hi ti en
aquest Cas una gran pan, cosa que no
vol dir que la pell fina i transparent sigui mis sincera, sine mes viva mis activa, ja que el rubor que pot considerar-se mis que com eänima que es Ilinra com la pell que es defensa, dient,
rnassa sovint, coses que no sent. Aixi,
Berbara Stanwyck. sense poder ésser

per Georoe (faenes. interpretas Per
Joon Mandril, Warren "Willioen,
Eihcard Eveeelt 1-1,r1 0”. Frenk mor
Cluire Dodd i troltrca.
/

El divorci, en el cinema, sobretot amb
les facilitats que les Ilei s americalleS
donen per a obtenir-lo, podrir:a dir que
ha portal el vodevil al si de les fama
lies. En els films americano no cal re.
darte, com e:1 el, curcpeus. a ambients
mis a. menys 4ebole. ni quasi a
ten per a la produccie de saltador s .
parque larlulteri ja quasi no existeix.
con, que l'irreparable ella allunsaa la
tiene que en resulta, ei és mis
in tanteé mis ingenua i, per tant. menys
picant. Pene per aixe mateix té mis
possibilitats com a espeetacle.
Aquestes consideracions se'ns °corren
en entre "Caprichos", perque el seu director és "Rebert Florey". un Son director frances, que ha treballat amb
mit als Estats Units i que en aquest
film pot hacer notat la diferencia entre
les dues meres de vodevils. Pera el mis
curiós del cas is que la diferencia que
no es nota en els do5 estils del director,
el francès i l'americe. Flores- ella s abut adaptar perfeetament i ens &ene un
bon film americà. amb unes exhibicions
de maniquins tumult franceses. pera que
encaixen perfectament C us l'esta generaL
Cal tenir en compte. perb, que Floretreballava ama dos acates. Joan Blondell i Edward Everett Horton, d'una
forra personalitat, i que ells sois serien.
prou per a donar caräcter a una mea
ducciú. Un film molt divertit.
A. FERRAN

D1LLUNS,

ESTRENA

Particularitats sonores del
film "Rapto"
Des del cinema sonor, el paper del
compositor co troba cada cegada més
reduit al mes intrinsecament necessari.
El teatre filmat, negació del cinema,
augmema encara mes la influencia del
literal. Poques vegades el realireador
del film sent la música, endevina la
seva puixanea evocadora o cecais la
enportäncia que ella pot tenir en l'estructura íntima del film.
El músic es troba molt sovint en el
cas dan tapisser que ha de prendre mides dones superficies en les que lleno
tolera q ue es cobreixin d'una manera
insignificant. En aquest regirn decoratiu podriem dir que la música és damoblament. Fära e reeis que semen
existís per enclavad una musa entre
el realitzador del film i el compositor
a fi de preveure ua decoupage en el
qual la música tingués un paper construena sense perjudici de les escenes
en que passa a segon pla, corn si
talment una tela de tons.

exigincies simieniques amb les del =un.
talge. En realitat, Kirsanov ha estet
l'instigador al Gual eleven la majoria
de les combinacions sonores entre les
mis originals.
En el que es refereix a l'estructura
musical, Arthur Honegger, reaiteadoe
d'una manera general de la Pare estetira, i Arthur Hoeree, autor de la par:
tècnica, han evitat el desenvelupamcn:

hetroYelchoor Mayer
PRESENTA A
Ira un nom• d'afinar
1 estima l'etple mesa

014

mliaV I E S
ZOOPER,

Estant establerta aquesta malfiança
habitual del realitzador vis a vis del
músic, nosaltres voleen remarcar la importancia que té en aguar aspecte la
sonoriteació del film "Rapto", de Dimitei Kiesanov, que és, a mis a Mis,
músic professional. No calde i que fem
elogie ¿'Arthur Honegger i d'Arthur
lieerée, els dos compositors que avalen la partitura que acompanya el film
L'escenari assenyala a la música molla
moments en que aquesta hi ti una importancia essencial. En el transcurs
del fi lm s' han conciliat amb eneert les

»

N«lolarl Fe; Illuntlal
Netielerl Cavarla Film
Le Isla embrujada
Aporto d'Alee«
ale Oberland a Matarla
SI *mide* de laMilmen

Avui,

gran èxit

wevinaone
simfònic, l'harmonia descriptita, i han
preferit guardar per a la seva partituea
una une autonomia a ii de no traepassar-se al domini del llene i
verlo. Es
Es per alioli que cada vegada suc
els ha !ME posible han anat a recenren a jem es destetes, és a dir, que
el desenvolupement la degut a llur prepia substancia musical i no indult per
un pla literari o peicológic. Es aixi
que el preludi acompenyant al genèric
(titolst es constituit per una obertura
construida sobre el tema de ceda un
deis personatges prineipals, Elsie, la
noia jove; Firrnin, el seu raptor; 1001n" la nevia atendonada ; efanou. l'idiota del poble. Betas &ti un altre exemple

f

L•..9. ‘v .

tue

413«..4

d'una forma preest abierta, adequada
apercebuts. D'alees e confonen amb
recelo. Per comes dar . tasa versen:un° tls elements, ved, pluja, etc., i sovint
cutre cl gos del pai itor i una cabra s'ha no es mes que usa document de caricter
onmpost una fig ga a dote veus, Quan 4 impersonal. Els compositor, hin tingut
gos ca a esperar o fugitiva les truca- una cura especial de substituir el dodes del tema són ares tancades. . .
cument banal per una mena de sinteai
Pels exteriors t usa • pastoral que re- sonora tenyida de psicologia. Adhuc les
torna per fragmer 1:s cada vegada Cine remoline, han sofert una transformaciii:
tractara de ere: ar una atmosfera bucólica. La canei . que canta E.lsi re
DILLUNS, ESTRENA
interrompuda guau . ella és transportada
a pes d'espatlles e pan ha perdut el coneixement, i alesla :res la música es descabde l l a en un Ce 'oral figurat. Mentrestant es repren la canco del raptor Firmin, la caneó Elsie reneix per fragments interromput u com re. de la cançó trigicament e espesa.
Si born vol a nisiderar la improvisarió com una fa ruta musical, és precis
tumbé assenyalar • el sen da. La batalla
er. el trarISCurs del ball DOPulac• P•'r
exem pl e. era i na tiiicient des del punt dc
vista sonor.
Eis asomes I la música
.5n311
d'una epoca

DIMA RTS, DIA 29
Sensaconal estrena
2 cINE3 M9S F‘tIST
uzo.

a

t) L)9DE Ltst.
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Recordem i sane llegit un accident

tiente que va ocórrer durant la ii1meció d'arme 4 film. Per una avaria
s havia fet itt tpossible registrar la pr o .

cessó de Len s, perita població on passa l'acció- 2 L'orquestra hacia abatidonat ja testo di quan eis enginyers de
os'adonare t de l'avaria Sense cap
mena de pre paració, Honegger va fer
tocar les ca: opanes (tubs dorquestra):
4
l'altre es pc ea a improvisar a l'orga
sobre un ter ta conegut-La rhons0a de
Rousard. dl Jonegger-. A la represa.
Regine de la nrmoy, la cantatriu que hacia assegura t les parts vocals del fi;:n.
1•111nHIIMIIM

METRO ÇO/elegt

MAYER

PARSOWII. l• Un n CA 0120DUCCIOn
ea. 'sea TEMPORADA ce

DAWr

Fitalf1101 TOME

'emita/ROE
111.1.1111.n •

Mita Mar DDE2m/A

DSI arnnumaR

r.questes sin al Maui/ 1 a t'arpa, que e!
donen una "sobrerealitat". Les ,mae)
musicals de Martenot han prestar on
gran servei especialment en establir la
tempesta, oil traen un carácter elemental. Per establir aquesta tempesta es
pregä l'orquestrina d'improvisar, seguint
no obstant les indicacions dels composdors en fragrnents ben determinats
tempesta llunyana. tempesta
tempesta desencadenada pluja. Atrio
aquests deu metres de peHicula ha eslat
possible construir paraHelament a l'ució una tenmesta completa (mes de cent
metres reproduint tal efecte, tal=
tal altre, "muntant" tan aviat del dret
com del revés el soroll del tro s'escampa o s'allunya. Un ambient que en
realitat és artificial. Sempre suggereix
no solament la fúria dels elements, sinó
que també la tempestat moral que sosté
D'aquesta manera sla creat
el que in podriem dir el SO sintHir, les
variacions del qual són sueceptibles a
encadenar-se amb sonoritats difei-ents.
FI treball de laboratori ha estat Mutaré ämpliament posat a contribució. S'han
fet eren9Tstraments. S'han registrat peces de manera que quedessin a Vinrevés
en la banda, etc. Quan el tenla de Jeanne s'apaga i el ball Ilunyä apare j e de
nou gradualment per dominar finalment
s'ha creat el que hom anomena un 'fos
encadenar", ja usat en la fotografia.
perla no encara en el so.
Podriem citar encara molts ntés detalls de sonorització, efectes de l'eco,
As del kit motiv i la seva transformació en el curs de l'acció. Hem esmentat ja les particularitats sonores més
essencials del film "Rapto", que hin
estat possibles grades a la colJahnraciO
comprensiva de Dimitri Kirsancv arnh

el e autor, de la partitura.
Sens doble el públic no analitzar3
aguestes impressions, ; molas detalls se
II escaparan Peri) és molt probable que
Avui i demä,
sentirá ‚volt confusament Ics intencinne.
seguirá el ritme sonor de la partitura
darrers dies
eense m2nifestar-se ment r e nue se
tirà de segur sensible a tot desequilihri
va canta r d'una manera meravellosa.
o a tota realització defectuuosa.
Ideas oc des del punt de vista sonor
tina petit a "surprise-party' musical d'un
des mor cents Inés feliços de tota la par DIVERSOS
titura. La tempesta sobre la qual parCana Linar. - Avul 1 cada dla the dan
endavant
és
deguda
també
larem r rés
aant.
'res 1 sorna* 00 tetee.
a algun 5 d'aquests elements que impio- Granja Royal. AVU1
1 Cada ala lbs dan
Motel Rita. san
visaren. El "jazz-hot" hauria de practicar-se mit en els estudis, en els quals
donaria , en certs casos Partitularmult,
MUSIC-11 ALLS
uceller its resultats, la frescor deis quais
Apo140 - Varletats 1 MerCedea Fiel,
no ser La pas menys que la seva qua Bu-Tu-Clan. - Vareta is I Entina Do
mingo.
-1ta.
Bombay. - Varletats 1 LOIlla Granados
Ultrr t les formes musicals, els com- Excede.... - Varleta ls 1 Inealta Pena.
Dar...Mi 1 leo BlP•e
Edin
Conca rt.
positor 5 han tingut cura de l'anibient.

icousEum

Els se nolls diversos-una caixa, tanta
o port.: a- són sense interés i passen des-

Waldau

1 Colean Grito,
Hollywood. - rrIOMI de la
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COLISCUM
Avut. Tarda. Irme 4. MI, a les 10
SOPA NOOMoilidtlei (cómica) a
INIVIDYB PADABOIMIT
RUDA ZELANDIA (documentan a

ASI .l MA LA MUJER
per

Crawford amb Franchol
Ton. 1 Gene Raymond (pr000ce10
v,
NI O. M.1
loan
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1 1 32. 11Y1718
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53'50 (+1'75); Astúries tercera
53'so (1-1'15); Andalusos
emissió
1918, 15'50 (+ eco); 192o, 17. 50
LA FIESTA OIL REY COL (dtbuizost.
(4-1'50):
Carril,
Catalunya 6 per 100,
en
En
espinal.
tecnteolor.
Una meravelle
MERCAT LLIURE
El ¿candida SAII de la superprodurcro
76'On (+Veo), i Metropoliti 1025, 700
st. O
. en espanyol
El mercat d'operacions a termini, amb ( + 1100). Tramvies i navilers no preTarzán y su compañera tot i registrar algunes revifalles en de- senten cap particularitat remarcable.
El serrar d'indústries diverses, ben
per 11101159, weismaner t ataureen O. terminals eectors. continua Irregular

Medio millón y una novia
per Mea encamen 1 Elite Pando:pb

Sulltvan

Plaga

1./routneona e

!ti • ien al

1186

F,rdit 3 1 3 0 . 530 I 731 ;continua). 12114 10
ANI VIERE EL LOBO ldibulnos)
NOTICIARI BAVARIA FILIAS

TE QUIERO,
Y NO SE QUIEN ERES
per asan Muna
80111 . 41, 29.a. ti Ic 71U, 165

ridirrikeIPOI
LiJria 1/5

VL1. 3e 4

a

SALO VICTORIA
Valencia, PI

• 5*1 11 Te16100 728114

A VUI, 0182' tBTE. falda. a les 1145
nit a les 930

cosecns EN El. BOSQUE Idocutnentail,
WUPP FILMA EN AFRICA tnuilonettest.
AAAAAA DORES DE LA NOCHE

denciose corneara musical. .ersId ¿rema
aya; magna ereackil de Jenny Jugo t Hall.
Brauseweer: música de Paul %Imanan'. 1

LA CANTANTE DE OPERA
len espanyol per %biza
.eotneclla drama :11:d musical basada en . a 20
cella l'allana - Ne! Carteuecto di S. Olas";
rormidable eresztO de s ernments arostes
Glanfrance Giacnetti, Germana /selle. ' 1
las Pela

Telefon 51222
s. 1 int a tes id

JUDEX
precio,' contenta ne Pebre) 1 Blay

EL AMOR
A CARA Y CRUZ
'Sr la deliciosa Jenny Jugo

ES

011141421 d. ceat ET8 • TIORNI
a tit11: Colossal programa
1.4 selecta dornedla miteleal
amo CON CUBICA

Moviment borsari

tant en la tontractacin don) en eanvis.
El ritme desplegat per aquest sector
en el curs de la present setmana acula marcada pesantor. 1, Ilevat d'isolades reaccions que toan manifestat en
determinats valora, la tendencia dominant fou rioc satisfactòria, manifestada
mi algunes ocasions per la manca d'osenlació, restara aixi interés a l'operació de doble, o be per la poca estabilitat assenyalada pels canvis.
Per ara aquest fi de mes no es presenta ;aire optimista,: veurem, peró, ei
setmana entrant s'inicia una nora einle m a. encara que, per l'aspecte general
del rnercat. no :'espera una orientació
digna de remarcar.
Tanca del Mercat Lliure Ile Valora

ea la reunió del

SALONS C1NAES
TEATRE TIVOLI

CAPITOL

CATALUNYA
4 larda e t u mi: - q ua semana ne
colad", en espanyol. per Raquel Rodr180Documental I Cómica
ACTUALITATI
x, II Si a les 10.
Continua de 3 tarda a Una inatInada: !noEsiren) Patne Journai, Puertcuitura
"Pon" 1 " Por ca.
rumenla11. Remata F4mina, ME GUSTA LA ticlaris 1 repta-tau/es
Dirima de Hellbron"
/t'UBICA M'eme / . La deliciosa opereta
PATHE PALEO!
Conmine 4 larda. "Al rompas de tas
FEDERICA
horas", "Calenlui a del oro". Stirn Sum.
per manv arisuane i Panl Ilurblgee
Hervirle: "Tres amores", en espauyol.
Demi: Seaelee matinal
Josep Crespo. Noticiar'
EXCELSIOR
"IllourelacIlle aviador"
larda 1 9'30
111111rameni Tarda 1, Calen l ura del oro .
Stirn SumtnervIlle, - * free Honres . en eslosen
crespo. botirtari
vanyol.

anterior
Nords

CINEM A ES P I. A 1
VANOS A BUFFALO I dIbUlin3)
UN TRUCO GENIAL, Lumen Barou

NO SOY NINGUN ANGEL

reno 1

POR UN MILLON

Sydney, Dona in (mol. i Mary Astur,
en espan)m

diiiime tinent: aneaban. en NOCHES

MOSCOVITAS I

EL CRUCERO

EMDEN

CINEMA RAMBLAS
38 • Titilan 18972
S y Lt CORMA I DIBUIXOS

Rambla del Centre,

LA SENDA DEL CRIMEN
pe c

LPW

erres

Oro en la montaña
gi endiosa superproducció
Bessuie continua

CINEMA WALKYRIA
Atarle Tarda 1 edr. gran programa

Tarzän
pe'

y su compañera

robny WelsmIlller
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27 de gener, a un quart de quatre

RACING SANTANDER
F. C. BARCELONA
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Moroso: Notàrem mes animarió en la compra per partides
de pases sacs; mentrestant, la
cotitzarid segueix igual.
Res de nou en els altres ge-

83.3o 8350
8090 8555
8875 Ble 5o neres.
11920 11875
9250 9230
1878 1870 EXPOS1CIONS D'ART
1130 11250
sigo

1183

489
825
864

8/o

15050 14950 LA PINACOTECA
10 DI ORACIA.
17960 1806o
Pintor a
MUSITARE
562 530
Fina al 35 de tener
7100 7050

Nord primera serie
G. I. Marroc 1019 5
Barcelona T. 5 1/2 1;

Filipines
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SALA BUSQUETS
Pana81111 Off 8RAC1A.
FRANCESC PAUSAS
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L'OS
EN poco sal els ekni no
coneguin la mena de
bestia que es l'ós. Cal
dir, pera, que són comptats els qui l'han pogut
contemplar com cal o,
si mis no, han visitar els territoris
on viu, o en tenen referencies certes.
De les nostres feres, rós és la més
grossa i mes forçuda. Tals qualitats
li han donar una fama ben smanyada,
arrabassant els aspectes Ilegendaris i
sovint trobem en les narracions corn
l'ós acompanya els herois i personarges, i com ell representa el paper del
senyor de les boscúries.
Els qui l'han vist de vol) passejar,
sanies i resignat, arrossegant la pols
de les carreteres en les cOniparses de
gitanos, s'hauran forjat una triara
imatge d'aquesta bestia soferta. Caldoncs, precisar amb breus paranles quina mena de vida porta rós. I, en
encetar aquestes converses sobre els
costuras dels animals, bo ser à recordar que no s'hi val a bescantar-los
abans d'aprendre les seves gràcies
els meravellosos enginys que seas_
acuden per a viure tots els dies de la
seca existencia. Sovint es aplicar, en
to pejoratin, el nom o la semblança

cau d'Usos al Pirenett
d'alguna animals, tala com el toixó,
per exemple, i hern de dir que els qui
alai es comporten són precisament
aquella que no l'han vist mai, perque
el toix6, com l'ós i altres feres, són
cars de veure, i és que saben per instint que guardant-se be no són tan
perseguits i s'alliberen de multes escomeses.
•
L'As és per: naturalesa un animal
pacífic i caute, de moviments mandrosos, i busca per a refugi les parts més
espesses del bosc, en les grans serralades d'Europa. No manca al nostre
Pireneu, on encara hi ha algunes ‚bagues que Ii ofereixen prou seguretat.
En èpoques reculades l'ós estaca repartit per tota l'Europa, don la civilització lira foragitat gradualment, i
avui només és abundós als Balcans,
Rússia i pai'sos escandinaus, i s'endinsa cap a l'interior d'Asia. Contràriament corn alga ha suposat. no ;1i
ha bssos a l'Atlas ni en cap territori
del continent afrieä.
Com tots els animals que tenen
una dispersió extensa, l'ós presenta
variacions de mesura i coloració de
pelatge segons els paltos on sita criat.
Si contemplem en un jardi Zoològic
o en una es:In:bien") de circ, agrupats,
óssos de diferents procedències, podrem distingir l'ós dels Alps i el dels
Pireneus. o be el de Siberia. Hem
vlsi treballar en un circ una barrea
d'aquesta mena. i hem 'yogur comprovar com un magnífic ós aiberiä, d'aquells que tenen el pel platejat. per
és s er mis robust, hacia espaorditi els
seas companys procedents de les saniries mases. i, dominats pci pinir,
no feien res de ho. i va caler desier
aquell conjunt. Aquest ras ens demo s
discrepàncies ex--traquesovinl
teriors reperruteixen en el tempera•
ment de les histies.
El nostre As piranenc té el pelat.
ge nté g clar i les potes nté% fosaues
que el seu company dels Alps Per
len mesures són molt imialats. A la
nostra serralada escasseia rada d'a
mes, i ami) la caiauda deis grans bcs
-roslaevxitncp.Els
bose aters sein els que el veuen mea
de pron. L'As acut a les fogueres que
enceneri al vespre, s'acosta a una ret
Peetable distància de l'home i el cantempla assegut placidament fins que
en ti prou. 1 retiren el carril que el
mena al eor del hose. Alai ene han
contat els de s tralers de Sant Joan
de l'Erm. Pels fondals que volten
novel' ermitatge. al riuet de Santa
Ma gdalena, no fa eures anys vam
trobar tina "ossera". Era una balara
de marbre oberta sobre el marge. A
<film es vela un jaç d'herba i arrels
atapeides. Allí encoftrrna. perque
róa. con, la majnria deis animals salvatges. i particularment ele nue fan
mis cons= de vegetals que de vise
da, passen una temporada llarga endiarmiscata en un amagatall. i sial
ahreugen les calamitoses jorn e dns 'fe
ridvern. Es d s iyondeix cuan es
lea mer i del hose estait reprin 5
Mara pacient rr a rreplepar tot el suc
troba per mer.jar, 1 li cal manjar
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L'original de lee secciona "De la
nostra Història" i "Com visen les
bestieß" apareixerä sempre revisar,
respectivament, per Forran Soldevila,
prcfessor d'Histärla de Catalunya a
egipci
la Universitat de Barcelona i a l'Esgat, en penjava un magnífic collaret cola da Bibliotecarios, i per Iguala de
Segares, naturalista, director del Parc
de perles.
Zooltbgic de la sosera ciutat
Pesolet —
migue rarbre. segui: — L'he demanat per a
tu a un primen que el portara. —
entremaliat
Ella, rota ¡o j osa, se'l posi al con e
reemprengué la caminada.
rigut...i
Im
Una mica mes enlla trobà el Foc,
c, • l'ISNER)
que cremava lentament. Entremig de
les brasca hi lluvia una safata amb en
pastis magnific, beis ensucrat as an ment torras pel
—Emporta-fe'l! L'he cuit per tu com
a oro ya d'agrahnent.
Pesolet estava admirada de la seva
sort. Partí en dos trastos el pastis,
se'n niertiä un i guarda l'altre per a
eme.
Fa y a, la seva germana.
Finan-neta trobä el Ginjoler, ara
carregat de fruits rossos madurs.
Les branques més altes s'inclinaren al
seu davant, mentre l'arbredeia:
—Pren els ginjols que vulguis, Pesoles, He ter els possibles per madurarlos per tal de poder-tela oferir.
Sense fer-se pregar gens, la nunyoneta ompli una bona faldada de
ginjols i se'n n'erija uns quanta.
Arriba per fi a casa seca. Faca, en
iloe d'alegrar-se de reveure-la i de sabar que, znalgrat les peripècies pausades, s'havia recordat d'ella, es posa
a plome de rubia de raneúnia. La
pobre Pesolet no sabia que fer. Fins
i tot li sabia greu (n'a y er tingut tanta sort!
La germana gran arengué el determini d'anar, l'ende/11a, a veure el Pare, conveneuda que de la mateixa manema Pesulet, quan la veles tornar,
pasearla la una teixa mala estona que
havia passat ella, a causa de la cesa
en veja.
Ernprengué el cami, doncs, i aviar
deia:
va sentir cose el Ginjoler
—Ai, Fava, detura't un moment!
¿Vols treure'm les espines, que no ern
deixen respirar?
La noia, malcarada, li va respondre:
—Apanya't com puguis tot aoll
Anth el ternas que hi pasaaria ja haure fet una llegas de cami!
Quan el Pi li pregä que li apariés
la brasca trencada, Faca li repiicä:
—Jo no mea sento pas, del tea
mal! Cadassú que s'adobi ell mateix!
NA bona dona dona a
D'altra banda, amb el temps que esla seva fina uns mime
mercaria per tu, haure fet una llegue
madurs i sucesos. La
de caml!
nena els prengué i, senDespeé; fou el Foc qui li pregä:
se tastar-los, pensó que
—Aparia'm una mica el cabra volserien un bel l present
guda Fa ya; les cendres m'ofeguen!
—No sé qui et fa tenir cendres! No per al seu germä i va oferir-los-in.
m'agraden els traeres amb la gens que El germä cío hi regraciá. amb una
gran alegria als tullo. 1 es digné a si
no sap espavilar-se.
De la mateixa manera trobi el 'llamee, n'entre e 1S 1nirava: "Al mes
Xaragall, el qual, can abano hacia fet pobre pare, que sentare és de cap a
demanà que el ne- la reina, aquests raïms li taran un
amb Pesolet,
li fin gran be, car li refrescaran la gorja".
tegis de sorra i brossa.
I, sense dir-ne res a la germana, va
de resposta:
—Potser si que creus que jo detn- fer-ne preseas al pare.
El pare els rebé amb la mes gran
raré el mea cura per endegar el ten!
i els toca' tampoc. Una
iflusió. Peró co
.la t'arreglarás!
Una estona després, i ja era da- mica Inés milla d'en ell treballava
vant la barraca del seu pare. Entra veié la sena dona i corregué a trodisposada a sortir-ne, almenys, ami) bar-la per oferir-li el suces present.
dos brúfols carregats. Tot just aca- Ella, davant aquella imita que tornabay a d'entrar al pati quan el seu ger- va a les seres amas, sol-migué mes
ntä i la sena cunyada se li abraonaren amb els ulls que amb els l'avis. I Ini la colpejaren amb fúria. n'entre n teriorment preà a Den que no fas
mai treucada ramita amorosa que IIIdeien:
—lleu ésser aixó el que tu volsl gasa la familia,
Que et pensaves, que badariem com
alar? Mai no veniu i el dia que ho
teu n'endueu el bo i milla del que
CONCODS
1 10 1 0
tenista Doncs avui, no passarä! Apa,
lora d'ací, guisen!
En anclar la publicació d'aquesta
amb una empenta traguerenal
página que sortirä en redicha
carrer. La deixaren bruta, estripada,
de cada dissabte, LA PUBBLImorta de fam i de calor.
CITAT obre un concurs, primer
—No fa res — va dir-se a tal! de
l'una Ilarga serie que té en P ro
consoi — Alnienys tindré una peca
V3 dedicat als nois-ject,lqua
de tela.
que senten afició al dibuix
I lio deia perqué slavia adonat que
Hi destinem diversos premis, que
pel Xaragall baixava un teixit meraaeran detallats el dissabte vivellös, força més bonic que el de
nent. Per optar-hl, cal Masera/
!'cpisodi de l'História de CataPool«. Per tal d'agafar-lo es fica
lunya que publiquem avui, o
dintre el regueró, peró es troba que
qualsevulla altre dels que anirem
en aquell lloc tenia ma
ta M 'unirla i
publicant les setmanes vinents.
no aconsegui res mis que la mullena.
Quan sigui l'hora, es nomenarä
—Es igual. Tindre el collares de
un Juras, el fall del qual serà inaperita!
Pellable Amb els dibuixos pre
En efecte: dalt de la branca meneamiats es fasta una o diverses exda del Pi /l'hl havia un. S'enfila per
posicions, i eta originals que fulgir
la soca i quan ar r ibä a la branca maiJbtingut el primer premi senas.
gue el collares a terra. Baixi de raepublicats en aquesta pägina
bre per recollir-lo, pesó ja no hi era.
EM
originals han d'ésser fets er.
Algis se l'havia endutl
tinta xinesa, damunt un full de
— Mainin atge! E
m conformaré amb
bon paper de barba, de formas
el pastist —
dir-se, enutiada.
ton. El dibuix, centras al full de
Dintre el Fue, en eiecte, 'ni havia
paper, ha de tenle forçosament
un dote tot olorós i torrat. Amb gen.
IR per 18 centímetres. S'exigeix
lafreria es precipité damunt el Foc i
aquesta unitat de P roporciona Per
es crema de bo de bo. Fiéis un salt
tal que els originals, en ésa« ex.
i es bufé els dits, de dolor que sentia.
posats i mis tard reproduits,
Mentrestant un corb !savia pres el
presentin un conjunt harmònic
dolç anlb el bec i ja qui' sap on paEs indispensable que al marge
raca.
inferior eaquerre de cada full que
—Dones anché els grnjols! — excontfrigui el dibuix hi vingui un
clamä, despitada.
, certificar del mestre del noi que
l'hagi fe t, per tal que el Jura*
En veurels, tan madura, la boca se
tingui la certesa que el signant d.
ii feu aigua. Peró com que no havie
l'obra n'é l' el veritable autor.
volgut treure les branques espinases
o menys pot fer alai "El signas
del bon Ginjoler, en enfilar-se no acosamestre de l'escola X..., assegurr
segui altea cosa que sortirsne tota esque aquest elSbuix es obra del sets
garrinsada.
alumne N..., de... anys"
Arriba a casa seca plena de sang,
Els originals han de trametre's
defallida, bruta i amb la roba esquine
caragolats o plans (6s a dir,
Cada.
sense doblegar), a la nostra Re.
Sort que la bona Pesolet la fica al
dacció, Corts Catalanes, 389, anab
!lit, la guari amb
i dona ' la inscripció: PER AL PRIMER
un bon sopar,
:
CONCURS INFANTIL
F.-A. STEEL

EMPS era temps, hi havia dues germanes que
vivien plegades. La mis
gran es deia Fava i era
busca-raons de mena.
La menuda es deia Pesoler i era dolça a més no poder.
Pcsolet feia sempre el que podia
gammas. Un
plaure
la seva geana.
per
com
dia va
—Escolta, Faca, germana nieva:
¿per que no aneen a vence el nostre
bon pare? ¿NO et sembla que ens
deu ens orar, després d'estar tants dies
a segan, tot sol a la barraca?
—A mi tant se mes dóna! — replicä Faca — Si atan et diverteix, per
que no hi vas sola? A mi no em
ni mica de gen el prendre una soleliada només que per aliar a veure el
pare.
La bona Pesolet marica, dones, tota
sola. Es deturà al peu d'un Ginjoler
deia:
en sentir que l'arbre
—Al, Pesolet, si cm volguessis alleberar de les branques espinases! Em
tenen tan presoner, que ni ent debuts
respirar.
—Es ben veritat! — observä Pesolet, i es posä mans a l'obra amb tanta empenta, que en un no-res l'arbre
quedä d'allò mes bell.
I seguí el seu cansí- Una mica mes
lluny sentí com un Foc cridava:
—O, estimada Pesolet; ¿per qui no
m'adobes el caliu? Les cendres mofeguen!
—També tens raó! — va dir la
nena. I amb un bastó es posi a remoure les brases. El Ven:, de tan
content, es revifi arnb les més airoses
¡lames i espetegà arnb una gran alegría.
Mes amunt sentí com un Pi gemenava:
—Al, Pesolet, si em lliguessis aquesta branca trencada! Si no ho fas
sera morirá!
—Pobres Pi! — I la bona minyona
de Pesolet s'esquina un boci de vestir i lligà la branca migpartida.
Feia tot just un moment que havia
deixat el dissortat Pi, guau Pesolet
sentí un Xaragall que li deia:
—Gentil Pesolet; m'hauries de treure tota la sorra i la brossa, que no
em deixen seguir el meu cnrs... Si no
puc córrer, estic llest!
—Oh, és clar! — va fer Pesolet.
I va treure les noses que no dejasven córrer el xaragall. Com podeu
suposar, tot segun raigua va escórrerse avall, iota contenta.
Pesolet comeneava a defallir de
cansament quan arriba a la barraca
del seu pare. El bon cenes tingué una
gran alegria de revelare-la. llagué de
ter un gran esforç per deixar-la margar aquel! vespre. Com a recompensa d'haver-lo anat a veme, li fea
present d'una maquina de filar, d'un
brtif0,1 (tingucu en compre que aquesta història passa a l'antic Egipte, on
el brúfol s'utilitiava cona a bestia de
carrega, tal com avui es fa amb els
bous), unes guantes germen de coure,
un Hit... En fi, sor allò que s'acostuma a donar a les notes Casadorcs. Resalte carrega totes les coses damunt
resquena del brúfol, i emprengue el
cansí de casa seva.
En travessar el Xaragall sidonä
que el corrent arrossegava una tela
dels color, més bonics.
—Pren-la, pren•la! — digui el
Xaragall — L'he portada de molt
Iluny per a tia Pesolet. Es el tren
premi als teus serveis.
Ella agafi la tela, la carregä
munt el brúfol, i s e guí
seu mami.
En passar sota el Pi, quina meravella! Ele la brama que ella havia

mult per a retes el seu cos voluminös,
enintagrit pel perllongat dejuni.
rebutja res, i escomer airres animal,
quan esta iamclenc, vedells i poltres,
pub més normalment persegueix pernea besticaes i insectes, i per la sena
Ilarnineria sofreix les fiblades rabioses
les abelles guate va a robar
la dels ruscs. Els fets. pera, esta
ensenyen que el sea aliment ordinari
es vegetal, fullaraca, fruits. glans i
castanyes. ¿Cono diríeu que es comporta rns per a reeixir en totes les
avinenteses per al sets nodriment? La
sena vida és tan perfecta que sap distingir prop de dos-cents metres de
distäncia la petja humana per a posar-ae a cohert, o icé la fressa d'un
ramal., que perseguirà al la fam ei
fibla. Si entaula nuita te a favor sen
una potent musculatura i una manifesta agilitar, pnsant-se dret a la »tienen escaman. No cal dubtar que
l'As és una fera examinem sets
dentat. amb unals prou forts per a
te encar qualsevol espinada.
A les muntanyea cantähriques ele
-an-,pernts Crel,^,/ nue hi ha dines menee d'Assor linfa menia exeln&vameses rara. l'altra seria vegetariana.
ben romprovat. perb. eme anueiles
-nreciacinns no tenen can fönsment de
s erteaa. Lninica cosa tersa e « que en
-du e lles contrades
es l' s encara abur:lq i nossiMlim cite hi hagi veritables
dliS301,

Niel b§ alguna que hin arrihat a
vells i d'han niort prop de vuitanta.
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Joc escènic popular
4DEN jugar aquel! joc un
nombre de noietes indeterminat.
Es cothenea triant una
noia que tara de mare, i
una altea que larle de
Maria.
Quan ja taran triades, la 'liare es
posa separada, i les anees fan una rodona. La nfarieta es pesa al mig de la
rochnia, i canten plegades diem:

—Senibla que mO ho has tel!...
—E, que ' ha l'input tina "tolo"
de venl, i ría ha csgarriat.
—ifa has donat menjar a les
aallines!
—.17t
—Com is que no en tenent

Qua,. la mar, II0 hi
u hallo, salto i
(pian fu mare no hi es,
salta i ' ano pels carrera.
Quan la more rinda,
la correlja, la corretja,
quon la atare vindrd
la earretja saltara.
sulco

•

Quan acabes de cantar, la mare
costa a la rodona, i diu, fent cantarella:
Dlarieta!...
surt una mira a la futestreta!...
La Marieta, tense moure's de la rodona, s'arrotaixa a les espatlles de dues
nenes, i fa:

lladesr

—Que roles, more, marear-Escombra la sala, tes els
difusa 'm'Ijar a les gallines, pentina les
nenes..., i sobrelot el llezat!...
Sen va la mare, i tornen a cantar:

—Sohrrlot ;I lleval!...
—Ai, mareta mera,
ahe no hi he pensar!

—Es nIne se Plan imenint tal.
—Ja has penlinat les nenes?

—Ja!
—Coas

és que van tan escabe-

—Es que s'han posat un reptil
rom les :mores.
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Qn.in la asure no hi es,
rallo i bailo, salto i bailo, etc.

Torna la mate, i
—Mariela. Marina! ..
Su rf una mica a la finestreta!...
— QIl t/ tales, more. mareta).

--la ha s fa eh llis?

J3 1 to 6.7 1 u pe* Cer
En dir aisló, les noies de la rodona
alcen els braços, sense desengamar-se,
i la Marieta manca perseguida per la
seva mare. entrant i sortint de la rudona fina que ragala.
Per a tornar a fer el joc, es trien
novament mace i Marieta.
RAMON DE BELLPUIG

ENTII El ENIRA illOA LI, I , LL DOS
ENTS FACILS
gran Jigtt r
DE FER
de Catalunya
El peix dins la peixera
ATALUN YA ha celebras, darrerarnent, el
Ccutenari de Ramon
Llull. En altres 1locs
del nostre diari sima
parlar n'oh d'aquesta
figura excelsa, tan gegantina que
sobresurt precisan-wat en el periude
nséß gloriCsß de la nostra patria, en
el qual totes les gestes MI/ gratis i
heroiques i el peusament catalä pre.
lea el vol de räliga. Ramon Llull
fou el gen; Inés preciar i universa/
d'atinen temps. Les untes de l'alt rei
En Jaume havien entrar victorioses
a Mallorca. Entre els cavallers cata 111115 gut: In ana,en In hacia un Ramon Lluli, dad, alguno germans seus,
/siembres d una nuble i illustre familia barcelonina. D'algun d'aquests
conqueridors de l'Illa Daurada descendeix, sembla, el Beat Ramon Llull,
el qual se suposa que va néixer
Pahua, per bé que no sita pogut encara precisar en quina dala . dins el
periode de 5232 a 1.534.
En la seca jovenes,* to s . d'ànima
fogosa i esbojarrada, denginy viu i
agua Somniant gestes belliques i component talones de guerra, entró a
Catorze di,» al servei de Jaume el
Conque:actor. La Cort l'enlluerni i el
féu vanitós; acuse escrúpols ni reserves es llanca al tast de n'acta curtisatis i plebeus; a temps, però, la Ilum
de la fe va ftrir-lo miraculosament
iéu dunas un tornb a la sena vida.
Vengué les seres hisendes, deixi assegurada la part de la se, a mulle n t
dels seus tuis, i iéu penitincia. Corregué rana en piailes romiatge i es
retira a la pau de Randa. per Ilierar-se del tot a la meditació i a l'eatUdi. Des de navors creix la cesa
personalitat. esdevinguda Una/torta].
Durant el decurs de quaranta anys
escrivi multitud de 'libres sobre tata
mena de ciencies, dels quals en resten prop de dos-cento. Els que son
considerats els mes notables aún: "Llibre de contemplació en Deu", compost primerament mce alarb per tal
de convertir jueus i mahontetans, i
traslladat després al Malí; "Ars
magna"; "Blanquerna"; "Doctrina
pueril''; "D'Antic e Arnat"; "Llibre
de les Besties"; "Lliture de Proverbis", etc.
La cosa /1163 digna d'esment es que
Llull va enlairar la llengua catalana
a una perfecció d'esta que la tal senyora al costar de les mes pulcres i
eltstingides. Fou ell qu i P rimer enl
la llengua popular per a escritu--va
re filosone. Es consideras lambe el
primer poeta catali. El seu sistema
filostific consistl a explicar toses les
coses per mitja de la raó. Exposà
el seu art a la Sorbona, de Paris, a
Bolonya, a Venecia, a hfontpeller i
a tots els altres grans centres cultural§ d'aquella apee*. Recorrerme infinitat de paises, can a apAstn1 i ntslioner d el Crin i triabé la glòria del
màrtir a Bugia (Africa) el 39 de
i lln Y de 4315,

EU S aci la manera de
ier una joguina torea
distreta i ben senzilla.
Cal, mines, un boci de
cantó gruixut, dos trossets de cordill i una
mica de traça.
Tallen el carteó de manera que 115
quedi un disc d'uns deu centimetres
de diimetre. Després dibuixeu, en una
de les cares, un peix, i el pintes/ amb
colors y ermas ben vius. A raltre
costas dibraxeu-hi unapeixera ~Inés us caldrä copiar el model ad-

-t
junt)• Llest aixen teu 511 ioradct a cada costas del disc per on passareu un
boci de cordill, els dos extrema del
qual heu de 'usar.
Aleshores només es tracta d'agatar
els cordills, un a cada uuuie, i icr rodar
el disc. De seguida veureu com, per
nafta d'un curiós efecte d'eptica, sehe.
bla que el peix vermell sigui dins
peixera.
Per len que rodi el disc, s'agaien eta
extrems dels cordills i es caragolen
amb els dits pólzer i índex de cada
mini. Els tres dits restants us serviran per a subjectar el cordill.

**

El joc de tirar l'anella
MB un tros de fusta rec, tangular, uns quants rodet3 buits i una dormita
de claus llargs es por
I improvisar run joc easrlä molt distret.
Gan-ebé no oalen explicacions: Una
mica datenctó en el gravar i ja esteu en dispoeició de construir-10,
Cada rodet es pinta d'un color diferent i a la base s'Iii posa una xi-

Els primers .pobladors
de Cata i unya
APIG131 7, U. abaus que
res, que. d'això fa malt
de temp t.: milers diluya
Eis pri e ners pobladors
de Cata h inya fosen els
heme! na • la Frenaste.
na. Eren lis bornes salvatges que
vicien de la caça. In s mg cobriea
amb pella d'animals. C. es coves crea
Ilurs habitacions. Pass a ven el dia ea.
çant o be fabricant llora M'asir.'
amb pedres, amb 0S5 S 0 amb banyes. Menaven, cesta nnant, una vida
ben rudimentiria.
Creien que si almas de la cacera
en pintaven l'escena, e animals (les
cabres salvatges, el mere "ensilar, d
cerval queien mis fa: :Inserir sota d
cap de llur sageta. Per aisles cji
certes roques a raire limare, o dina
les caves oa havien e risas; hi
estat trobades unes b elles pinteres.
Eren, doma, polioles c eçadors, pera
també eren nobles artis tes.
De mica en mica rho me va començar a civilitzar-se: ja n le Va fer 5011.
ment de caçador, sinó també de pa.
gis, treballant la terra, i de pastor,
menant els ramats. Va a prendre dc fer
terrissa i de fabricar vas os i olles. Mes
tard aprengui de servir t -se dels metalls. Barrejant el catire amb l'estar%
va obtenir el bronze. 1 .així els seas
utensilis van perfecciona 1 -se. I ja no
bou solament canadoe, po elne i Pagel,
sitió que cornead a ded • I car-se al comerç i a bescanviar els 1 ces prodne.
tes amb els deis altres p esbles.
Però com que Catalunsva es traba
Seca situada co aquest recé' de la mar
Mediterränia, entre les •lues gran;
contrades que foren la Hi spania i te
Gálica, amb nn clima mera dable, amb
riqueses naturals, passä c. sue alguna
dels nobles canerciants d e rantigut•
tat no en tingueren proa , comer.
i resolgneren roma azIre-bi. El
mateix s'esdevingue amb a ;uns altea
nobles, de mena guerrero 'n conqueridoro. Alai van venir-hi els recs, i elf
cartaginesas, i els romans.. I encara
segles després els visigoda, i els surralas, i eis frases. Alguna lai van tne.
re solament alguns anys; si -altres bi
van restar segles.
Els grecs, en aquells terset pa, eres
els hornes mes civilitzats és satis
de tot Europa i iins de tot el niärs
Filosofia, astronomia, mateti tanques
física, totes les ciencies enea canicades per ells. Eren tumbe gil aus arriates. Quan es posaven a ter t tstitues.,
no luí //aria pas qui en fes de mes
boniques. Llurs temples crea tina meravella de proporciona i dlu rmonis.
Els poetes escrivien uns pocas 1 CO com
despees no ;e n'han escrit gai t es.
Perú el noble grec no et ?t sola.
inellt un noble d'artistes i rho caes de
ciencia, sinó també un poble fe marinera i de marxants. No són 1as a e
-tivasopde,lcnri:Osfa
un noble complet, com ho iou • I aren
en aquelles epoques Ilunyaness
Dones els grecs van arribar a les
nostres costes. Venien de Ma faena,
Irle havien establert una prbspe ti ca!etnia. Passant per davant de 1 a Bas
dia de Roses, C/2 veure-la tan ' aropla i tan bella, van pensar: "A in si
que feria be, de fundar-ni una colonia." 1 no n'In van fundar una, arad
(Mes: Roses i Empúries.
La mes importan' iuu Entp • 1 rice.
Una petita cimas su dreear-sli amb
els &Lis unas de grans pedrea, i .anis
eis seus carrero i les seves cases .bai*
xes, amb el; seas teniples i les. sevea estitues, amb el seu port. •Ati
arribaven el> navilis grecs, atab tj
celes acolorides, amb els rengles (le
rents que Italien la mar ritmicam e el.
Arribaven carregats de mere: andes de tota mena i a Frapúries les
eenisn als nobles indigestes. Era ni
ieritable mercat, i d'abre, li ve el u ( en:
"Emporio:in paraula grega que ts el
dir mel cas,
/no cal dir quan de bé va pros!, tir,
per a la civilització deis indiger. fs;
aquest contacte amb el noble gres, :1s
es pot anar sinó a guan n ar• e n te'
e>"
lar amb gents Ints avançades i cal! ..•

Directori d'Escoles catal
nes de Barcelona, subve 1cionades per la Protectoi

de l'E. C.
Escala Catalana Mn. Cinto. Sal
de Garcia He:mandes, III
Escala del t'oble Nou. Ws . •
Ras, 208.
Escoles de la Sagrada Familia..
Passatge Font,
Eseola Sant Jordi. Auziás Mach , 43.
Escota Manuel Ribes. Monscada, 31.
Institut ', enana,. Via Laietar,a, 61.
Escotes Catalanes dcl Distriete III.
•egdalenee, 21.
Escola de Santa Eulilia, Pan Isnisita, 30,
Casa Escalar de Gracii, S.tnt
Lluis, 33.
Esecla de Saat Andrea 4,,goia).
Balan, 14.
Escola de Sant Andreu (mies).

ira (del lo al roo, per exemple). Amb
els clava es nata al tros de fusta i
entre rodet i rodet claneu-hi algun
clau sol.
El joc con'sistira a tirar arel) Iraça una emita grosieta (de cortina,
potser) danntnt de cada rodet, i es
compten els puses obtinguts. Si el
jugador tira ranena a un rodet dcl
color que ell llagues triat, compta el 13:1 art. 14.
doble de punta. En canal, si un clau
inßlitut Tècnic P.uFutia, Pasatig
detura l'anella, la jugada és
Ruta Elisenda, Pedralbes.

sealetle 6 e Asear dei Ig;18

PUillyOrriar

ELS
Futbol
El Torneig de Lligues
Partits i arbitres per a
diumenge
PrMieradivisia„ - Al aletropolitano,
Oviedo. Steimbarn: a Atoaletic
Donästia - Espanyel, Simon:
etronat, Itetis - Atletic de Bilbao. Mel: a l baiondo. .Nrenes - Sevilla, als'er: a Les Corts. Barceleua • 'Ra. Escartin. i a Me s talla. Valencia dritt, Casterlenas.
Segona divisa.). Primer grup - A Zara, Valladolid - Nacional, VaJlana: al
Sporting - D. La Carunya.
tajas: a Balaidos, Celta - Baracaldea
Alvarez,i a l'Infernal°. Ruana Ferrol - Aviles, López Corona.
Seg,on grup. - A Badalona. Badalona badea, Pujol: a Torrero. Saragos s a mea. Jäuregui. i a San Juan. Osaa - Júpiter, Duce.
Tercer grup. - A Sequiols, Ltt Pla• Llevant, Conerera; als Banys del
ame, Malacitano - Elx. Balagner: a
Cnndomina, afiircia Hircules. Mei a Vallejo, Gimnàstic - Granada,
trabes.
S dóna com a segura la
eaparicki de Ramon i Soler
contra el Racing

Tenim 50ticies molt sataiaetaries rets a la situació dels jugadors del
C. Barcelona. que en anteriors Tsehart hagut de rontandre inactine,
ea de les lesiona m'artes. Efectivadaspris de Ventrenament celebrat
Sr a Les Corts, s'ha Dome comprovar
Ilevat d'Escolà — que tambe ha
pres els entrenaments — teas
,res es troben en condicions aer a ¡taencara que la forma cralqinis
trior a II d'altres per a poder donar
rendiment mis efectiv. Suposant que
e sigui objecte d'algun canal a darhora, tot fa creure que regula
-grana que serà acarat al del Faa de Santander en partir de Lliga
ni. a Les Corta sen ä integras per
rgués. Zabalo. Rara. Sales, Soler. Fe
More--ct.Vafolrä,R1hmn
/ Cabanes. També s'ha dit que Mora i Raich permutarien el seu lloc per
:a major efectivitat, sembla. de Monra d'nterier ¿reta. Amb tot, no creiem
re la formuló que hem denat socep modificació d'importancia.
La partida comenzará a un quart
Ire.

L'ESPANYOL. A DONOSTIA.
ttéa sortiren cap a Donbetia els jugaba de l'Espanyol que han de jugar
irri contra el titular. Els jugadora
inlagats san: Fourniés, Hereter, Perta Cifuentes, Soler, Espada. Prat,
Idelmiro I, Iriondo alanolin i Bosch.
EL JUPITER. A PAMPLONA. —
Ami sortir l'equip del Júpiter cap a
hmplana. on ha de jugar contra l'Oaluna. L'expedició sen formada per
Claudio. Bayo. Font, Rosalene.
budina, Diego, Perpinyà, Bosch, Va i
latera.
JUGADOR LLICENCIAT — Es
tarta d'Ibifiez, el qual ingressá darreamen: a l'Espanyol, i aquest club ha
mrdat cedir-li la balsa.

Campionat de Catalunya
RESULTATS DELS PARTITS
DE DIUMENGE
Crup Girola:
Tontera - Blanca, i a 2.
Casal - Malgrat (suspès).
Fizueres Faenes, a O.
Palarnós a Arroye (els punta a l'APuntsuacie actual:
Blues F C..
t,
Meleras E. C.
U. E. Figueres
Casal Esports .
E. Arenys • •
Tordera F. C.
C. D. Faenes .
Palancas F. C.

41-14 ,;
20

17
• 16
14
5

En el grup Barcelona es camele el
'-itale de Cervera, i sots-canipió
C. D. Gràcia.
En el grup Tarragona Es carnpi6 el
i sots-campió el Dertusa.
I en el grup Llobregat, el Via F. C.
it el campió, i el Catalunya de Vilade.
ere , el sets-campe''.
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Un programa per a 1935

NOTES CURTES

El protcanka que ialta als Julia travineio'

Centre Excursionista Minerva. —
Cenia, a les onze del mate aquesta
entitat celebraré la ten asaemblea
general ordinària al sea estatge social. Passeig Nacional, 31, cntresol,
d'acord amb l'ordre del dia que es
trabas fixat al tauler d'aviso'. Doii
nada la seva importinca, es prega
tots els socis la seva asiistineia.

Sam en el teMp> CO el qual els ata
afanan a l'aviado fan eis possibles
per posar davant de:s agtupaments
q ue els acoblen, aqueas dirigents que
per la sed personalitat i solvencia
deixen ereure que podran realitzar
una tasca Util i efectiva a tavor de
raeronantica en general i per la prosperitat del club respectin en particular.
Le diferencia d'apraiasió quan el
valor o l'oportunitat de les persones
produeix aquelles Assemblees generals
tan mogudes, tan pintoresques a ale
vegades tau lamentabld. Pera no cal
capticar-s'hi massa per tal com aqueas
tes situacions sien caracteristiques de
tota mena de clubs, d'aviació o no.
1 mentre existeixin divers:tat ale parers, que al nostre päis es gairehé
imposeible d'unificar, la histöria
repetint.
El cas és, i aixa la exclusniament
en els clubs daviació, que eada vegada que desprée de tempestuoses
discussians i de posar en Ir-te la totalitat de forera disponibles slian eslabiert els directius mes amants
cornbat i prometedora d'una enferia
per a la vida del club, aqucst ha per•
ti-tic en la matead somnolencia i esrar d ita t de scropre. De res no ha
valgut la ni:11,er borra volensat dels
dirigmts ni el matea. sacrifigi personal, en tenme nu eta aportacions
económiques. Eón dailgun rarisaim
moment reciait. lea menl ä ries retevent a les actuacions socials contentai
paraules tau ales i acteS cense tratas-

cendUncia. I atacó, anys seguilk i ti,
la majoria il'agrmsameitts. Els esior-

,:os, al, quat„ no iresuena la bolla soItI ntat 1 la intenciú, no hau reetatit
finalitat primera de tot club d'aviaciaa
qu e ee de facilitar d'una maneta persistem i eficaç, el desig ele tole els
anociats de volar. Despees d'aconseguida aquesta (Malita, primordial, es
(pian la labor de representació i d'exhibició a (me slan refluir fina ara la
majoria ile clubs, pren una importanCM complementaria, gens negligible.
La realitat, que no es pot dissinrular,
és que els associats de clubs aeronautics mantenen insatisfets tots els seus
afanys de volar. nialgrat entes lee
prornetences periòdicament repetides.
La causa d'aquest estar de coses no
troba una expliració unànime 1 general i en intentar escatir-la provoca
multitud de discussions, malentesos
en definitiva és origen de divergincies
que accentuadesh contribueixen • les
tan condenmailes capelletes.
Nosaltres, sense pretensió d'haver
descobert la pedra filosofal, estera convençuts que la ineficacia dele agrupaments d'aviació tenen una raó molt
concreta i definida. gens costosa de
trobar. Ton els dirigente que e'encarreguin de la vida d'un club, frac:asaran si previament no han elaborar
un programa sense divagacions adaptat a la realitat i sobretot a les penalbilitars econòmiques de rentitat 1 del
moment. Mentre sigui pronunciar el
clässic "Nosaltres farem aviada de
debn'a sense ultra garantia que la
bondat de la intenció, poca cosa podem esperançar. Cal coneixer el que
s'entén per aviada, de debó i sobretot
de quina manera será feta, Sense un
programa detallat que consti d'un
nombre de punts realitzables durant
Fans- tots els propinits i les intencions,
per borles que siguin, estan condeennades a Pineficecia. I, naturalment,
és condició indefugible que aquest
programa s'adapti al pressupost de
l'entitat. El deixar califa que els socia d'un club trobaran uses .atislaevieseis eattraordinaries i que podran
volar amb facilitat constitueix, al riostra entendre, una acci6 contraproduent,
contraria al veritable sentit de la propaganda aeronáutica, puix que cont
la realitat es ben distinta i el volar
és bon xic dificil, es crea un estat
de decepció i de descoratjanient
oposat a l'efecte que brin/ rolla ohtenir.
Durant un cert temps s'Ira seguit
una política de bateig de raire, consistent a fer volar per primera legada la guata:Lit mes gran possible

le gent. Avui dia ens trobem que ja

¡elan batejat nülers de persones, de
!ts quals art percentatge molt petit
seta incorporal a l'aventó activa, pero
que en trobar-se amh le $ dificultan
de continuar eolant, no sap avenir-se
de la facilitas amb que role per primera vegada. No son/ contrario al
principi de donar el bateig de l'aire
a z la màxima nuantitat de persones,
aren) la condicia, però, que no sigui
perjudici deis en:palmes ingressats definitivament a l'aeroneutica esportiva i que reperen debades la
continuació i !Mitig a del seu primer
vol. Amb la política seguida fina ara
s'ha guanyat en extensió, pera alta
perla en iptensita l senae cap mena
de beilefici per a la nostra aviació.
elolis alements aprofitables, captare
per aquel' teroeediment, aval estan
dispersats i cansats sense Profit per
a niitqn, exactament cont es produire,
entre els actual; entusiastes, si no es
presenten nora solucione.
Entenern que el programa que sinpesa a hores d'ara ha d'estar inspirat,
mes que en intensificar la propaganda
aeronáutica, a la qual reconeixem la
importancia deguda, en donar vida i
conservar tots 015 valora adquirits.
ben non/brees); a interessants, per altea part. O sigui. en definitiva: donar
iacilitats per a volar ais socia Pilota;
proporcionar en forma assequible petits vote de turisme ate sexis no pilota;
atendre amb la märTnia atenció i
lambe

segons tan plogranta concret

les

SeCCLUfl> de

vol seta se IllulOt.
COM IlUe tutee aquestes realitzacions
han d'rucaixar amb les possibilitats
eamunidques deis clubs, alas, descollar soluoions proporcionades, a..r CO
possible, tal cunt estala actualment.
qu e els Citil), adquireixin els avions
per :Lis sena pilota sense perjudici a
ii'altres atendons igualnient importants. Per& els clubs poden obteMr
contractes asantatiosos amb les enipreces cotnercials i oferir ala sucio
pilota les hores de vol a un preu
menys prohibirles que l'actual, sobretut, Si per un ten nombre d'hores
di St ribUl des pa sortea; o d'una altra
manera el club subvenciona lleugeratricot el se u sod pilan. De la mateixa
iatunera, en lloc de proporcionar al
ama no pilot els sempiterna yola de
bateles que edil aprvfitats amb repetició, iteró arnb un entusiasme relatiu
gairebé perque no es perdin, si el
club els subvenciones, amb la incitar.
per exemple, de rimport de petits
vols de turierne, les despeses foren
sensiblement les m a t eiaes P er a reo litai i el soci satufaria amb gust
seva part per tal de donar realitat
la seva
I. ~ore din, de lea possibilitats
:ideal, del club. encara podrien arobar - es e soluciona präetiques de fer aviació, si els clubs s'inspiressin en l ' e
admirable da clubs eatrangen,-xempl
com es ara el Club de Gant i d'altres.
procedint a la conatrucció de plenadura amb mota, auxiliar ami. els quals
el, podrien volar per un pren
irrisori i ele une•no ho fosein Manoserien d'un t'acata sitteina fle formació. 1 aixa sense córner cap aventura
exposada, siné adoptant soucions que
ja han fet la seva exper ncia i que
sin conegudes i segurea Fin, fina
posible en un club ad deinisteat antb
economia, quant a deales os genMals,
n na a la construcestimular els afico
ció, facilitan, el I ret, sota cates
condicions, al asma
socia que procedía pel sea cc/encele a la construceió
d'una "planette" epus Leve Wilde, o
be d'un "Pou-du-Ciel", de Migues.
El club d'aviació que ado p te. Sin
programa d'aquest tipus i prescindís
de 1110MCIlt d'aquelles exhibicions tan
costosea económicament i que corresponen • entitats ale vida acronautica
molt mea intensa, podria realitzar-lo
segurantent i en acabar l'exercici anual
es trobaria compensat per partida
doble. Hauria realitzat una autentica
aviacel 1 sense saber-ho llamea les la
millor ¡mes selida propaganda.

E XCURSIONISME

G. E. jovenrut Catalana. — Agua.
ta entitat celebraré denté, diumenge,
dia 27 del corrent, a des quarts d'ore'
ze del mate reunió general ordinária
de socia.

Club Excursionista de Grieta. —
Notiiica als seus socis que l'excur.
sió que hada d'efectuar-se demi, dinmenge. dia 27, a Sant Mateu, queda
ajornada.
E SPORTS DE NEU
111 Club Alpi Núria organitza un
viatge a Sestrieres (Alps Italiana),
et qual durará sitie dies. Se sortirá de
Barcelona el dia ii de febrer.
— La Unió Excursionista de Catalunya celebrarà dense, a la Molina,
la primera prova del catnpionat social
d'esqui (fons).
EDIJCACIO

NtS1CA

Comises d'exercicis gunnistics. —
L'Academia d • Educació Fisica de Catalunya, en seSsiú privada, ha fallat
cl concurs que obri per • premiar
un conjunt d'exercicis gimnástica, vistosos i senzille, propia per a festival.
Donada la vistositat u merit de rota
cl a treballs presentan, calgueren tres
votacions per a decidir el fan. Resultaren premiara ele exercicis presentar:. pe i senyor professor Xavier Vila,
anib el primer premi; el presentat pel
professor senyor Eladi Vida!, arhb
un primer accessit, i els presentats
pels senyors Josep Pellissa i ArMand
'Mune anth una sequita accissit;.
En la mateixa seesila i fora de corleara, el professur senyor Josep Curto
presenta una exhibirla d'exereiets, que
lee anule aplaudida.
G IMNÁSTICA
El Club Atiene Roca inaugurará el
dia primer de febrer un gimnie al
carece de leirsega, 254 en el qual es
practicara la cultura flisica en tots
els seus especies.
NATAC 10
La Junta del Club Natacio de Sabadell, a fi de donar facilitats per a
la práctica de la natació i anees esporte de cabuda dins del metete club,
deixarä lliure l'import d'entrada a Iota
ets nous sotas que ingressin durara el
mes de genera
P ILOTA A MA

Per procedir-se a una petita minora al nou frontó de l'Escullera, el
C. N. Barcelona ha cregut oportú
ajoinar el programa de partits cota
esponents al seu campionat social,
anunciats per a dentà, diumenge, que
tindré lloc el proper dia 3, sense
alterarle!).

Pilota Banca El te
El festival benèfic
del Club }Mudada
desvetllat l'Iteres el Isseti-

val que per a denla al mal:, lia
organilzat el •Club Baaeinitt
frontó Novetats a benefici de la
Mutual Esportivr. de Calalün)n
El programa que s'anuneia da
el següent;
PriMer, a les des]: Romea
Matesanz contra 011er i
Segon: Infantil: Blenner
Esdozn contra Bilbao i Salsaniendi.
raqueta: Sindreu
'rercer,
Suqué, contra Blanch i Soler tiabot.
Quart .. Llopert i E. Steegmann contra Varquez i Arnat.

Frontó Principal Palace
Avttl, dissable, falda
CELATA It - ALBER01
Centra

ARGARATE - 113 ARLUCEA
tos. • km 10.161

JUARISTI I - GOMEZ
contra

LARRUSCAIN - GUTIERR E Z

Partits per a demà

FRONTÓ NOVETATS
Avui, disubte, tarda, a lea 4:
AZURMENDI - URZAY
osare.
GALLARTA III - LEJONA
ZARRAGA-PEREA

Mur tingut lloc cl sorteig deis partits corresponents als Campionats de
Catalunya per equipa de primera categoria, havent correspost jugar demà,
diumenge, el Pompeia contra el Turó,
a les pistes d'aquest darrer.
Un sopar d'homenatge. — Independentment de la dita (esta de nit, s'organitea al Barcelona Lawn-Tennis
Club per iniciativa p a rticular, un sopar intim dedicat al nou campió de
Catalunya, Joan Manuel Blanch , amb
motín d'haver - , e adjudicat el atol en
les cinc proves que disputava.
L'acte tindré ltor a l'eetatge social
de l'esmentat cercie tenistic el dimeeres vinent, dia 30. a les nou
de la vettla.

liew

e

LES ACTIVITATS DEL CASAL
CICLISTA DE BARCELONA. — Es
día 3 del proper febrer contengan a disputar-se el primer campionat excursio.
nista del Casal Ciclista de Barcelona ,
el qual estará dotat d'una superba testa de premie. Tots el &listes q ue desiesta prendre pan ea musa camplonat
hauran d'informar-se dels Reglaments
que el regemen, ja que o'han pastat a
cap modificacions d'importancia que es
imprescindible coniixer. Casal Ciclista
de Barcelona fa saber que el gimnis
estaré completament insta llal per al dia
primer del proper febrer, i les lliçons
es donaran de sis de la tarda a les deu
de la valla
— El Casal Ciclista de Barcelona ha
organitzat per a demi, diumenge, una
excursió al Tibidabo per tal de visitar
l'emissora Radio Barcelona.
El [lúe de mriida seria al local social
(Avinguda de Mistral, ao "Gavina [raya"), a les vuit del mate
— Des del dijous ha quedar installat
al C. C. Barcelona un aparen anomenat "borne (mina", a fi que tots els
SOCIs i corredor. puguin gaudir dels
avantatges que vieren tupes: entrenador mecinic.
Aquest aparca anire equipar amb el
corresponeut compta-quilòmetres, ço que
permetrà fe r els entrenaments en iorma
metadica. sota la direcció d'elements del
Casal coneixedors de la pràctica de l'esport ciclista. L'horari per a practicar
¡'home trainer" Será de sis a vuit dei
vespre, a la sala del ginines.

Esca e

s

En començar
En fer-me cana daquesta Hedió.
ho fang amb l'entusiasme que representa poder servir la noble causa de
la propagació del joc-ciincia, i ere
P lau fer-ho des d'un dels dieras catalans que mes ha contribuit a fomentar l'afició a totes les costees *Miarmies.
La nieva collaboraciä des d'aquestes colunines. aSs completament Iliure,
desIligada dels preecdicis o coacciona
que poguessin desprendre's del cärrec
que en ractualitat ostento, i tot quant
ad es publiqui amb la meva signatura. sen ä purarnent personal.
Es el nostre intent, que la secció
siete amb regularitat sota els clissabtes,
i que sigui el mes interessant possible,
per tal de fer-/a digna d'aquest important rotatiu. Per la qual cosa P u
-blicaremnlucomentari rent a an astumpte d'actuaiitat; una
inicie-meció de l'activitat escattursta
de mis a mes, partides que sestons el
nostre criteri. pu guin tenir una unlitat
per a l'afició.
Aprofitem aquesta avinentesa per a
saludar i oferir-nos en tot emane de
nosaltres depengui a tots e:3 organismes que connoten ele cecees,
premia escaquista i a refirió en general.
Franceac MEDICO

ALEKHIN A BARCELONA

Club Basola nia (Prurito Peincipal Petaca). — Primer, a leb Motorisme
deu; ePterol-Galo Ruiz contra
Oliver-Capuru.
I GRAN PREMI AUTOMOBILISTA
Segun. Ditiel-Cumilo, contra
INFANTIL
Salsamendi 111-11equena.
r (JE GENER DE 1935
Tercer: Malesani 11-P. EscuJa estan a pum de finir elo prepadero contra
11-Alfredo ratius del Gran Premi Automobilista
Quart: Torrents
Infantil que es desenrotllarä demä, dese
imiten Salsainendi
menee, a les una del mate al Sale
Club Maoista (FrontO Ama- de Sant Joan.
da). — Pettner patata a les holt
L'interès que ha despertat aqilesta
del mala: Gertnans Roeher, verurganitzada per General Motora
Izquierdo-Saurremelle, contra
Peninsular, sarta l'alt patronat ate l'Ana. bluus.
juntainent de Barcelona, es pot mtjar
Segon: Viciano-Cortas, ver- pel nombre de concursante, engrossit
mello, contra Sastre -M ateo, cada dia per noves inscripciuns, que ja
blaus.
passen de einquanta.
Tercer: Grau-Muntaner, verDe la mateixa manera que el nombre
lils., contra Perez-Colonges, danteressats augmenta també el dels
niets
premio.
(Mari: Suau-Quiles (P.), verPer aquests premia, que s'exhibeixen
mells, contra Gutiérrez-Martí- actualment a l'Exposició Permanent de
nez, blaus.
General Motors (Diagonal-Aribau),
s'arriba a le conclusió que pegues vegaClub Catalunya de Palaml. —
des s'ha vist una coliecció tan notable,
( F rontd Barcelona). — Primer, ädhuc en provee similars que es disputen
a les %uta a pala: (un a un),
en altres grans capitals europees. Si
Lluch, surtida del c¡nc, contra
s'hi afegeix l'encert amb que es proceOivi, sortida del set.
Segun, a pala, a dos quarts de deix en tota rorganització i el desig
Larnarca-Ferrando, contra que existeix de rodejar els infanta de
les miximes condiciona de seguretat,
Sala-Osuna.
Tercer, a me, a tes eco: RU- no és aventurat d'afirmar que el Gran
Premi Automobilista Infantil revestin
bio-Seguer, contra Pone I- proporciona
brillents.
PorK,
Quart, a mh. A dos quarts de
deu: Dotninguez-Albalale, con- La situació de la Mutual
Ira Etorza-Sabadell.-----a-`--

Nie, s las 10111%

TENIS

i, TZ .t.R
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cantes

QUINTANA IV

CHIQ, GALLARTA
Imana par tartana

Club Jal- Alat Aragonés. -Primer l'edil, a dos quede de
deu del metí: Abres II i Altamirarte, vermells, contra dimene u I i Jiménez II.
Segon: Edo i Rodríguez, vermells, contra Taran I i Alpuente,
Liada.
Tercer: Pueyo y Calvet, veril-lene, contra Montee i Romo.
nula.
Quart: Gutiérrez 1 Taran II.
verrnells, contra Fabregat i Moretea, blaus.

Aval, a les deu de la vetlla, i a
l'estatge de l'Ateneu Bueelones, endrá ¡loe el primer dele festivals que
s'han organitzat amb motiu de l'estada
ilel campió del món, i que cen sistiri
en una sessió de simultànies a qua.
renta taulers, per a jugadors de segona i tercera categorice.
Dent i, diumenge, del 27, a dos guarra
de guatee de la tarda, tindre lloc a
l'estatge del C. d'E_ Barcelona, el festival de simultinies contra deu taulers per a jugadors de primera categoria, controlats amb rellotge.
Fins ahir constaven inscrita P er aS,
darrer dels festivals, els notables jugadora sonyor Ribera, campió de Catalunya, Cherta, sota-campió, Llorene,
Domenec, Maristany, V. Marín i un
jugador a designar deis clubs Rui López, Tivoli i Corretee Es probable que
aquests taulers els ocupin el! eenyors
Comes i Vilardebó.
Es d'esperar que es totalitzarä la
inscripció deis taulers, amb elements
que podran defensar el nostre joe i
posar-lo a l'alçada que ii correspon,
tenint en cornete la /sabia del cameló
doctor Alekhin.
e•
La Federació Catalana ha adquirit
sis taulers per al festival i ele
ha destin as als club., eampiene i soncampions de les en caterrorles,
López, Tívoli, Comtal, Cooperatives,
As-ant Escacs, Sol i Xac Doble.
Per a les simultänies, reservades
jugadora de primera categoria, la Fe.
deració ha designas el atnybr Angel
Esportiva de Catalunya Ribera, campió de Catalunya, per
Alter a la nit, al local de la Fe- ocupar el tauler per ella adquirit.
• ••
deració Catalana, es va celebrar
un canvi d'impressions entre la
Continua al C. d'E. Barcelona el
Condssió nomenada per l'Assetn- tOrneig de classificadó per al Grup
blea de la Federad() Catalana i anant al davant de la elresifieació eta
els representante de la premsa senyors Catalä, Mariatany i Sale.
esportiva barcelonina. Els metoe••
tares de la comissió posaren de
La vinent semana fistalitzar: el
manifest la critica situació en
Campionat Per e q uip e del Baix Lloque es troba la Mutual Esporti- bregat,
organistas pel Comité fraque.
va j demanaren als periodistes ¡la
comaeca.
monina Ilur collaboracid per a
Una Huila entre ele equipa reptes
emprendre una obra ben encale. sentatius de les entitats de Cornelli
En projecte hi ha la celebrad()
i Coldmia Güell per a conquerir el
d'un partit de futbol i també el primer 'loe, ha estat la nota sobred'obrir una subscripció pública. satina

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en
català i abano de les nou
del vespre, a la Redacció:

Corts Catalanes, 589,
Les d'esports, a Barbad, 11

M. POTE

La puntuació fina a la data 4..34
Colònia Güell, go punta; Cornellä,
Molina de Rei, 4; Saat Feliu, 3:
Sant Boi, 2.
• ••
Escacs COlattal Club,-celebran dense, démela" dia 27, a les dues de
la tarda i a l'Hotel Marina, un apat
de germanor amb tnotiu del seu XII
aniversari de la seva fundació, festa
amb la qual quedará clos el programa
desenvolupat amb motiu del dit an.versari.
. ea

Grup 3 . Barcelona:
TARRAGONA
Camplä el Rocamora, i sorites/1rib,
el Provençalenc.
Campionat de Catalunya
Amposta - Rapitenca (retiras el Rape.
Grup C Sabadell:
tema del eempionate
de la Lliga Amateur
Europa - Barben, 6 a L
Mora d'Elite • Vendrell (punta al
Hostafrancs - Nacional, 3 e I.
:
Mora d'Ehre.
PaSULTATS HFLS PATITS
Puntuació:
Puntuacie final:
DE DIUMENGE
Europa, te
Amposta. 6.
Mercantil, 17.
e
ISRIMERA CATEGORIA
Mora d'Ebre, 4
Nacional, ( e.
e
1.
Vendrell,
Crup J. - Berceluna:
Sabadell, re
., - ...1
FI ¡trae - Genisenc, u a O.
SEGONA csiaTEGORIA e
Barbará,
l`laraleu - Podenca, 6 a 2.
á
Estere, o.
Grua A. - Terrassa:
Pctea Atlitiee - Torelló, o a 2.
Espan y a. 1.
Catalunya - Harmonia, o a 3.
\MI Pere Fica • Voltregi, t a 2.
Puntuació final: Amics F. C., al;
Harmonia, i9; Santperenca, 12; Monte. ELI3IINATORIES ENTRE CAMMaullen
2:1
mentid, la; Catalunya, ti; Tibidabo, e;
PIONS DE CRUPS
Voltreg4 •
14
Ruin,. is.
nj
El Bese
Diumenge van contengan les eliminas
Carapió • Amics F C.; sota-cut/pió:
Geniseac .
(brees entre els ramplona i sotsecams
/ I fin. monia.
12
nesciente
«
pions deis diversos grupa, i el, resultats
Tere116
len !queso:
Penya Atiatlea
A. e. Sa gt Ámela • et. gego
Sanmerenca
e
, e 7'4.- tr
terri. s- 0, .
C. D. Amerie$ •
D. Fle rble, 34.
Cstepió, ei Maullen.
Senta Perpitue,
Ripoilet
E.
Ce
Gr up K.' 4 Mantesa:
Vilasaer de Dalt,Pren t ii de Wor, 0.a.
`..d alare ra - Sant Vicenç, o 1
C. D. Elpenyol • C. D. Cala/ P res. 1-i
Nevada:
C. D. Repids • Ti. C. Martleenc :d es S ara Vicenç, IS: Sarta, ta: C. E
tes per no haver - se presentit l'irbi.
ARA I 1111.APRE
kallresa, is; Naves F. C., to; Sale&
tre).
e».
9 n C. E. Puigreig, 8; Gironella, 4
FINALS PROVINCIA

MERCAES-3ENZ

,

Josep Miró va vèncer Deck-

r,,ea

trt,3

myn, per punts

raa'a

El "Carlets" és la marca que resta
de totes les marques que es fan 1 es
El "Carlets" da la marca d'un poblt
que sieg 5 a la vida fumant i ballant.

Abans-d'ahir a Patas, sala del 'Paria Ring “. el 'n'erre compatriota Josep elide va vencer per pulas e:
trances Decknisn, un dele minore
pisos lleugers de la veina república.
e'ilees &mona llegim a "L ' Auto", aquest
'all es inversemblant i bu rebut pel
aublic amb generals mostres d entra, ,
, ,
Yeaci t»
;,esa, car tothem lumia vist el Iranda guanyar. Sentim no posseir de
inomeat altre Kant ceinformació que
it le a ;natas O ir
del diari eimentat, car ele anees
dates que hem consulta' es veu que
l'espai que dediquen al mate Eepanya•
PranCe de futbol els ha obligat a retirar la majer part de l'original referent als altres :aporta; de totes metieres procuraren] cebrinar la veritat
Jet succeit i informar objectivameat
se) ciara, tal :om tenitn per ces:i
efeen de remarcar'. no obstant,
dedal,:
que el soi ies desaseee boxat aasb
Deekmem, ocupant la capçalera del
programa, en una {ala de la importancia del "Paris Ring" a suposa per

••

itiedld_recesuiatmeet
mi efectiva.
A la mateixa vetllada, el madrileny
:Santo, bu declaras vencedor per des.
,,,,Ossudirscuió del grec Costas Vasis,
que tinguarem ocasió de vence a
l'Estadi enfront d'Ignasi Ara, a la
insteiga reunió en la qua' Schmeling
va vencer Paulino, el qual va donar
un cop de cap involuntari en el curs
del quart round. Costas ja hacia estat

edvertit una vegada al primer round.
HOM CENSURA CARRERA
Koma, 24. — En ocupar-se del com.
hat efectuat a Rio Janeiro entre Primo Cernera i Klaussner, "Il Messagero" censura el gegant italia, dient
aue els comhats com el darrerament
lliurats no són els mes a propòsit per
a fressar el cami que permeti a Cernera encarar-5e de nou amb Max
Raer.
Afegeix l'esmentat periòdic que
amb aquests encontres Cernera acabara la seca carrera esportiva com la
començà, és a dir, que quedará convertir en un objecte de c uriositat mig
esportiva i mig d'atracció.

VARIA
La direcció de l'Estadi de Wetnbley ha ter públic que el pes fort
nord-americà Steve Hamas es trobara a Londres el 4 de febrer vinent,
per tal de llançar un desafiament al
vencedor del combar Neusel-Petersen, que tindrà efecte aquell dia. Horn
diu tumbé que ha estat oferta una
bosta de 25.000 dólar, per aquest
combat.
Segons l'"Sporting Lije", Max
Baer ha acceptat de posar en joc el
seu tito' de campió del món dels
pesos forts contra l'anglès Petersen
pel mes de juny que se, a Boston.

de

Carnet
l'excursionista
——

Sortides per a demà
L'Associaela d'Idealistes Práctica
ha Organitzat una excursió amb el següent itinerari: Garrai, Vallcarca, santuari de la Trinitat, Sitges (on es
visitará' el museu del Cau Ferrat). Sortiria á les sis del metí pel baixador
del Passeig de Gracia.
— El Centre Excursionista Poblet
efectuara una excursió a les Guille.
riet, sota el següent itinerari: Maullen, Sant Martí Sescorts (nit), Sant
Pece Pescador, Santa Cecilia, Tavertet, Sant Roma de Sau, coll de Terrades, Roda i Vic.
Sortida de l'estatge social, Valencia,
número 383, a les tres de la tarda
dia 26.
l.a Joventut Nou Horitzó organitza una l'excursió travessia de
Montmeló a Badalona.
Reunió a les sis del mati.
El Club d'Esports de Muntanya
organitzo una excursió a la Garriga,
Tagamanent i Figueró.
Reunió estació del Nord (Arc del
Triomf), a les sis del romí.
-- El Grup Esplai i Muntanya
efectuara una sortida familiar a Montcada i font dels Avellaners. Reunió
i sortida per l'Estol de Follets i Daines, a les set del metí, de l'estatge,
i per l'estació del Nord (Triomf), a
fgo del metí.
— L'Agrupació Excursionista Montsec fara una excursió sota el següent
itinerari: Llinars, Collsabadell, santuari del Corredor i Llavaneres.
Sortida per l'estació de M. S. A. a
les 325 del mati. Vocal: Sabater.

i ES SARDANES

lea-deu del matf . de primera eon•
voicatbria, 1 a dos quarts d'onze
de t'escila, l'Agrupació Profeesional de Periodistes de Barce-

dORUPA010
DI wat 011111111M1
Per a demà, diumenge, al mati,
aquesta entitat celebrarà una
bailada do sardanes a la Plaça
de la Bonanova, a càrrec de la
cobla Emparium, la qual interpretarä el programa següent:
"Vallvidrera", Duran; "La al:.
ca de casa", Morera; "Villa encantada", Tapies; "Maig etern",
Vilaró; "Ginesta", Bou; "Amor i
poesia", Vicenç.

lona celebrar& reunió general or
dinärla a l'estatge de l'Associacid de Periodistes (Rambla de.te
Estudis, ( 2, principal), antb.l'objoule de tractar de les següents
qüestions: 1, Lectura i aprovació
de l'acta de la reunid general
anterior; II. Lectura de la Memo:reja del Secretari; III, Estat de
constates 1 moviment de socis';
IV, Renovació de la meitat de la
Junta Directiva; V, Assumptes
diversos.
A contintiació d'aquesta Junta
genera( se'n celebrarà una altra
d'eslroordinäria, la qual ha es-

tat, convocada per a les dotze del
migdia, en la qual es discutirà
i s'aproca rit un projecte de reforma dels Estatuts pele quals
Dentä, diumenge, dia 27 del es regeix Ventilat. Aquest procorrent, a les quatre de la tarda, jeote ha eslat esposa'. a l'Assoa l'estatge de la Federació de ciacid de Periodistes durant vuit
Societals de Socorsos Mutua de dies .
Catalunya. carrer de Llúria, 7.
—principal, tindrä Roe la Junta
g
x o rrdei gulaarntren¡e
reepoerrnal la e d
Lisv
dc las
Germandat de Senyores "Salud y
Vida".
Rosa Escalpe' . i Bonet.
36 suya, que ritt al carrer de
A la Junta General celebrada Pujades, va cauce a l'escala del
per l'Associació d'Aparelladors seu domieili i es va produir led'Obres de Catalunya el dissabte sions a diverses parta del ces.
passal, dia 19. es proeedi a la de gronóstic reservat , Fou hosrenovació de la Junta Directiva, pilatilzada en una ellnien parla qual ha quedat constituida de tcular.
la següent manera:
— Pels vollants de VDosptal
President, Joan Gavilán Gar- de Sant Pan. un carnita
convía; vice-president, Joan Josep ductor del qual va fusil .el
, atroNieto Puchol; secretari, Josep pella el nen de (inane anys
Caldeiro Sänchez; vice-secretari, fons Ruiz Begen, i Ii produfAlleLlufs Laforet Allolaguirre; Ire- sions de pronòstic greu. Queda
toter, Josep Panyella Ganes; hospitalit sal a l'esmentat Hos~piador, Juli Ferrer Bel; vo- pital.
cal de Tecnica i Cultura. Ricard
— Ais
gräfirs Llauger.
Calvet i Serra; vocal -de Publici- situals altallers
carrer Granae
tat i Propaganda, Josep Maria dos, entraren lladres i s'apodeJansä i Ribera; vocal de Drets i raren de 938 pessetes.
Atribucions, Amadeu Täpia i Es— A l'Agencia de transporl
tela; vocals: Josep Prats i Sasituado al correr de
llés, Eusehi Estela i Soler i Mi- falgar, nürnero 64, entraren Traguel Arana i Dutren.
tres i se n'emporlal .P.11 30 fardells de generes que estaven
Assemblea del Cotlegi de l'Art eminagalzeinats per tal d'esser
Mejor de la Seda. — Aquesta en- distribuits als SMIS deslinataris.
titat va celebrar reunió general
Per he que de inament huir igordinäria.
nora el valor del robalori,
Es procedf a la lectura de la cren que puja alguns milers de
Memòria de l'exercici proppassat, pesse.tes.
la qual fou aprovada per unaniAhir a la tarcla ingressä
mitat, rom aixf també l'estat de l'Hospital Clinic Ant oni Berlocomptes. Seguidament es prod'un any d'edat, el qual
redf a la renovació de cárrecs de sentavo la fractura de la baseprodel
la Junta Directiva, la qual que- crani, ferida que es produf al doda constituida per al present micili dels seus pares, al correr
exercici de la forma següent: de Correrla, per haver caigut
President, Manuel Balcells Bol- mentre jugara amb altres nfants.
gues; vice-president, Miguel Pich
—
un magatzern de l'EsAguilera ; secretari, Francesc panyaEn
Industrial, propietat de
Gual i Roca; tresorer, Antoni Miguel Gironella, ita estat comes
BatI16 Ibäñez; comptador, Nar- un robatori de generes per valor
cfs Paririo Font; conservador, d'alguns milers de pessetes.
August Malvef i Garriga; bibliotecari, Ramon Albanell i Pujol; r•11.11..eMmellbilMe..e11n041M1.11•WeIMKOM«••
APARELLS FOTOGRAFICS
vocals: Ramon Horta i Obradors.
Josep Pàmies i Corrons, Josep Prismática, Binad«, Cinemes
PellIcules
Pathe - Baby, MàquiMariol Armengol, César Dubler
nes, Fonògrafs de totes menea,
lIumel i Alfred Rafel MargeneDiscos, etc., etc.
des.
Aixi mateix fou pres l'acord
JOIES
BRILLANTS
de nomenar President d'honor de
Tot de veritable ocasió
la Corporació al senyor Frederic
Compra, venda 1 canvl
Bernades i Alavedra.
CASA BAGUÉS
Car p ir da dant Pau, 5 (urnr de lo«
AgrupaoldProfesslonal de PeRambles) • T. 14237 • BARCELON5
riodistas. — Demà, diurnenge, a

VIDA CORPORATIVA

GUMBAU, ENSENYA

FETS DIVERSOS

URINARIES

I113:4454."1ZAA82
PID,
I ECONOVIIIC

(111188008 882E8)

Mensa lavatges injecelons ni altres motesties. I sense qus
riman tic se n'assabenti, in:breen repitement de la tilenorrogia
gonorrea (sota m i litar), cistitis, prostatitts, leueurrea inuiso•
Manes en les senyores) 1 altres manantes de les vles orinares
en ambdós sesea, per antlgues i rebela que Ocluir), prerent du
rant unes guantes setmenes guatee o cine Careta Collazo Per

de. Calmen els dolors al moment I eviten complIcaclons I recalcluded Demaneu opuscles gratis a Farmacia Collazo. alertaleca. 2. Madrid Frau: 17 pessetes

ripid I ',rae. semi, t dom.
elallerea, 248, 2.en n Just P. G.)

SULFOPILOL
Usi'l, si la seborrea am•noca el seu cabell

La seborrea és causa del 90 per 100 de les calvicies
Fet a base de cofre, el gran especific de lo pell
Obtindrò un cap net i un cabell lbs amb SULFOPILOL

La Cootederael6
ele la Indástrie del Taxi
1 el "Segelt Pro Infancia rie
&la trobentt en plena campanya del
"Segell Pro-Infancia". obra a la qual.
per la seca transcendencia ,humanita-

ria i patriótica, tot havem d'aportar el
nostre granel de corra, mes gros o
mes petit segons eis nos t res mitjans
o les tiostrei forme, tota vegada que
dels bons resultats dels nostres esforços depèn i'alegria, la salut i potser
la vida d'una manió d'iniants, bells
planeons de la Catalunya de denla.
¿I no fóra ben just que dies a venir,
quan per un d'aquells tumba cruels
que china la vida, ens trobessim nosaltres mateixos en la necessitat de recórrer als positius beneficio d'alguna
de es institucions que mantenen aquesta obra sense la tranqui g itat de consciencia d'haver complert amb el nostre
deure d'homes i de catalans, d'haver
ufert el nostre ajut en dies mis riallers, d'haver cooperar amb el nostre
esforç a Tesfore mancomunal del nostre noble?
La Coniederació de la Industria del
Taxi, atenta sempre a totes les manifestacions hurnanitáries i de bella cintadania, aixt ho enten, i é 3 per això
que es complau a adreçar-se a tots
els compan y s taxistes, pregant-los
que vulguin passar per les veces oficines, carrer Salmes. n. ¡roo, on els
será Iliurat un carnet de segells
"Pro Infancia".
Esperem dels alto sentiments de
tots el3 taxiste: que una cegada mis,
donat el fi social i benefic, faran gala
del seu cooperativisme i acudiran a
les nostres oficines, i amb el rninimum
esforç i sacrifici els podrá quedar la
dulea satisfacció del deure complert.
Companys taxistes, per human:tat,
per patriotieme, ajudeu a l'obra del
"Segell Pro-Infancia" de Catalunya i
els infants us en restaran reconecluts.

Assemblea general de l'Associació de Periodistes
Sita celebrat VAssemblea general ordinaria de l'Associació
de Periodistes, anib assistencia
d'un gran mimbre dassootals.
Va presidir Facie el senyor Xavier Regäs. El senyor Lledó i Figueres va Regir les actes de les
assernblees celebrades durant el
darlan any i una extensa memòria en la qual és reflectida la
lasca realitzada per l'Associaci.5.
Tumbé foren Ilegits pels senyors Freixes i Ron Vestal. de
comptes i el balanç corresponent
al darrer exerrici. Es presentir
una proposició signada per un
centenar d'associats, entre els
gneis figuren els norns Inda destrat s del periodisme catalä, invitant l'assemblea a procedir
la reelecció del senyor Costa i
Deu per a la presidencia de Venta:d.
La proposició fou acceplada
per unanimital, i el senyor Costa
i Déu es possessionin del carrec
entre els aplaudiments de tots
els assembleistes. Després fou
elegit el senyor Valls i Taverner
per a la segona viee-presidencia.
Fou presentada una proposició
sollicitant que sigui tramesa per
la Directiva, i en notas de l'assemblea, una efusiva salufaciÓ als
soeis senyors Companys, Marlf
Esteve, Gassol i Casanoves, que
pels motius coneguts es troben
empresonats, i que, a la vegailit,
els sigui fela una visita per tal
d'expressar-los la simpatía de
de l'Associaciú.
Aquesta proposició fou acceplada per unanimitat,
Tot seguit foren tractats ¡tares
temes d'interès professional i
s'adoptaren importants acords.
L'asseinblea acaba amb unes
paraules d'agrairnent del senyor
Costa per la distinció de que ha
estat objecte, en portar-lo per
tercera vegada a la presidencia
de l'Associació de Periodistes,

SULFOPILOL

La greixor del cabell és vençuda poi SULF0P11.01.
usi SUI.FOPIL01.

o resigni's o ásser calb si té seborrea

Lo frase definitiva: SULFOPILOL evito lo calvicie
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6 . an Basar de Sastreria i Camiseria Sistema Nord-america
La liquidació de totes les existències a qualsevol preu es fa necessària, volem fer
una transformació completa i presentar la Casa amb assortiments completament nous;
reataren) lotes les existències, que passen d'un minó de pessetes, als preus següents:

SASTRERIA

CAMISERIA

100.000 Vestits
des de 10'— pies.
100.000 Calçotets
des de 1'95 ptes.
25,_
•
4'95
100.000 Vestits llana
100.000 Camises
100.000 Ventas d'estam
"
100.000 PIlames
4'95
50'—
•
050
100.000 Pantalons
495
100.000 Colla
0'50
100.000 Pantalons patent "
7'95
100.000 Mitjons
095 •
100.000 Samarretes notó
100.000 Pantalons llana
11'85
100.000 Impermeables
1'50
10'—
100.000 Samarretes seda
0'50 •
100.000 Imper. plomes
15'-100.000 Corbates
•
025
10'—
100.000 Trinxeres
100.000 Mocadors
0'50
100.000 Txecs
15'—
100.000 Mocadors seda
LIQUIDEM 100.000 ARRICE; DE "PANYO" 1 DE PELL, a 25, 50 I 75 PESSETES
Encara que estiguem situats al Passeig de Gràcia som la SASTRERIA I CAMISERIA
Inés económica de Barcelona.
Secció de Vestits i Abrics de NEN a mida: Per a totes les edats i diferents törfnes,
amb teles de gran chic estil anglès, des de 40 pessetes..
Secció de Vestits 1 Abric.s d'HOME, a reida: • Diferents iformes i teles de gran fanlasia estil anglés, des de 50 pessetes.
Secció de Vestits d'etiqueta: Smokings, Fracs, Jaques, des de 100 pessetes.
En ocasió de celebrar el senyor Bastida el cinquantenari de comerciant barceivni,
ofereix el palie en general l'ocasió d'ésser ric, t regalän, en proporció a la compra.
una participació de la Rifa d'un billIet adquirit a la Loteria de Maria Illa.
NOTA: Els qui de fora vulguin servir-se de la nostra casa, poden escriure, adjuntant
050 pessetes en segells, labran figurins, mostres i un sistema especial per a prendre les
mides, amb les instruccions per a rebre l'encärrec abans de cinc dies.
sie i,i L)4444
LA CIRC'JLACIO

1111111111111111111111111111111111111111111111111111(1111111111111111111t1111111111111111111111111111111111111111111111{111111111111111111111111111

Carrers de sentit únic
kin n ent-se disposat per la Su-

perioritat Vestabliment de diversos sentits ladee a la Zona de
Gracia, per tal ele facilitar el
trànsit de velitctess' que van al
Mercal de l'"Amesaria" Central,
l'Agrupad() de NWIttat, Servei de
'Transports j CirdUlació, fu present als conductors de vehieles i
al públic en general que des d'avui resten establerts els sentits
tintes següents: narren de la Fra.
vessera, en el tros i senlit de Milä j Fontanals i Menéndez i Pelayo, continuant a Salmeron.
Garree de Puigmarti, des de MeAvui, a l'Olympia
néndez i Pelayo a Milä i Fontanals; Verge de l'Empar, des de
Aquest vespre continuaran a ¡ 'O- Travessera a Puigmarti; Torrilympia les competicions de "Home jos, de Puigmarti a Travessera.
Trainer" i Iluita-americana. En "Ho-

ASTILLAS
MORELLO
sen la vertadera medicado
balsàmica per a la Tos,

Bronquitis, Catarros,
Asma, etc.
Capsa petita UNA pesseta

me Trainer" se celebrará la revenja
del titulat mata Franca-Espanya, amb Segona campanya del Segell
els asos que han actual anteriorment
Pro Infimcia
al programa. En Iluita, Burivach será
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enfrontat a Clody i el català Grifol,
Marc
Redondo,
Vicenç Simon,
antic boxador pes Ileuger que debuta
Antoni Biarnes, Jesús Royo, Lola
en aquest esport, a Pirue.
Cabello, Pep Hurtado, Celia Mon-

L'Esport femení

Parli'n ol seu metge; no ternera el seu dictamen

I quan fracassin els calidez d'aficion at,,

Casa BASTIDA

Entrenamenta de hockey
Avul a la tarda, a dos quarts
de quatre, s'entrenaran conjunlament els equips de hockey dei
Club Femenf i d'Esports 1 el del
Polo, ttl camp d'aquest darrer.
'l'Imantó d'una peilicula esportlya

talvan, Merla Teresa Planes, Teresa Busquet, Rondalla del Centre Aragonès 1 cantador 31. Oliete, Issa Marcué, Sacha Goudine
partenaire, Germana Lewis, Lilie Green-Maxime, Els 3lontiño,
Germano Monte San, Clowns
Tony-Kuk, Olibol I IMIle. Jacqueline, Lolitas Más i Empar Sänchez, collaboraran a l'obra del
Segell Pro nfäncia prenent part
desinteressadament en el festival
que avoi, divendres, a les deu
a nit, so celebrarä al tealre del
Bosc, a profit do l'esmentada
Institució,

El notable cineasta amateut
Eusebi Ferrer, està filmant una
pellicula de caire esportiu amb la t4444~M.MN44*M44.
collaboració de les atletes del
Club Femen! d'Esports.
S'han rodal diverses activitats k OUEST NUMERO HA
de les ßenyoreles d'aquest club, 1
demä al matt continuarà el l'ASSAT PER LA CENSURA
rodatge d'una partits de bäsket i
de

ten».
,
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