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Constitució, Estatut, Llei orgànica

la Constitució de la República

i essent l'Estatut que anaven
aprovant les Corte alguna cosa
distinta de l'Estatut de relaeions
de què es parla reiteradament
a partir del pacte de Sant Sebestia, el més adequat al regim
d'autonomia reconegut a Catalunya seria una hiel orgànica
la Generalit at.
L'avautprojecte redaetat per
la Comissió Jurídica Assessora—
obeint l'enehrree fet pel Consell
de la Generalitat — adoptaea la

denominació de "Constituid' interior de Catalunya - , i C011 ,eqüent amb el nom, revelava elarament l'esfore dels Gens autors
per a donar-E, morfològicament
almenys, el caräeter de hei constitucional.
Estern segurs que els membres
de !a Comissió Jurídica Asseesora foren els primers d'adunar-se
de la inexactitud d'aquella denominaeió; perd, Mime sacrifi
cant Ilurs punts de mira de téenies, respectaren fidelment
nom i l'orientacid que els havia
estat donada.
El propi Consell de la Generalitat s'ha reetificat posteriorment, en convertir el projecte
de la Comissió en ponencia
govern. El projeete de llei que
sera presentat al Parlament
dirà "Estatut orgänie de Catalunya", denominació q 110 ens
sembla tant o més impròpia que
l'anterior; més modesta, india- .
- eutiblement, però amb els mateixos o amb majors desavantatges.
Si es diu "Estatut"— deixern
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preseindint de les Beis que, segons la seva doctrina, no obliguen
Catalunya; perd el senyor Maspons, que és un patriota i un
patriota assenyat, aceepta, si no
emn a posició própia, corn a base
obligada de govern, la legalitat
de rEstatut de Catalunya i. partint d'aquest principi, arriba a
la conclusi6 li.tgiea que no pro.
cedeix redactar una Constitució
catalana i sí una Llei organica
de la Generalitat.
* * *
El diputat senyor Martínez
Domingo deia pchs passadissoe
del Parlament que trobava l'avantprojeete fluix. Es deuria
referir a Vorientació de Fobra
de la Comissió Jurídica i, en
aquest sentit, és possible que la
impressió del diputat regionalista sigui compartida i rebuda
eorn una decepció per alguna
eleetors de l'Esquerra.
El Consell de la Generalitat
ha mirat de reforçar alguna expremió, però en el fons no aporta cap novetat. i (!ri així perquè
no pot ésser d'altra manera, perquè els preeeptes substantius són,
repetim-ho, els propis d'una llei
orgAnica de la Generalitat.
.Per aquesta mateixa raí). les
discussions més vives no secan
pas a l'entorn dels articles que
en una Constittieid haurien apa.ssionat més, sind a propòsit d'aquells altres que soleta restar al
marge dels programes dels Partits.
El senyor Llithi ja ha anunriat 'dos temes sobre els quals
el Consell deixa en Ilibertat el
Parlament tot afegint francament que Unte dins la majoria
els eriteris eón distints: dividí
territorial de Catalunya i apli-

cació del referéndum,

Cada terra te
el seu secret
Cada terna conté un tresor o altre.
Si removeu la terra sagrada de Roma
o la mis modestament sagrada de
Tarragona és probable que surtin a
fier deixalles romanes. En guantes
cases del Camp tarragoní hom ha tes
servir el marbre concau d'una testa
patricia o qui sao si imperial per picar
ametlles o fer Tall-i-oli!
Certes muntanyes, aixi que són excavades, lliuren fòssils que els savis
estudien i relacionen amb el diluvi
universal o amb un altre trasbals consemblant
No falten pas terres que amaguen
Socias de terrissa que els arqueòlegs
curen de descobrir i després d'enganxar amb paciencia illimitada a fi de
refer peces completes, testimonis d'al,guna civilització abolida.
En una esfera mis modesta, però
tanmateix interessamissima, topem
camps de petates que amb una fácil
operació lliuren una coilita de tubirculs. rhern vist, veritat? Un bell
espectacle, no sois per al propietari del
camp, sinó per als ciutadans que a
celda de negligir la naturalesa acaben
per creme que els menjars sorgeixen
directament de les mines, sobre piase de metan o de pisa..
Cada terra conte cl; seus tresors,
els scus secrete petits o grossos, defensats amb gelosia o lliurats amb negligencia Em penso que no cal multiplicar les imatges ni els records hisMides per convencer ningú daquesta
veritat.
Ara be: entre la varietat de dons
que la terra es causas de donar, mancava el que ofereix el sed de Barcelona en aquests dies de festa. DOTA
bombes! Una collita de bombes!
De vegades, el genngs loci que presideix aguces donatiu extrema tant i
tant l'amabilitat que ja ofereix les
bombee dins una caixa de fusta curosament agençades entre materies toves,
i amb un aire gentil de pinya americana. d'ananas que poden semblar valorosissimes amb sols un rajoli de
kirsch.
Es curigs, veritat? Curiós i (ins
lleugerament incòmode perquè i e s
bombes, al capdavall, són una joguina
perillosa o una menja indigesta.
Posats a triar, és segur que no (Ora
aquest el secret que voldríem veure
atribuit a la noble terra barcelonina.
Cal que, bis plegats, fem un estere
per canviar de cultiu.

pan forçat de redactar un toa

con stit tici nna i a mb I 'obligaeiä,
indefugible entera,
dins els límits marcats
per la Constitnei6 de la P.eptilinea i per l'Estatut de Catalitnya, dula foreosament a repetir
preceptos continguts en aquestes
dues lleis fonamentals.
iQuines sdn , en canvi, les novetats de l'aventprejecte i del
projeete del Govern?
m e na els ardides que regulen ele
or g anisme:; de la Ceneralitat,
a dir els única que acompleixen
la finalitat veritable de la futura hiel, o sigui els propis d 'una
llei organice d. la Generalitat.
* *
El senyor Maspons i Anglaseil, tot inserint en el seu vot
particular la doctrina que ha sostingut perseverantment d'enea
de la discussió de l'Estatut, arriba a una mateixa conclu.sid que
lIcealtres.
T o nseqiièneia lbgica de la pan/ció doctrinal del senyor Masporta hauria estat presentar un
vot p articular en el qual co contngués una Constituid catalana,

Per(*) Von Schleicher ea quedaria amb la cartera
de la Reichswehr

te a Hitler.
La idea de conferir la cancelleria a
Hitler no te res d'extraordinari en
aquests mements, perque el partit racis:a esta mis debilitat i ja no representa ;1:1 perill el scu arces al Puder.
Per abra part, els ntilitars, que ro
desiliaven veme el partit racista mis
Pro (me la Reichswehr, no desitgen
que ei partit desapareixi.
Von Schleicher ruante el contarle
amb els nazis dissidents i permet que
circuli cl rnmor que oferirà la vice-

LES PROPERES ELECCIONS IRLANDESES
De Valera anirà aliat amb
els socialistes
Dublín, s. — Amb motiu de les e!eccisne lese: slatives anunciarles per al
dia 24 de geuer, s'observa una gran
iebfe electoral a tot l'Estas Lliure. El
parid de De V alera s'Ira assegurat la
coeperació dels laberistes, que presidcix Norton, i ja creure inc

novament sortirà victoriós en la próxima Iluita, amb set petit augment en
el; seas paetidars, la qual cosa li pernee:raí de disposar ele la majoria absoluta - del neu Parlament.
El senyor Cosgrave es mostra ablí
inateiN rima combatiu ell els seus discursos, i ataca duranent els precedíments de Govern de De Valer; al
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cancilleria a la presidencia del Censen
de Prússia o alinenys la comissaria
del Reich a Prússia, a Strasser.—Fabra.
Berltn, 5.—L'ex-eanceller senyor Non Papen ha declarat que
ndds vert que l'entrevista que
ha celebrat amb el senyor
lingi estad tina maniobra
rolara el canceller. senyor Volt
Sehleieller, ni contra el Govern

actual.
Ha afegit que t'entrevista
versal finieament sobre la soInri(, que s'estä cercant des de
Ja fa sis rusos, relativa a la
incorporad() dels nacional sop lan st es en una concentració
naeionn I.
No se cap res. perallra pa rl,
quanta 1 resulta! de 11 dila entrevista. —

Les sessions del Reichstag
Berlín. 5— El Beietisiag es
reunira el dia 2 .1 del corrent.—
Fabra.
qua; acusa, ter la seca manca de lacte, d'haser arruinas el país, iniciarse
una guerra comercial amb Anglaterra. Propugna per Lila revisi &I*
acords amb Anglaterra, però en In
terreny de confianea i cordialitat,
sense detriment per al prestigi d'Irlanda del sud, però sense necessitat
recórrer a procediments ro -mimos per
als interessos frian Icsos. — Falta.

t'ajut dels socialistes
al nacionalisme
•
Dublín, 5. — En la próxima campanya electoral, els laboristes recolzaran
els candidats de De -Valera en 'aquells
districtes su ella no tinguin forces per
fer triomfar Ilusa representants.
•'• La idea de la' 'creació d'un partit
nacional sembla ckscartada de moment. — Fabra.

Estats Units Calvf Coolidge
Northampton, 5. — Sc sap que el
senyor Coolidge, a pesar de quei-

xar-se fa temps de desordres digess'hassia negat a consultar cap
metge.
Com de costum, avui al mati es.
ligué al seu despatx,' per?) cap allä
a les deu es retira novament a les
seves habitacions.
El seu secretari ha declarat que
res no semblava indicar aquest matí
que el senyor Coolidge estigués
malalt de gravetat, i ha afegit que
estigueren parlant alguns moments
abans que l'ex-president es retires
a la seca. habitació, sense que el secretari pogués apreciar res anormal
en l'aspecte del senyor Coolidge.
Ha afegit que ha romäs al despatx esperant que el senyor Cooiidg e tornes, i ha experimentas una
gran sorpresa quan cha assabentat
que havia estat -trobat mort a la seva
habitació per la seva esposa. — FaNova York, 5. — ni ha mort bra.
l'ex-president de la República, seNova Yorn, 5. — La noticia de la
nyor Coolidgc.
mort del senyor Coolidge ha cauFeia dues o tres setmanes que
sas profunda emoció als Estats
venia patiut indigestions, però :a
Units.
ha
mort
que
la
és
general
creença
El president, senyor ¿bover, n'ha
estat deguda a una afeceió cardiaca.
Ha estas trobat mort en una de eF. tat informal inunediatament i el
Senat ha suspés :a sena sessió d'ales seves habitacions particulars
la casa que habitava a Northampton questa tarda en senyal de dol. —
(Massachussets). — Fabra.

El

president

Coolidge
Davant d'aquest murt ;lauden de
descubrir tots els polities, tots els
hornee liberals i totes les Persones
honestes. Parlar extensament de
Calvi Coolidge ens portaria a precisar quin és el recte concepte de
la politica. Coolidge havia arribat a
president dele Estats Units, passant
abans per tota mena de cauces de
govern, i no obstant tenia de la política un conectase oposat al de molts
politics de carrera, aquesta mena de
petit personatge que els franceses
en diuen au "politicien". Havia
arribas a la presidencia deis Estats
Units, que es el carrec polític mis
important del misil, per la seca sirtut, per la Sena austeritat i els serveis prestase al pais.
Per explicar les virtuts monis i
les dots politiquee d'aquest home
de Govern llene de recórrer a la
seva biografia. Fin de pagesos, nascut a Plymonth l'any 1872, hacia
estat educat a l'Atnherst College,
institució que segueix donant una
instrucció basada en les humanitats
i l'estudi deis clàssics. Cooiidge hacia estat format amb els d'alces de
Plató, el Mutare i la Biblia. I, iraucament, se li coneixia. En el rito ment en qué a França encara no
ha acabas la disputas sobre les bases de la segona ensenyança, el cas
de Cooliclge pot ésser retret C011/
un exemple per partidaris de les
humanitats clàssiques.
De l'Amherst Collegue en va sortir advocat, i en acabar la carrera va
començar a treballar en una casa de
comerç de Northampton, a l'Estas de
Massachusetts. La seca carrera politica va començar essent regidor, alcalde senador i president del Senat
de Massachusets. subgovernador i governador d'aquest Estat. Pb partit republica l'hacia degit vice-president de
la República.
L'ateee de Coolidge a la presidencia
deis Estats L'nits s'esdevingué d'una
manera emocionan!. .a la nit, quan
Coolidgc clorrnia a la granja del seu
pare, es sa presentar la policía a comunicar que s'havia rebut la noticia
de la mort del president Harding.
Coolidge va fer llevar el seu pare, que
era jutge da la localitat. i davant del
seu pare i damunt la biblia de la familia, va prestar jurament i va prendre possessió de la presidencia
Estats Chus. Això passava fans. leal
Ni Coolidge ni el seu partit creen
que el governador de Ilassachusets
llagues d'arribar mai a la presidencia.
L'advertirla-in de Coolidge fou un
trasbal, e:1 les altes esteres de l'administraciú. L'auster Coolidge hacia de
liquidar la política tenebrosa de
3fr. Harding, política da iers i d'in:moralitats, que es va acabar amb una
mort inesperada. La seca esposa, una
duna d'un tremp extraordinari, una
mena de Macbeth. el su enunetzinar
durant tu/ viatgc per evitar que caigua
en el deshonor i que el president acabé; a presidí. I el país sa tenir sor:;
després del fantotxe de Mr. liarding,
el president Coolidge hacia de donar
al puls un exemple d'una moral molt
rígida i d'una política honestissima.
Coolidge fou reelegit president l'any
toas. L'any 1928 110 valgué presentar
la sena candidatura per a la reelecció
i va Asee mecen per Mr. Hoover.
El president Coolidge va tenir sort
durant la seva adminiatració. t'a sis
anys de la seva presidencia eón co-

neguts amb la deneminació de "periode de la prosperitat - . No ulla vist
mai a la histeria del mías, diuen els
economistes, un període tan prosper
com el de l'época de Coolidge. Es clan
que aquesta prosperitat fabulosa no
era un mérit del president, perti Cooliee sabe coordinar-la, mantenir una
administració atuse aferismes.
La politica exterior del president
Coolidge fou, com pot suposar-se, una
interpretació dcl pensament del seu
partit. La seca preocupació era el desarmament, i sobre aquesta qüestió eis
seas discursos demostren la seca gran
prudencia: en aquesta materia, el sen
idealisme no estava infectat de romanticismes. Fou ell qui lligä el problema
dele deutes amb el de desarmament
perque creia que les guerres han de
sortir cares i que seria insensat perdonar deutes perque el diner que el
deutor s'estalviés de pagar los esmerçat en l'adquisició de material de guerra.
Les idees politiques de Coolidge cal
estudiar-les en el volum dels seus missatges i discursos. Eren uns discursos
breas. d'un alt to moral i escrits en
una literatura funcional. Teni. una
gran fe en la justicia i en la democracia.
El president Coolidge era un }tome
neditatiu. un solitari, (anula pel Sell
silenci. Nr, deia mai res, i els seas
acompanyants tenien la consigna de uno
dir-li mai res. encara que el president
es trobes a la residencia de vacances, encara que ealgues aco:npanyarlo a pescar al Rapidan.
Era un místic, un cristiä purità d'una rigidesa que contrastava amb la
dissipaciA del seu país. Fea admirat
cm a pobre, era un president pobre,
un home que 110 havia sabut fer diners, encara que la seva fortuna faria
cert respecte entre nosaltres.
Es un honor per a un regim haver
tine.ut i sabut admirar , un president
com aquest.
MANUEL BRUNET

1875
•speolalltat en antracita ansiosa ;lec a
salamandras 1 oalefacold oentral
Caerle d'Aragó, 2“ — Tolda« 1e514
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Baralles amazòniques

La qüestió de Leticia

Ha mort l'ex-president deis

podria donar el Poder

lieriin, 5. — Hifer i von Papen es
trobaren altir a Colònia.
Als centre politice ce dio que l'entreviAa iou deguda a la iniciativa (le
von Schleicher, que tracta d'acladr
un nie la situació política, cada dia
més dificil, reprenent les ncgociacions
du "nazis".
Circula el rumor que von SeWeicher
rsta disposat a cedir la cancelleria a
Hitler i a quedar-se amb la cartera
de la Reichswehr, cartera que li coi.feriria el Poder real. L'imic obstaele per a aquesta combinacid es Fantipatia que el president Hindemburg

a ip r
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Un republicii model

preferentment sobre els
temes d'aquesta naturalesa que
versaran els comentaris i les dieeussiona. Les soluciona que ele
siguin aplicados seran també les
part lineonvenient de la con- que transcendiran rnés en el fufusió arnb l'Estatut de Cata- tur de Catalunya.
luya. llei de 15 de de s embre—
MART1 ESTEVE
elitaa SOLDEVnA
és sobrer el qualifieatiu "ortränie - , perquè un Estatut és una
llei orgànica per excellèneia. MeLA SITUACIÓ POLITICA A ALEMANYA
gir "de Catalunya" tampoc
és exacto, perqué la futura
ha de regular l'òrgan de
Ara que els nazis estan afeblits, sembla que se'ls
no tic ia, o sigui la Generalitat.
* * *
Ilem fet les observacions preredes, no pas per a discutir
una ximple qüestió de nonas, ni
menys pe' un afany legalista.
sind perqnè els inconveniente
apuntats en comporten inevitahlement d'altres i perquè l'una
i l'altra expressió tradueixen un
esperit distint. Vegeu, per exemple — i no s easualitat —, que,
en pa.s.sar l'avantprojecte, "Cotastitoció interior ch .) Catalunya",
a projecte de govern amb el nom
d"Eatatut organie de Catalunya - . s'eliminen una trentena
d rtieles.
Per aquesta red, la lectura de
l'avantprojecte de la (7arn:eeid
Jurídica produïa al lector nienys
atent la impressió (l'alguna cosa
ja coneguda. Nctitralment. El

BARCELONA,

Full de dietari

L'estructuració de Catalunya

Durant la discueió de l'Estatut a les Corts de la República, hadern eomentat més d'una
Negada amb alguna de 1 s cona:
panys de diputació si calia o no
que el Parlament català aprovés
una Constitució interior. Deixant de banda tot aspecto politic. tècnicament ens semblava indiscutible que, partint de la vig e n c ia obligada a Catalunya de

'',
CA (XII

Com el lector haurä viu, sembla que xe,:ada sessió, i se separaren seise
arribar a cap conclusió. La qüestid
catana a punt d'esclatar en ternes
dels límite peruviano-brasilers estigué
amasen-ligues una paorosa conflagracid entre Colämbia i el Perú, i tot a l'ordre del dia durant prop d'un seaixò per causa d'una població que por- gle. Ja molt abans, en 1636-45, Porta el nom joiós de Leticia, població tugal-Brasil havia pres la iniciativa en
aquest sentn, collocant íites indicada'
que aquells dos paises es disputen
res en els linfits que assignava als
aferrissadament... o, millor dit, que
seus dominis. Pepe. Espanya-Pera,
Colòmbia vol disputar al Perú.
Es molt curiós això que passa a pretenent-se lesionas per la repartició
topogräfica te t. pel seu sei, havia enAmerica. Sobren, allá, les erres. Falderrocas aquelles fites i les hacia creten, en canvi, els bornes. Ara resulta
que els pon homes que hi ha es tun mat a la seca cuina. Aquest jet de les
fites plantades per un dele Estats i
matar per la possessió de trossos de
terra deserts o apenes poblats per sal- enderrocades per l'altre es m'ova diverses cegades
vAges rnig entropOiags — el Chaco
"Elà jesuites equatorians no sha-o les sortees de l'Amazones. —
cien esperas a ,cure la miestió agitaAnea a comprendre aixia! Per la meda- entre les dues potencies per exploya banda, vaig creient cada dia mes
rar el país en litigi i procurar-se enque l'home és completanent boig...
tre les castes :Migues que l'hatetaven
Perú deixem-nos de consideracions
el personal de llurs missions. En aquei tornera cap a la l 'ostra Leticia.
Que qué és aquesta Leticia? Doncs lla epoca ielie — 1695- 1 e 10 — la regla de les missions hispano-peruanes
un petit poble d'escassissims habidistava molt d'ésser paternal. Els catants situat apenes a dos quilernietres
tecúmens, que hom sobrecarregava una
de Tabatinga, la població fronterera
mica de treball, que hom alimentava
del Brasil. Ja parlaren/ més endavant
de la regle i deis seus pobladors. Per, nialainent i que horn bastonejava
molt, muleta cm a mosques. Per tal
as ni ene dedicarem a explicar al lector
dc saldar aquest déficit i de tenir
els precedents, una mica embolicats, de
sempre complet el quadro de llurs
ha questiú.
poblacions cristianes, els reverends paQuatre paisus es barallen per la
possessió de la zona de 1:Alt Amaso- res de Jesús ensiaven, en una embarnes on está situada Leticia: l'Equa- caciú armada en guerra, religiosos i
soldats a saquejar — la paraula és
dor, el Perú, el Brasil i Ucläinbia.
anatema, perú perfectainent al seu bloc
En realitat, dos cstan ja (ora de li— les veneres de VAmazones i les
tigi: l'Equador, per eliminació, el
missions fundades per llurs correnBrasil perque, segona veurem, ha' esgionaris i rivals del Brasil. Mentre els
tablert, mitjançant sengles tractats,
raligiosea s'apoderaven dels neòfits,
eis iimits amb els seus veins.
els saldats saquejaven les habitacions
Queden Colänibia i el Perú. Aquella fins ara no baula tingut mai Cap d'aquests, Itabitacions que aleshores ja
eren ininils. Aquells tete no tenien res
interés real a la regid amazónica, i
d'extraordivari en pan recentment
tot es Ihnitava a platòniques pretenconquistas..."
sions. Expliquem-nos.
Aixi anaren les coses, poc mes o
L'Alt Amazones, als segles XVII i
menys, abans i després de la supressió
XVIII, era gairebe desuonegut i despoblat. Le tant en tant la inimensitat de l'ordre, has a trug segle passat. Perú des de la ti de la centúria, arnb
dels hoscos verges es veia interroml 'eXp!.:ac'iú boscos de cautxú hi
pudst per alguti miser poblat d'indis o
ha una certa anuencia de colenitzaper alguna missió jesuítica.
Penó ja aleshores tothom cuba es- dors, aquellesacontrades llunyanes i
torrides presea una tnica de valor —
ser amo... al desees!
valor avui desapareguda amb la ruina
Figureu-vos, ande lecior, qua la illa
irreu del
dels productor; de cautscii,
que Si ha al gran riu entre Leticia i
Tabatinga, anomenacia Illa tic la Ron- qual és gairebé als mercase munda, presenciava ja en el segle XVIII dials, — i els paisos fronterers, hereus de la rivalitat hSsparodusitana,
la reunió d'una conierencia entre delegats de Portugal i delegats d'Espa- coniencen a disputar-se, mis aferrissadament que mai, aquells territor1s
nya, Ja veieu si la disputa per aquells
gairebe dest.abitats i inhabitables.
limits ve de lluny.
A prineipis de segle se succeeix una
Un explorad-4 trances, Paul Marserie de tractats de lindas, els quas,
coy, que recorregué la regir:, en 1850,
cris relatará pintorescament com atlas perä, no solucionen definitivament la
qüesii(1, segons podem veure aquests
ren les coses:
"Llus pretensions mimes eren di- dies. Amb Colòmbia, el Brasil havia
inicias negociacions en 1853; durareis
licite de comdriar. Portugal vela esdivuit anys, i foren interrompudes en
tendre el Brasil fins a les fonts del
iko per éster renovades en 17)5, doriu Napo; Espanya portar el Perú
nan: cona a resultas el tractat de 1507.
fine al Ilac d'Ega. Fou per resoldre
Amb l'Equador, firma el Brasil el
aquest problema geográfic que ele pietractat de lomt, el qual luxa la frontapotenciaris efamledäs Estats s'havien
tera catre Tabatinea i Leticia (semrcurdt a la illa de la Ronda: per() desore Leticia!), Amb el Perú slan
mes d'haver discutit, argumentat, reiirmat els tractats de 1851, 1874 i
plicas i d'haver-se provat reciproca109_ ja veieu si tot aixä ha iet córment que les reclamacions de Ilurs aurer tinta!
gustos amos eren justes i ben fundaI ara mis falta presentar-vos aquesdes, cota que no seien cap sentida a
blues raonaments, ja que els drets de tes terres tan disputades.
cada un eren imprescriptibles, i llurs
GONÇAI. DE RE.PARAZ (fin)
silogismes uliguab Mima, declararen ai-

RADIO I POLITICA
INTERNACIONAL
Les emissores angleses i
alemanyes critiquen els
Governs reaccionaria de
Polònia i
Londres, 5.-- S'assegura que el
Govern italiä ha formulat una protesta análoga a la presentada per
Polònia atnb :notita de determinados
apreciacions fetes per la British
Broadcasting Corporation. en radiar
el programa de la nit de Cap d'Any
—
Londres, 5. — El "Daily Mar
creu saber que, a l'igual que Polònia,
lambe el Govern d'Itälia ha comunicat al del Reich el Sell descontentament per les critiques de la politica
italiana rachades amb motiu de l'entrada de l'Any Nos, per alguncs emissures alemanyes, en referir-se abs territoris irredents. — Fabra.

La verola a Ceilan
Colombo, 5. — Sha declarat una
violent epidemia de venda, seguida
de setze morts. Les autoritats han
adoptas mesures per a la vacintació
tutearse de dos milions d'habitants.
Fins ara no Si Im cap europeu afeetat d'aquesta malaltia.—Fabra.

L'ESPERIT D'ENRIC CALVET
—Tota perdent, ehT Tota perdent,
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-BARCELONA

A la sessió d'ahir, el Govern va presentar a la Cambra el projecte
d'Estatal orgänic de Catalunya, després d'haver modificat l'avantespro•

jede de la Comissió Jurídica Assessora
%a passar a la Comissió de Constitució ifins que aquesta hagi dictaminat
queden suspeses les sessions
Abans de la sessió
EL PROJECTE D'ESTATUT
ORGANIC DE CATALUNYA
A primera hora de la tarda hi
tague molta animació a la Camara.
Coincidiren als passadissos els se
-:yorsMatínezDmigCoera i s'inicia una conversa sobre
el projecte de Constitució interna
de Catalunya, que ha de llegir-se
aquesta tarda.
El senyor Martínez Domingo opinava que el projecte publicat per
la Premsa no és el que ha d'ésser
presentat al Parlament, puix que en
tal cas, Com a ponencia de Govern
ii semblava molt iluix.
El senyor Comorcra estimara
també que e: Consell de la Gene:elite ha de tenis un projecte propi
a base del redactat per la Comissió
Jurídica Assessora; però s'estranyava que moments abans de començar
la seseó no hagués estat repartit
as diputats.
El senyor Serra i Moret es nega
a expressar la seca opinió sobre el
"projecte allegant que no ¡'hacia pogut examinar detingudament.
En vista de la desorientació que
s'observava, interrogàrem el ricepresident de la Cambra, senyor Ca noves, sobre si existia un altre
projecte especial o bi el que s'ha
publicat era l'anunciada ponencia
de Govern, i el senyor Casanoves
va dir que ho ignorava.
Entre tant, va celebrar-se una
reunió del Govern.
A la sortida -prop d'un quart de
sis- el senyor Lluhi manifestà als
periodistes que s'havia pres record
que el Govern presentes una ponencia pròpia a base del projecte
de Constitució redactat per la Comissió Jurídica. del qual seran suprimits trenta articles i alguns altres modificats mitjançant esmenes.

Comença la sessió
A un quart de sis en pena el
senyor COMPANYS obre ia estáis
Les tribunes, animades. A la preferent seuen, entre alces, els diputats a Corts de la República senyors
Estelric, Trifon Gómez i Barga116,
aquests dos darrers socialistes espanyols; els diputats francesos senyors Gelis i Beauguite i el jutge
degä. senyor Amarás,
Al banc del Govern. els senyors
Lluhi, Comes, Terradelles, Pi i Sunyer i Xirau.
Un secretan llegcix rada de la
sessió anterior, la qual es aprovada.
ORDRE DEL DIA: PRESENTACIO A LA CAMBRA DEL PROJECTE D'ESTATUT ORGANIC
DE CATALUNYA
El PRESIDENT DE LA CAMBRA anuncia que va a procedir-se
a la presentació de l'Estatut Orgänic de Catalunya a la Cambra.
El senyor LLUHI, com a cap del
Govern, s'aixeca i llegeix el projecte tal com ha quedas redactet
despees de les modificacions fetes
en convertir-lo en ponencia de Govern.
El text integre del projecte es el
següent:
r

L'Estatut Orgànic
de Catalunya
TITOL I
Dispoolcions general':
Article t.-A Cataluyna el ' Podes emana del poble, que l'exerceix
per rnitjä dels organismes de la
Generalitat
Miele a.- La capital de Cataluan és Barcelona.
Article 3.-El català es la llengua
premia de Catalunya.
Article 4.-1.4 bandera de Catalunya és la tradicional dita de les
quatre barres, o sigui, de quatre
Jalees vermelles en camiser groc.
Mide 1- Les lleis no tindran

e reesle •:'Sresactiu, sinó s'hi (Espose
el contrae:.
Article 6.- Les lleis n 10..1é5 podran éster derogades per altres leis.
La llei regula els efecto dels usos
i consuetuds.
TITOL II
Principie socials
Article 7.- La familia resta sota
la salvaguarda de la Generalitat. El
matrimoni es fonamenta en la igualtat de drets dels cònjuges i es podrà
dissoldre per les causes que la Ilei
assenyalarà. Les Ileis civils deserntinajan els drets que corresponen als
fills. Establiran aixi mateix les normes per a la investigació de la paternitat i la igualtat dels fills nascuts dintre o lora del matrimont.
Article 8.- L'exercici del dret de
propietat s'ha d'inspirar en Vinieres
La Generalitat ¡'tapera i aferma
en elle, que serveixi aquesta fi talitat.
Article 9.-Tota la riquesa del
país està subordinada als interessos
de l'econornia genera!.
Per causa d'utilitat social la propietat podrà essen expropiada o socialitzada, mitjançant Eindemnitza•
ció si no acorda el contrari una hei
aparada per un nombre de vots
igual, almenys, a dos senos del
nombre de diputats que corresponguin al Parlament. Els servcis publies i les explatacians que afectin
l'interès comú podran Coser necioaalitzats.
Teta els betas, rnobles
Artide
i imobles i objectes de sota mena
que tinguin interés històric. artístic
o cientiiic, podran ésser declarats
d'interès públie. La Generalitat ordenad les normes per a llur conservaciq, coordinació amb les que
regeixin el Patrirnoni cultural de
l'Estat.
Article ti. - L'ensonyament psimar sed obligatori, gratuit i laic.
S'inspirarà en els ideals de treball,
justicia social i solidaritat humana.
La Generalitat facilitara Eacces a
tots ele gratis de l'ensenyament als
escolars mes aptes i matices de
mitjans económico.
La inerte de cätedra queda reconeguda i garantida.
Article 12. - El treball en totes
les seves fornica és un deure social
La Generalitat el protegirà dintre els
límits de la seva competencia.
La Gencralitat organitzarà la instrucció professional, fomentará l'estalvi popular i propulsará el cooperativisme. Dedicará una atenció preferent a tot el que pugui contribuir
al millorament social i económic dele
treballadors.
Article 13. -Els trehalladoes tindran facultats per a disposar del
temps necessari per a exercir els
drets politice i cls careces d'elecció
popular, sense minva de llurs reteihucions quan el carece obtingut no
ca tingui d'assign, la.
Gandida del mateix dret els funcionaris i ohrers de les Corporacions
públiques de Catalunya, els gneis
tindran !hure accés a tots els dirimes d'elecció popular, sense !recessitaa de previa autorització Ilevats
els casos d'incompatibilitat i cacenIiincia que les Ileis establiran.
Article 14.- La Generalitat legislara per a donar assistencia a la
maternitat, als infants, als vellsaals
melalts i als invälids que en neceasitin i per a auxiliar econòmicament
les families nombroses desvalgudes
TITOL, III
Generalitat de Catalunya
Article 13.- La Generalitat és
l'organisme jurídic de Eautonotnia
Catalunya. La compon el Parlament.
el President i el Consell Executiu
o Govern.
CAPITOL 1
Parlament
Article 16.- La potestat de fr
les tisis i derogar-les correspon
Parlament, constituit pela Diputats
elegits pel poble "per mitjà de sufragi universal, directe, igual i secret.
Anide 17.- Seres elegibles Per

r. carece sie Diputat els ciutadane
majors de 23 anys, sense distinció
de sexe ni d'estat civil, que reuneixin les condicions que la hei electoral determinaré.
Article a -La llei regulara l'exercici del sufragi i determinara les
incapacitats i incompatibilitats per a
éster Diputat.
Article 19.- Els Diputats són inviolables per dódels vots i opinions
que emetin en l'exercici del càrrec.
Article 20.- Els Diputats sols
podran desee detinguts en cas de
delicte flagrant.
La detenció sed notificada tot seguit al Parlament o, si s'escau, a la
Diputació Pennanent.
Si algun Jutge o Tribunal estima
que ha de processar a un Diputas,
ho posara a coneixement del Parlament exposant els modus quejaslitiguen la dita resolució.
Transcorreguts to dies, comptats
des de la data en que el Parlament
Isagi acusat rebut del suplicatori
corresponent, sense prendre acord
respecte d'ell el dit suplicatori es
con_iderarä denegat.
Tota detenció o processament d'un
Dipute reetará sense efecte quan
ho acordi el Parlament, si es troba
reunit, o la Diputació Permanent
si el Parlament estä dissolt o les
seres sessions suspeses.
El Parlament o la Diputació Permanent si s'escau podrà acordar que
el Jutge suspengui tot procediment
fine a l'expiració del mandas parlamentari del Diputas objecte de raeció judicial.
Els acords de la Diputació Permanent s'entendran revocats ei, un
cop reunit el Parlament, aquest no
els ratifica expressament en una de
!es seres vint primeres Session?.
Article 21. - Els Diputats representen tot el noble.
Article 22. - El mandat parla•
mentar; durará cinc anys a comptar
de la data de la constitució del Parlament.
Article 23.- Els Diputes seran
reelegibles iedefinidament. Una hiel
fixarà ¡luir retribució.
Anide 24.- El Parlament resoldrá sobre la validesa de les elec•
dona deis Diputats i sobre Ilurs
incepacitats i incompatibilitats.
Article 25.-El Parlament es reunirà al seu Palau, sense necessitat
de convocatbria, el primer dia hàbit
deis rnesos de març i octubre de
cada any, i sernpre que sigui convocas pel President de la Generalitat d'acord amb el Cousell Exc.
Les reuníais ordinàries del Parlament duraran com a minina 1111
I11CS a la reunió de març i dos meso;
a la d'octubre.
Si des de la darrera sessió de
quaievulla de les reunions ordinä.
rica transcorren mis de dos mesos
acuse que el Parlanient hagi actuat
el sets President l'haura de convocar
dintre els quinze dies següents,
la majoria absoluta de la Diputació
Permanent o les dates CillqUel1C5
parts del nombre de Diputats possessionats del cärrec o demanen.
Article 26.- Les resolucions del
Parlament, Legan preses per majoria de vots, però, per a votar les
Ileia sed neccsaari el “quorum"
la incite més un dels Diputats que
componguin el Parlament, Ilevat en
eh casos en que aquut Estatut megaste n'exigeixi un nombre mes
gran.

Article 27, Els Consellers lenes
veu al Parlament encara que, no
siguin Diputats.
Article 28.- El Parlament podrá
significar, per mitjá de proposicions
de desconfiança, la seva disconformitat assult Eactuació del Govern o
de qualsevol dels Consellers. Matestes proposicions no seran atieses a
trämit si no es presenten signades
per quince Diputats i no podran
ésser discutides votades fin, despees de pauses tres dies de la seta
presentació al President del Parlamena Les proposicions C5IntIllades
no tindran cap efecte si: són apeovedes per la majoria deis Diputats
possessionats del càrrec.
Article 29. - La condició de Diputat fineix per les causes indicades

en l'article 30 d'aquest Estatut orgànic, per la pèrdua de la capacitar
per a ésser-ho i per renúncia.
Article 3o.-- El Parlament finiria
Primer.- Per l'expiració del termini legal.
Segon.-Abans, si ho acorda el
propi Parlament.
.
Tercer.-Per
referéndum popular
sEacord amb l'article següent.
El President de la Generalitat convocará eleccions generals tres mesos
abatas de l'expiració del termini legal de duració del Parlament. En
els dos darrers casos del paràgraf
anterior, el President de la Generalitat convocará cleccions legislatives
(linee dels cult dies següents a
.aquell en que ha estat declaras dissolt el Parlament, per a una data
no mes llunyana del seixante dia
següent, i de viste dia sesüent a la
celebració del referenchm.
Article Per a esser acordada
la dissolució per mitjä d'un referéndum popular, caldrä que el proposin
el vint-i-cinc per cent deis electors
o el President de la Generalitat
que l'aprovin la majoria dele votanteNo es podra fer sis d'aquest dret
dintre dels Sis 117C903 de la vida legal
del Parlament. El President de la
Generalitat quedad dirnitit si el referèndum ha estat demanat per ell i
el seu resultat li és adyers.
Si la proposta de dissolució obté
rnajoria absoluta en el referéndum,
el Parlament quedad dissolt. En
aquest Las, el President haurä de
convocar noves eleccions dintre el
termini de vuit dies, les quals hauran de tenir efecte dintre els seixanta
dies següents.
El Parlarnent no podrä presentar
cap proposició de desconfiança envers el Govern, mentre el referenduna estigui pendent de votació.
Article 32.- L'exercici dels drets
de referendurn seran regulats per
una Ilei especial.
Article 33.- Les lleis aprovades
pel Parlament hauran d'ésser promulgades dintre el termini de trenta
Article 34.- Les Ileis i ele preteptes reglamentaris de careter general de carácter general de Catalunya obligaran dintre el seu territori
al cap de vint dies de !hm promulgació, si no disposen el contraer.
S'entendrä feta la promulgació el
día en que acab ha publicació al
diari oficial de la Generalitat.
Article 35.-El Parlament nomenad, immediatament de constituit
una Diputació de quinze Diputats i
quince suplents, integrada per representante de les diverses traedoras
que el forrnin, en proporció al nombre de cada una d'elles_ El Pres !dele d'aquesta Diputació sera el del
Parlament.
Aquesta Diputació, entendrà, quan
el Parlament Sto cstigui reunit o
quan estigui dissolt.
Primer. -De tot el que es reírreix a la inviolabilitat i a la miaunitat parlamentäria.
Segon. -De convocar • el Parlament, per acord de la majoria absoluta dels qui l'integren.
Tercer.- De resoldre respecte de
les atribucions que l'article 56 li
confereix
Quite. - De les altrcs materies
que li atribueix el Reglament inte•
rior del Parlament.
Article 36.- Els acords de la Diputació Permanent s'erutaran revocats si el Parlament no els ratifica d'una manera expressa en- una
de les vint sessions immediates.
CAPITOL
President de la Gensralitat

Article 37.- El President de la
Generalitat és elegit pel Parlament.
Si en la primera votació no ti la
majoria absoluta dels vots dels Diputats possessionats del cárrec, es
procedirá a nova elecció i quedan&
elegit el que obtiugui major nombre
de vots.
Cessarä normalment quan quedi
conatituit un nou Parlament, davant
del qual resignad les seres funcions.
Article 38.-El President • nome-

na i separa lliurement els Conse!lees que constitueixen el Govern.
Article 39.- El President esta- I
biela les directives generals de la
política del Govern i respon d'ella
davant del Parlament.
Article 40.-EI President reuneix
i presideix el Consell executin i dirigeix la seva actuació.
Article 41.- El Presit'ent, en l'exercici del neu càrrec, haurà de
comptar amb la confiarme del Parlament.
En altre cas hattri de dimitir.
Artiele 42. - La llei determinara
els honors i la dotació del President
Article 43.- NO sedal elegibles
per al càrrec de President mis que
els ciutadans que hagin complert 3o
anys. Tarnpoc h3 seran els eclesiastics o els ministres de les diverses
confessions religioses, els religiosos
protestes i els militan en servei
actiu.
Article 44.-El President dimissionari haurà de continuar en l'exercici del cärrec fina que el set: successor n'hagi ores possessió.
Si per qualsevol causa no pot continuar la Presidencia de la Generalitat sed exercida interinament pel
Conseller de mis edat.
El President del Parlament convocará 'aquest dintre el termini de
volt dies, per a l'elecció del nou
President.
Article 43.- El President de la
Generalitat pot delegar temporalment, però no parcial:1mM, en un
Conseller les seves funcions executires.
La Delegació hauri d'ésser comunicada al Parlament o a la Diputació Permanent.
Article 46.- En cas de delegació
queden reservats al President:
1.-Les funcions de representació i la facultas de reprendre en tot
moment la delegac'ú feta.
2. - El nomenament i la separació deis Consellers i també podrä
nomenar Consellers sense Depneament.
3.- Lx designació dels directors
generals del, abres careces politice
de Goverr.
4.- L'autorització de la lectura
deis projectes de llei que el Govern
presentad davant del Parlarnent, i
5.- La sanció i la promulgació
de les lleis i els decrcts, scgons Earticle 56.
Article 47.- En el cas previst en
el parägraf segon de l'article 44,
esteren i-terinament la Presidencia
el Conseller delegat.
Article 48.- El Conseller delegat
reuneix i presideix el Cosen executiu i en dirigeix
Article 49.- En el cas de delegació no afectaran personahnent al
President els vots de desconfiança o
de censura del Parlament contra el
Gocen,, si d'una manera expressa
no consta en el text del vot.

di; 9è tense netess : tat dc coseos
catória.
En el cas d'estar dissult el Parlament, la Diputació Permanent el
substituirá amb totes les facultas:
reconegudes a aquell en el present
article.
La suspensió no podriu excedir de
30 dies sense autorització expressa
del Parlament. Per a restablir els
drets i garanties suspesos abans del
termini fixat, el Govern escoltarä el
parer efe la junta de Seguretat de
Catalunya.
Els preceptes d'aguces artide no
tindran aplicació en els ca s os que
prevenen els números primer i segon del parägraf primer de l'article 9 de l'Estatut.
Article 54.- El Govern haura
dimitir sernpre que ei Parlament li
negui la seva confiança, en la forma
que determina l'article 28 d'aquest
Estatut Orginic.
Aquest precepte scrä també aplicable als Consellers individualment.
Article 55.- Ele decrets i 'reglamenta emanats del Consell executiu
seres signats pel President i el Conseller o Consellers corresponents,
si aquel l llagués delegat les seves
funcions executis'
es, el signa
d el
Conseller President per delegagiO.
Article 56.- El Pre s ident, quaa
no estigui reune al Parlament, a
proposta i per acord unánime del
Govern, i amb l'aprovecha de les
dues terceres parts de la Diputació
perrnanent, no podrà, en Casos excepcionals que requereixin una decissió urgent, establir per Decret sobre meterles la regulació de les
quals no corresponguin al Parlament.
Aquestes disposicions tindran limitada temporalment, fins que el
Parlament legisli sobre la materia.
TITOL IV
Regim local
Article 57.- El terr:tori de Catalunya cstara integras per alunicipis i per les demarcacions territorials que la llei creará.
Article 58. - Els Ajuntaments,
fora dele que es constitucixin en
consell obert, seran clegits per sufran; universal, igual directa i secret.
en la forma que la II ei determinarä.
Article 59.- La llei determinara
les normes per les gneis llaman de
regir-se els Municipio, scgons la respectiva població. importancia i e:sudó. i regulara les condicions del
rgim de carta municipal.
Article 6o.- Els mitjans económies deis Municipis, per a atender
els serveis de llar competencia. seres determinats per la llei i llaman
d'ésser suficients per a aquesta fisablea Els Municipis unen el era
de posseir i adquirir bens. el de tenir
explotacions econinniques i indu•trials i el d'administrar el pressupost respectiu.
TITOL V

CAPITOL
Consell Executiu
Article 50.- El Consell executiu
o Govern es cosimos del President
de la Generalitat i dels Consellers.
Anide 51.- El Govern fixad la
denorninaciú i les atribucions dels
Departaments.
Article 52.- Els Consellers tindran els Isonors i la dotació que el
Parlament determinsia.
Durant Ilttrs funcions no patean
exercir cap proiessió ni indústria, ni
intervenir directament ni indirectaritent en la direcció o gestió de co
empre s a o associació privada de fins
lucratius.
Article Sense perjudici del
dret que es reserva al Govern de la
República en l'article 42 de la Constitució, el Goveru de la Genesislitat
poda suspendre totalment o parcialment en el territori de la sa ya jurisdicció, o en part d'en, cls drets
i garanties consignats als articles
29, 3t, 34, 38 i 39 de l'esmentada
ConStitució, escoltas el paree de la
Junta de Seguretat de Catalunya, i
regirä durant la suspensió la Llei
d'ordre públic de la República. El
Govern sotmetrà dintre el termini
de amit dies el decret de suspensió
al Parlament de la Generalitat, el
qual es reunirá autonaticament el

Fundió judicial
Article 61.- La justicia es administrada a Catalunya pels jusgei els tribunals nornenats (record amb
reside as de l'Estatua
Els jutges i els tribunal: són independents de llur fundó. No tener;
altre fi que la justicia. Només estala
sotmesos a la llei.
Article 62. - Les demarcacions
territorials de trihunals i intjats seras fixades per inifjä de la
Article 63.- Catalunya gerencia
als económicatuent necessitats, la
gratuitat de la justicia, total o parcial, en allfa que depengui d'ella.
Article 64.- El President del Tribunal de Cassació de Catrannya serä
designat per elecció; La llei determinad el procedimcnt i les condicione de l'elecció.
Article 65.- El President del Tribunal de Cassació de Catalunya, ultra les facultats que li atribueixi la
'tea tindrä la de propoear al Coneell
Executiu, d'acord amb la Sala de
Govern, els ascensos i trasllats ede
jutges i magistrats, de conformitat
amb les disposicions consignades a
l'Estatut,
Article 66.- Tothom té drct, cn
els casos i formes dcterminats per
la Ilei, a ésser indemnitzat dels perjudicis que li siguill causats per

cerero judieials o del lsetes rosneso
sie's funcionaris judicials nomenat,
Iliirement aer .1a Generalitat.
En aqueas cae, la Generalitat'se.a
subsidiSriament responaatale 4e ia
indemnització.
.Article 67.- Els imges i Magistrats no podran ésser jubilats. sePa rat s ni snspesos en Ilurs funcions,
ni traslladats del (loe que ocupin
sitió de conformitat amb,e1
lleis disposen.
TITOL VI
Article 68:- El Censen -Execotiu
de la Generalitat sounesei cada au
al Parlament de Cataldnyi, abans
del primer de novela/1,re: sin Pressupost, os constatara l'enumcració
conjunta i global de les desposes i
els ingressos uecessarik per a 'cobrir-los . darant l'exercici
El Pressupost . !latid d'e jat agravas abans del dia peinar 't'" gestee
de cada any. Si el Parlament, pr
causa justificada. no pst aprovira abane de l'esmeetada data.
sitiad regint el de l'any .anterliaa
mitjançant prbrroistses trirsentral,
que no podrao masar de quatre,
Amaestre pidrrogiris les acordará
riarmalnient el Pirlanient;' randinei
en cas de justificada necia'aifat podrá corilär- les el CeinsellSiectitig.
A rtic le ' 69. %aura • tits..-sol
Presupost de In . General:sir: on'
drä incloure totes les despeses
tcas els ingresses. No es podrá fer
tis. llevat deis casos d'excepció e s
-menta:prägif'süent.
pressup ‚abs
o . extraorelinagis ql eres,
e u, ptaltililats ni mi ....:erpecials.
exceptuant les d'amortitzaek,• que
pcdran eeser creades en -les- eienclie
cions que la hei determinarás . •
Unicament pechan esscr auteritzats els Pressupostos exteroediuária,
quan els motivin raor.s de justificada neces itas. per la • majóriä alisos
luta del' Parlarnent, i estane- euspeses les sessions, cas d'urgència,
per un acord . del Corleen Executita
aprevat per 'ta mejoría absoluta de
la Diputada, permanent del Parlament, requerida- a acruest Objecte.
De S : cementas: azord caldea sicnar-ne
comiste a! Parlament, tan acial cona
aquest es reencixi. •
Article 75.- Les nortnes legas
d'aplicació dels Pressupostos regiran solament mentre estigui en vigor el Pressupost al gua; e; retereixin o a les seres prOrrogues.
El Pressupost sed exectstits un;
cegada hagi eetat vote pel
ment, i entrará cn vigor sense altea
formalitat.
.
Anide 71.- No podran ésser iote
mulades esmenes al Projecte de
sacesupost preseutat pel Cousell
Execntiu que presentin augments
les deslieses lec-vistes.' si no van
signades Per vint DiPutats i no S:13i
consigna la manera de cobije l'amiment proposat.
Per a l'aproeació d'aquestes esmenes calda a majoria absoluta de
vots.
Article Els eredits sols me
ésser esanerçats per als Ens d;-dran
la partida que assenyali el Pretilpost eta cl limit de ata squantitat que
fixi; no- seran .perrneaes aransferencies ni les aplicacians atase
runorització del Parlament.
il Consell Executiu -podrá, tanae ',lit, cismas tancat el Parlamens.
t sota la sula responsabilitat, fer
ampliacions o transferències de eredits en cas d'exigie-ho-la.conservació de l'ordre. calamitats públiques
o una necessitat financiera urgent
d'una altea naturalesa. Tan auie
cona el Parlament es retuteixialtaura
de donar-li compte deis acords pre,
ses cl Consell Executiu.
Aeticle 73. - Les- Corporacions
paliques de Catalunya estaran
gades a tenir aprovets els Presattpost ...; abans del dia primer de gente sie cada any. Les prórroaues
d'aguces Pressupostos na podran
inai excedir ea conjunt d'un any de
durada.
La llearegulara lea normes i ga-.
rentics necessari9 pgj. 3,5 la lonjalació
FreSSUPOStOi
extraordinaris i emissió d'ampria;ita:
per pan de les Corporacions pUbliVCS.
Article 74.- La Hisenda de ha
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que qualifica de remeció destinen.
tica.
as
qua
li
pertanyin
Privanincrep
D'aquests dos punta —acaba dient
vament i dila ¡attei que li correa—no
en fa ponencia el Govern.
ponen lambe directament o inditre de la majoria no hi ha unanie
rectarnent segone lee norme e de reAltre cop l'anarquista
mitas de criteri i Es per aína) que
1aci6 amb la Hisenda de l'Eatat a
ho deixem a la resolució de la
conseqüencia del regim que, per a
de Terrassa
Cambra.
aquests efectes, sera aplicat cada
Sota aqufst ata!, Mirador tublicata
Remarca
despris
un
altre
punt
cxercici econòmic.
intereasant; el que fa referencia a la ahir l'editorial seyilent:
Acide 75.— No podre ésser re'lions ha pinas veure a la, premsa
captat per cap impost ni contribucie
suspensió ele garanties i finalment
es refereix a la disposició transité/Ha
gráfica d'aquests dies certs gravataon
que no hect estat aprovat pel Pard'una ::gidesa obligada fins que el
hi haría tnees petites caixes d'embalament u per les Corporacions legallatge, com les que serveixen per exment autoritzades per a votar-les,
traspis de serveis s'hagi efectuat. 1
res mee. El Govern espera que la pedir fruita, s'.nsi que eren Ornes de
no ésser exigida cap exacció no con•
bontbes i dioaneita. Sense aquesta , parComiasió dictaminara el mes aviat
eignada paariament en pressupost
No pc,dra isser concedida cap
tieularitat, aquella caixerts tan ben enpossible.
exernpcl6 vi reducid d'impostos si
El PRESIDENT DE LA CAMdrecats haurieu dit que crece neta oireuna Itei no rautoritza.
BRA: Pasea el projecte a la cornis- na nadalenca, cordial i casolana.
Nonne
El total d'a:tuesta terrible roana,
A t t i7le 7 6 . — El Consell E:camita
a:6. Segutix bordee del dia:
no pudra aliena r ni gravar els arais
nzinent de les comissions que falla mes fatal que la peina del Paredes,
de
la
Genepatrimoniale
immoblea
nomenar. Se suspen la sesaidi per sembla que, per ara, puja a un infle.
ralitat eme autorització atorgada
1 Sembla tumbe que els anarquistes de
cine intrtuts.
per una hei. Aque , a, mateixa Bei
casa nostra eles la reservaren per doSin les sis en punt.
establie les condicams generala de
nar-nos una sorpresa. Peló, per ara ,
la venda o cessld corresponent.
sessió
la sorpresa 110mes ha estas de la polila
reprèn
Es
Article 77.— L'emiss:és e;emprescía, la qual, dasaut la unprudineia
amortizada
per
tits . sheaurit d'isser
dels fabrican., que iais tot deixaren
r.
D
la
qual
precisara
lea
conNOMENAMENT
una llei,
explotar uns demudarse no ha tendiciona generas le 'entabló.
COM1SSIONS gut mis remel que donar-se per aliuTosa operació reta amb infracció
A !es 633 el senyor COMP.aNYS duda i actuar dins l'afer.
de l'anterlor prerepte sera llalla i
Posada a desearle coses, la policía
reinan la sentid.
no obligara la Hisenda de la GeEls represcntan t s dele diversos cris n'ha explicas de molt curiosea; per
neealitat per cap concepte.
graos parlamenta ri s s'han posat m'es exemple, que a la casa del carrer
Art:eie 73.— El Denle pUblic ressiament d'acord i un Secretar! Ile- Mallorca on hei harta la fabrica, curte sota la aalvanguartia de la (tetan:amena If cntraaen i sorben borne1 non); dele diputara que aún
lireix
neralisat.
proposats per a integrar les come;- bes 'anides i bombea planes; que no
Els crèdits necesaaria per al servei
fa gaire que de Manresa hi dugueren
SiOnS:
financie:- del Deute durant I•exereici
hauran d'e:aser inaicaos neaessäeaCOMISSIO PERMANENT DE una tona de dinamita i que ja nomes
La
n'Id ha la meitat. L'altra. l'han esrrent Co tots els pressupostos.
CULTURA
campada per la Península...,
CEECI:.SE. 18 del Pressupost al ParlaSenyors Serra Hunter, Puig i
ment no afectara e: s crèdits comenTot això, tot aquest gran traiec, es
Ferrates, Fontbernat, Mestres, Mo- feia a la ¡luna del die. Perú la policia
tare. sempre que Bree garantia s'ara, Blasi, Caaademunte Valls i Ta- té la sort que algun sant sestil per ella
j115t: plena/sien: a lea condicions
cerner, Romeva, Carretes i Artau. de tant en tantl
fixades per les respectives Ileis d'eCe/llorera.
tnissie.
Al Prat, igualmente uns anarquIstes
formal
Artic:e 79.— L'ordenacisi
COMISSIO PERMANENT
volien apoderar-se de l'aerödrom. La
Generalitat,
tant
de la Nsienda de la
policía, igualmente ha tingut la bona
D'HISENDA
en els ingresses com en les despefortuna que uns soldats i uns oficials
SenyOrs Coromines, Ermennot
ces e:ami regulada per una Ilci
estaven a I aguaza Perque, val a dirs
Farreres. Cerezo, Mestrea, Ivars,
d'Administrarie i de Comptabilitat.
ò si, que els ;elides de Barcelona,
Sauret, Rovira, Vidal i Guardiola, aire
La maarexa llei regulara el ionun cop elan' els ha descobert el que
Tallada. Serra i Moret.
cionament d'un Tribuna: de Compi el com, se n'hi san atan un sol botei conetituit aar,b lndetencleracia del
COMISSIO PERMANENT D'E- rne.
Ceneell Executiu. i estatuiri le g gaCONOMIA I AGRICULTURA
Despees, que passant D'altres caranties. normes i procediments per
sualitats aniran orientant la polla.
Senyors
Ilias, Soler i Bru, Rosassegurar :a rendició dela comptes.
Sembla que la gent 11.9 t6 ja altra ieiVitae, Farrees, Felch, Canseil
na que esbrinar on sen els altres diTITOL VII
turri. Companys (J osep), Tallada
pósits, que alg,, U diu que seo dos...
Secanell, Casabe, Camocera.
Reforma de l'Estatut Orginic
i que podrien esser tres, o cap. z Qué
COMISSIO PERMANENT DE cabent eassaltres? Enzara hi ariete, mis
Artizle So. — E: prescnt Estamt
TREBALL I ASSISTENCIA
venuts que la policía.
Orgän:c adra isser reformas per
• ••
SOC:AL
Miciativa:
De moment la noticia ens ha preal Del Govern.
Senyors Mestres. Barrera, Guinea
hj De 13 guarra part dele ID:Bra, Collde:ozres, Dot, cian la mateixa sensació desagradable
yac si ens annne:aven l'arnenaea d'una
putats del Par:anee.
Valls i Taverner, Vidal i Guardiola
epidemia de grip o de tifus. Mil bomcf De es dura le .:1;:l'eS parte dels
Fronjosä.
Ajuneamems. rnitjancant proposta
bea esclatant poden tallar mis o menys
PERMANENT
COMISSIO
en sec l'existencia de força ciutadans.
fett al Pa:lamen:.
En tot cae, hería determinara a
D'OBRES PUBLIQUES
I això no és cap perapectiva falales propostes l'art.:le o article; que.
guera.
Senyors Irle, Balees, Selk:s, San hagin d'easer suprim las, modifica:;
Perle, si no ens equivoquem, els hocella. Simó, Magre, Canturrie Tallaes addicianats, i aquella seran tramiraes d'acció que omplien les bombee
da, Valles i Pujals, Duran i Ventate com una hei.
les reaprden tan bcn acondicionai
tosa, Ruiz i Panseti.
Per la clec:arao:6 de la neceesitat
des, no ho idee tan solament per esaprova
per
la
sera
COMISSIO PERMANENT DE troncar vides humanes. F.Is guiara tal
de la reforma i
cid, caldea e: vet favorable de les
afany d'obrar damunt del ces social.
JUSTICIA I DRET
dues terror: s alarte del nombre deis
Senyors Palea, Casanelles, Tan- Esperaren, amb tot aquest armament,
Diputats possessionats del s'arree.
anar al capgirament general. a aquell
tea, Andreu, Ivars, Selves, Riera,
Les re:orlr.cA d'aquest Eseatut Orensorrament de tot, que ha de preceAbada!. Tries de Bes, Roma Sol,
gänie. determinades P er a ' lrc3 refor
di r la noaa edat der. Aquests hernes
Gerhara.
-mesdl'EtaodelCnatiue
es pensaren preparar la revolució
de la República. eeran aprovadec.
COMISSIO PERMANENT DE anarquista.
pels tramites d'una Ilei ordinäria.
1 bi, dones: nesaltres que. consiPRESIDENCIA
derant-ho pe! cantó de la seguretat
Senyors Rosse, Dalmau, ColleteDISPOSICIO FINAL
forns. Bancells, Folch, Viadia, Bat- personal, creiem nun l'existència d'una
Aquest Esteta: Orginie entrara
dipósits de bonshes a Barcelona és
te5tini, Martine.: Domingo, Miracle
en vi gor el el:: de la ce r a publicauna cesa que fa malta angúnia i que
Cassabó. Serra Moret.
C16 al diari oficial de la Generalitat.
ha de provocar mesures decidides, miCOMISSIO PERMANENT DE rant-nos-ho pel cant6 del perill revoFARLA EL SENYOR LLUHI
hecionari. 50M perfectament escèptics.
COVERNACIO I SANITAT
Salaren perfeetament de que va, i
Aca'n:da la lectura, el senyor
Senyors Siena. Dencá!, Torres,
cerina mena ele gens es tracto.
manifesta a la Cambra que
Barrera, Arnau, Battestini. Bilbany,
D'una banda, sein completament inIi cal fe: une comentaris n'oh breas
Vidal i Guardiola, Roma Tries
capaços d'organitzar una erapenta reRecerda q ue en la sera declaració
de Pea, Lloret.
volucionaria. Fan bombes, bombee i
en prendre possessió del Govern va
me bombee. mentre Id hagi diners i
dir em. cris de lee tasques prlmorCOMISSIO PERMANENT DE humor; acabas les embalen, les fan
Mala d'anuest Parlament era l'aproPETICIONS
viatjar i les ainunte,guen. Quan en ravació de. l'Ea:ea-a Orgänic de Catayen arma les miguen, o les donen a
Sznyors An1Ä11C11 C011,1.1.2iC.MS. Milunya. Va:g (.;:r-2regeix — que el
guel Guillar:, Minstel S. Cunillera
la
pol iria nerque s'enearregui de desGostern tenia el prepóeit d'estudiar
Joaep Companys, Antoni Revira i
truir-les, i cantes pasgries. De tant en
detengudarnent el prejece confectant , es descobreix cci dipòsit i la gent
Virgili, Pere Blasi, Jaume Magre
C:orat per la Com:aaie Juriica Asalesgarrafa. De regarles deixen un arF. Valls i Taverner, Pau Romera.
asesoro i que despris de ier-hi les
.
;ornas Carreres Artau, Joan Fron- tefacte a un recó i al g una persana in.
rnode:e aziales que er. gura del car
noce nt 1-á pren mal. Per'. tet plepa
el prestataria a !a Cambra corre a jesa.
ea re s ol en reta mena de frisança pel
annene': d
COMISSIO PERMANENT
de seri ore f a ofiei
El Govern—diu— he procurar
Perle. éc melee a^terdeM la hipótesi
D'EXAMEN DE COMPTES
dur a la Comissió Juridica bernea
,!lee ells són capaces de fer la reaoSeny ore Miguel S, Canillera, Madt teta; les tendencies politiquee.
lució i que la guanyen. Be: alesheres,
nuel Galés i Martínez. Francesc
atihuc alguna sense caa tendencia.
\ladra i Vendrell. Martí Raure i Sri i e s sent anees:tri s te s . suenen el potata pera. de rezonea,tda capacita;
der. Han de decidir i d'aetuar. Cal
Joan Soler i Pie, Juan Sauret
jurialza.
Gaspar Feral:encol e Tomás Carrerce
'Remarc a el bon servei que l'avant•
i Artau. Joan Valles i Pujals, Joan
projecte ha jet al (*ere ci i d j u a
E.stanislau Ruiz Ponseti.
Notes del Parlament
.centinuació que hi ha dos ranas del
projeete r e l re els quals el Gorern
COMISSIO PErIVIANENT DE
en té un part de vista concret i
REFORMA DE REGLAMENT
VISITA
deixa, per Un t e al criteri del 1'n-heme:la la seca resolue:b. El primer
Els matcsass que feren el Reglament
Acnrunanyat de; diputat caeali seSenyera Josep M. • Espanya i Xi- nyer A madeu Colldeforns. ate ir al
Ea el que fa rererincia a la divisa:,
ter:loe:al de Catalunya. Els Iluseart. Antoni Revira i Virgili, Llar: mati viaiti el senyor president el
Rete i Jardí, Josep Dencás i Puigdo- con s eller muniripal coatres components de la Canslssió
llers, Joan Soler i Brea Joaquim sellar genera! riel Sena i diputar a
Juridi Assessmon — continua —
Baabeny, Joan Tauler i ¡'al enteres
van defugir el problema, car en l'ala Cambra Franseaa, senyor Leus
Joan Valles i I'ujals, joaep Maria Gelis.
vant-projecte per ella .:,nfeccienat
Tries
de
Bes,
ches: que una llei que acordara e!
Roma Sol, Caries
LA cormssió DE REGIM
Gerhard.
Parlament el restara. El Gavera
INTERIOR
ha deixat arar est pult tal COm va
deixar-lo n Comise:6 Juridica As- SÖN APROVADES, PER ACLAA lea linera de la ta aria va reunir.
eeseor El Goye:t crea. peni. que
MACIÓ, UNES SUBSTITUce. pata la preaider-ia dcl Ceje) oc
la Cambra ha de resaldre aque,.1Company', la Comissia de regint
CIONS A LA COMISSIO
aier d'una manera concreta; hi ha
interior, per a enartar assumptrs que
DE
CONSTITUCIÓ
diverres criteris i caldrit que totsienten a Forganitaaci6 dele serveis
El senyor COMPANTS: Es pro- del Parlament.
hom ele manifesti, car en aqucst
punt els mateixos integrants de la poca a la Cambra la aubstitució dele
ES CONSTITUIRA UNA
1114jOrit !esteran diversos pum% de
membres de la Coniesió de ConsALTRA COM/SSIO
"jata. Hi ha ele partldari de les en- titució senyors Pru i Humbert Ton.
PARLAMENTARIA
marques, els de les supercansarquee res pela senyors Espanya i Andreu.
i poner —no erec, però que n'hi
—S'aprova?
El conseiler de Justicia. senyor
hagi gaires —de les pretil/alca Per
—Queda aprovat.
Comes, i el diputat senyor Riera,
3IXÒ, el Gavera deixa que aqust
Per tal que la Comissió de Coas- van anunciar als periodistes que en
punt el decidelxi la Cambra naire. titurie pu gui dictaminar, se suspe- une de les seSs'OnS próxinlet será
mente :tense avançar Cap panca:: de. nen ;es essions fins a nou avis. nomenada una Comisteis!, parlamen'terminada.
L'ordre del dia per a la próxima taria eapecial, que s'ocupara de resEi segon e s pecie del qual ten/. será: Precs i preguntes i discussió pecte de la terra en !es relaciona
poc en ia ponencia préaia el Govern de; dictamen de la Comisa:1.a
entre prop.etaris i obrera del camp.
et el que la referencia a la disioluS'aixeca la aceita
asqueeta ConliSsiO s'oeupara de la
cié del Parlament e d'actrd amb la
San tres guaca de set en Pum. rabease, de la masoveria, arrendaeelebraeiö d'un referéndum, mesura
menta, mítjancrs, parcers, etc.

Generalitit es nodriri de tata tia

fer una cosa o una altra. Comença la
segona part de la Revolució.
En un país trägic i tenebrós, com
per eis i coartan dc Rússia, o un país
de fúria patriótica com Entina. aquest
Es el monient de les heroicitats, dele
grane mots i de les actituds històriques.
Pea, els nostres anarquistes, que
tots coneixem, sota el verbalisme més
terrible, sena en general, uns (abundes qtec van d'esma. Responen al geni f
de la rae'., que aci no es tragic: erce ho
Es la naturalesa, no ho es el clima,
no leo V511 els hornee. Tret d'algun
frane-tirador, veritablement temible,
pistoler o terrorista Per conlate propi,
la resta del país sent l'amor de les
fontades, i en politice ta propendió a
hallar entre una demagbgia plena de
fantasia i xerrameca i una indolencia
i un "tu no t'embranquis" quefan lene
posaible cap aventura.
A .aibata al poder, els "aren
de Terrassa" ferien exactament el
que han fet els "revolucionaria" de
l'Esquerra, tan aviat s'han viat al
Parlament. Mirar de congeniar amb
la Lijas,: anar tirant ama nl nin'm
de mal; el,. cap. La Lliga, pel seo
cantó, :amasé els t'ebria caten si tal
cola, Car e:ls, COM els esquerrant
d'avui o els radicals serten
sota l'aspecte d'uns dracs infernals.
una decidits partidaris de la pau
del bons alimenta. I al cap de poc.
tot aniria normahnent cap a uns
"conllevancia" de tot Tejana
Fins i tot, podria ésser que ni toquessin el senyor Anguera de Solo
de la presidencia de l'Audiencia.
Aquest honorable ciutadi fa una
tasca ben útil: serveix perqub una o
dues vegades a l'any l'Esquerra
digui a crits que i3 un reaccionari
que hauria de dimitir. Llavora el mí.
blc s'adona que entre l'Esqaerra i la
Lliga hi ha diferencia. L'Esquerra
difícilment es desfaria d'aquest senyor que encarna l'Unja "fe diferencial" entre el senyor Lluhi i
llesci i el senyor Ventosa i Calad
No; no ens fa una gran impressiú
la revolució amb que ens amenae
La creiem, per dir-ho atad, poc revolucionäria. La gran revolució, a
Catalunya, seria una altea: desveser
el nostre noble a sentir-se extasiat
davant de tots els carrinclonismea
demagógica; rescatar les nostres joentuts de l'embadaliment que les
enerva sota el jota de les ideologies
mes `mides i mis ränegues dels paisatges de pessebre, amb casetes 1
hortete. Posar la nostra política al
to de lls nostres ambicions i da la
nostra missió. Netejar la pols de
mis de dos-cents anys de vergonya
i torr.ar a la llum el metall noble
de les virtuts veritables de la nostra
raea enérgica, seriosa i Iliur,"

El cens electoral
S'hi re (crea- La Veu de Catalunya.
Despris de remarcar Eeremple de Caillutsva, di:::
"Caldria que el Govern acabés d'una cegada amb aquestes interinitats i
antrestes racillacions. L'interès del
país i del recital dcmanen que el President de. la República tingui sempre
Iliere l'exercici de les raves prerrogativas com a Caes de l'F.stat. Però la
primera magistratura del país no tindrà la Feibertat que cal en l'exercici de
les seres rrerrogatives coustitucionals
mentre na eaisteixin ten cens i una
Ilei electoral que facilitin la consulta
a l'opinió pública. Sense cene i cense
In electnral. d'aquelles funcions
preaidencials queda moralment i filas i
tot materialment cohibit."
Es el teso. de iota els demberahs
.sirterrs ; lleials de Atta, de centre i
cresquerre.

El fingen antiurbä
S'ha drt te' ;nutra !a tendirmia aniivrbaua de ',n'ubre d'orm.ire.-trs i de
netetre 1 '.4inntantr,C3 de Eareelone.
.A1 "10 dit
ne',- (ora luirrida
Internacionnl. E.n cornenca
fa, la.- d'aquel, n'entume:te al mal puse

iialesi dr la ilmalm,ilat urbanisii,rt
(iris .4luntantrnAs e;,, is la
caserna de l'edralbes rt. sfi ., ada a obturar ter semp,r urfAs le ,...eireu¿a
Fairerla a n era l'theic hidra tolit que
ti queda,r.
Eliuntainent d'aro!
Pere Benareed. des del
tq rfa del "noulee" (7) !teanisone:
".eratella ebstat populosa i renouera era ben be una ciutat ele paradoses.
Per aixó, i per a ent e ndre . 11S, en diun: !a t' Ud?! Paratioxal.
l. Ciutat Parado:el, dance. tenia
un passat fraaant dr el üria i d'heroi s
el ila gell d'una oeresti';-me.Molr
sernh, ne li arrencava la pell a tirete. i mi l dem s per eixalar-li l'esperit, sahé manten : a barbera la cesa digilltat
si el geni del seu passat la basti
ferta. cateé taralui ele fer-la bella , i
de traes les jales que li llega l'arquitectura, fou. si re la mis brillant,
i
la que ereéc li esquela.
tea, etgle s ies i menetmeats. drassanes
1.a pe,
ii
era
leo
i
hell.
penaos. Ta l
dra, terracrita, erainleits
per la pols i lee tanate i el anl uncien els carrera de la Ciutat Parado-

xal d'una ¡luce ensems acollidora i
vinil
- Mes, un bon dia, com obeint una
secreta consigna, la bona gent de la

Citttat Paradoxa/ convingui de bastir
tots els seus edificis de pastis. Sena13Ia que ja ert tenien prou, de pedra
i macana i cale i sorra; i el sucre
l'ametlla torrada i el rovell d'ou esdevingueren de cop i volta els novíssima materials de construcció, i barHades senceres de la Ciutat Paradoxal
en foren bastides per obra 1 gräcia del
constructor Malesmans gire en aquella
hora histórica tallara el bacallà.
Res no &turma la impetuosa creixença de la cititat de pastis. El alassic i el ronsäntic, el fantästic i Vaca(lamia cl Setciencies i el Millsonees,
desfilaren submisos per l'obrador diabòlic del constructor Malesmans. Cases, casetes i casernes dc pastis, pa.
lates i cases barates de pastis. La ciutat, en tras els seas múltiples aspectes, creixia indeturable. I com si encara amb tot això el constructor Malesmans no en tinguis prou, aterrara cases de pedra i obra per a desares refer-les de pastis. I embalada
en el pendis d'aquesta daria, la Ciutat Paradoxal arrible a bastir tota una
exposició. que fou l'apoteosi de l'arquitecte de pastis.
1 llevar, singue el que fatalmerrt
havia • dc venir. i fou una gran intromissió deis pastissers autentica en el
ram de l'arquitectura, que, com que
eren els mes destres en heim ofici, de
seguida hei remenaren les circus."
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NOTICIAR'

POLITIC
PROCESSAMENT PER UN
SUPOSAT DELICTE
DE PREMSA
El Jutjat corresponent ha dictat
aUte de processament contra el di-

reatar del setmanari "El Carrer",
per suposades injúries als membres
que constitulen la Junta de l'Institut
Pere Mata, de Reus.

MITINGS I

CONFERENCIES

SaniSadurnT.» e No

BLOC OBRER I CAMPEROL
Avui, a dos quarts de y *, al local del carrer de Jaume Giralt,
conferencia de Jaume MiravitIles.
Tema: ''La P.cligie, opi dels pobles".

Carnet
de l'excursionista
CLUB EXCURSIONISTA
DE GRACIA
Amb motiu de la inauguració
Refugi a La Molina, del Club Excursionista de Gràcia, ha restal ajornada per al dimarts, dia ro, a les
deu de la nit, la junta general reglamentäria de la Secció de Fotografia, que s'havia anunciat per al
diumenge.
AGRUPACIO EXCURSIONISTA
"PEDRAFORCA"
Per a aquestes festes, aquesta entitat ha organitzat les següents sorlides:
Dies 6, 7 1 8. — Excursió geológica al Camp de Tarragona, visitantse distintes covesi cha interessants
pobles d'Argentera, Escornalbou,
Dosaigües, La Mola, Llaveria, Estret de Sant Bla:, Carda i Miravet.
Els mateixos dies. — Excursió al
Pireneu francés. sota el següent it:nerari: Ribes, Niaria, Er. Montlluis,
Les Bulleses, Font Romeu i Puigcerdä.
Dia 8. — Excursió al Castell de
Palafolls. Itinerari: 3 f algrat, Castell de Palafolls, Tordera, Fogis i
Hostalrich. Sarrieta per l'estacia de
af. S. A., a les cinc del mata

Vida social
1 Congrés de Perits i Teenies Industrials de
Catalunya
La Comissiei Organitzadora d'aquest Congr ga reaorda a tots els senyors congresal:tes que. creen.; el Reglament provj sienal aprovat en la reunió preliminar, es determina que els
p anents han d'etnia: Ilurs cenclusiona
a la Secretaria de la Comissie Organitzadora abans del cha 18 de gente, i
que, seguns l'arta:1e lo del eilt Reglament e els congressistes podran enriar als respectius poncnts, i abans
que aquests formulen Ilurs conclusions,
tetes les observacions 1 suggerencies
que creguin matinades, als tenses a discutia, amb dret a ésser orts re:- la ponencia corresponent.
La aubseripcia continua eberta a la
Secretaria del Cenaré!, Rambla dels
Estudia. II, tota ele dies feiners, de set
a nou de la vetlla.

La Junta del Gremi de
Viatjants i Corredors del
C. A. D. C. I.
El Gremi de Viatjants i Corredora
del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indastria,
en la darrera asen:Idea g eneral cele
-bradelpostindembre de l'any eme ha iinit, la lunta
Govern ha quedat constituida Pels
companys segúents: Preldent, jame

L'ART

LES

EXPOSICIONS

JULIA CASTEDO, 31. AL-

total; tan apreciables cura "Ar-

COVERRO, M. DOMENGE I
S. CLARAMUNT .4 LA SA-

giles del castell". "Olivera deixada", "Ba y al", "Gasten i teulados" 1 "Cases del raval".

LA PARES.

El pintor madrileny Julià
Gaste.do ocupa la sala antiga
de l'establiment, amb una serie
de paisatges de Madrid, Selles-in, Guadalajara i Pontevedra,
en les quals recalca i humanitza el se.0 concepte plàstic
habitual. La seca pintura, essencialment castellana, no te
e es a veure amb la pintura
castellana, retórica i episódica.
Pintura greu. austera, no gaire
comunicativa ni amable, s'aguanta per una rectitud d'expressiú que ¡raposa respecte, i
per una meha de dignitat esquerpa en la qual rnolt sovint
s'enabosca Cona a mes
significatius por les qualitats
fermata i de dicció, per Uttnrmonta de paleta i per la profunditat ernolica, anotem les
teles senyalades arnb eis números 1, 4, 6, 12, 17 i 10.

• ••

31. Alcoverro exposu

unes
guantes pintures a l'oil amb
temes de paisatge I de jaidins,
exemptes de preocupacions. pintura que es fa un èxit de la
diserrrie obtinguda a costa de
El vell mestre Molí Meleior
Domenge. deixoble de Joaquim

Va y reda. després d'uns quants
anys d'inhibició fa una aparició amb una serie do paisatges
olotins que recorden les ?Toques
Inés falagueres de l'autor.
S. Claramunt, nora inèdit
les nostres sales Texposicions.
exhibeix unes guantes experiències pictóriques del paisatge pierenr. L'autor revela un
temperament innegable de pintor , servil ninh una decisió torea atraetívoln i tina paleta nata
j simple quo ti pennet enrertar

JULI BORRELL, F. GALOFRE
SURIS. A. GALOFRE OLIER,
F. BOSCH, -4 LES GALERIES
LAIET-4NES.
El conegut pintor Juli Borrell
ocupa dues sales amb una exhibirló de pintures. en les quals
mantel sense defalliments la
seca tradició artística personal.
F. Galofre Suris acobla un
abundes cathleg d'olis, aquarelles j dibuixos. en els quals afirma les seves aptituds tecnimies. cense portar cap nOvetat
dintre el sen estil academic.
F. Galofre 011er exposa unes
guantes notes i apunts execratals segons la fórmula habitual
a l'autor.
F. Bosch mostra una colterció d'aquarel.les anab composicions de rarärler decorativista i lilerari que li penneten
posar on valor eta recursos del

seu estil caIjigrAfie.
Com p leta la quinzena el folegraf .1'. Rirarl amb unes guantes realitzacions força interessants.
ENRIC GALWEY LA Pl-

3:.1COTEC.4.
A la sala (faquesta galeria
ha estat organitzada una taposieló de pintures del gran pai-

satgista mort temps enrera.
Mes que una eleccid 4$ un
rerull de taller. en el qual
abunden les anotacions 1 els
estudie.

L'interès major de l'exposiriO
esta en aquestes obres espontitles qua!, hi
ha tecla palpitació de l'estil
directe de Galsveá i la força de
paleta que el dIstingelx.

IliP3. Hipides. en

C. C.

La sardana

Rieurnslló Casalt; cice-president pri- I
rre,
er
Alexandre Herrera Latina;
ce-president segou, Pece Mentruit
AGRUPACIO EARDANISTA
Franser ; secretari, Rafael DelelósRodean; rice-secretari primer, Josep
DE BARCELONA
Maria Magrinyä Forrades; vino-seAquesla
entilat ha organitcretari aegon, Joan Niubó Ces; caizat per aquesta larda una haxer, joan Mar:oren Ferran: sots-calllada de sardanes que lindas
xer, Josep Ciurana Belengtier; complloo a l'ealatar e social (France3c
tador, Emie irreis Font; sota-compLnyret, 101', a cirrec de la marador. Josep Moles Trill; vocal prileta Catalónia.
mer, Emir Flies Mirabet, i vocal segon, Antoni Soler Curriol.

Sindicat d'Obrers de Productes Químics (U. G. T.)
Es tata els aisliats a aqueas Sindicas
a l'a s semblea general ordinaria que
se celebrara al matra estatge social,
Nati Sant Francesc, 7, el silleim
diumenge, dia el del corrent, a les deu
del n'en

Llegiu

LA

PUBLICITAT

Propagueu-la:

Un

bon calendar'

Com cada any, el nostra amic
Segimon ens ha enviat
un esplenditi calendari de pa: 1-et, mott ben imprès 1 eg oelI lentment pre$entat, anunciant
la seva l'apremia i Ilibreria de
1
la Rambla de Catalunya, número 62.
El valentlari perla a la cape
1 çalera un dibuja a quatre tata tes, signat per Ignasi Vidal, que
I'acredita de 0116,

'

OTICIARI

FESTA INFANTIL
A la Societat Naturista de Barcelona (Raurich, 14, principal), el dicendres, dia 6 de gener, a les sis de la tarda, tindra ¡loe una lenta dedicada a la
mainada, posant-se en escena una (unció sie titelles.
---JOIES VERITABLE OCASIO
Per a comprar a bon preu aneu
a la dolerle Magrifiä, Tallare, 41
CASAL DE LA PLANA DE VIC
Volent la Junta directiva i la Comissió de festes d'aquest Casal complaure tots els seus associats, j assabentar-los per maja de propaganda dala actes que el Casal celebri
al seu estatge social del carrer de
Tallers, 22, pral. i (era d'ell, prega
a tots els associats que hagin canviat de domicili se serveixin comunicar-ho el mis aviat possible, a fi
de poder atendre'ls i donar-los faca
litats de tot el que fa referencia a
festivals i coses d'ordre interior del
Casal; per tant, la Junta i Comissió
esperen de tots els que es trobin
en aquest cas, que faran la mercó
d comunicar-ho personalment o per
escrit a la Junta directiva del Casal.

349; Puericultura, 45; Urologia, 106.
En total: 5.220 serveis.
Durant el mateix mes ingressaren
al Palau de la Mutualitat 289 Malana,
HEIS

maquina

PREDI Da SUSICRIPCIO

Majestic Hotel
I ESTAURANT

Coberts a 10'50 ptas. I a la carta
Plata regionals, Excetlent culna
I Servel perfecta - Salons per a

FESTA DE REIS AL CENTRE
SOCIAL DE BETLEM
Com en anys passats, al Centre
Social de Betlem, avui, a les sis de
la tarda, tindr à lloc el repartiment
dets premis destinats pels Sants Reis
als nens i nenes que assisteixen a
les diferents seccions establertes al
dit Centre.
G. E. JOVENTUT CATALANA
Aquesta entitat ha organitzat per
a avui, Diada de Reis, una extraordinaria vetllada literario-musical. ensems que es tara' un repartiment de
joguines a la mainada dels socis.
DE L'HOSPITAL-SANATORI
DE L'ESPERIT SANT
A l'Hospital-Sanatcri de l'Esperit
Sant, durant el mes passat, han ingressat /6 malalts, n'han mort 7,
han estat donats d'alta 8, dels que
7 curats. essent de 3.762 el nombre
total de les estades. Són assistits en
Factualitat 1 29 malalts.
Han estat practicades durant el
enes passat 6 intervencions de cirurgia toricioa.
INSTITUT DE FOLKLORE
DE CATALUNYA
L'Institut de Folklore de Catalunya, com cada any, celebra la Diada
de Refs amb una selecta vetllada,
a cárter del Grup d'Infants d'aquest
Institut, amb l'aparició dels Màgics
d'Orient, els quals obsequien la malnada concurrent.
Dcgut al simpàtic de la festa,
queden gairebe esgotades :es invitacions; per aix ò es recomana que es
donin presa a adquirir-les aquells
anales i associats que encara no ho
hagin fet i vulguin assistir a la testa.
SOCIETAT ESPERANTISTA
"NOVA SENTO"
. Efectuará diumenge vinent, dia 5,
una visita coltectiva al Musca de
les Arts Decoratives (Palau de Pcdralbes).
Sortida de l'estatge social (Macana, 1), a les nou del mat. Vocal:
J. Gil.

Banquete, Bodes 1 Festes
Preus moderats
Orqu e stra

-

ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA NORMAL DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
Dimecres passat, aquesta entitat
celebró assemblea ordinária, sota la
presidencia del senyor Antoni Alabart, i es prengueren els següents
acords: aprovar l'acta, la memòria i
els comptes; discutir una proposició
presentada per tal que el 25 per uno
dels cabals que es recapten per a
la Mútua, perquè l'alumne que quedi orfe pugui continuar els estudis,
s'elevi al 75 per 100, es faculta al
Consell Directiu perquè estudii l'assurnpte i empri la majos quantitat
possible. Es feu renovarle) d'alguns
càrrec, i quedá constituida per al
present exercici la següent Junta Directiva: President, Antoni Alabart
i Amat; vice-president, Joan Roca i
Carbi: secretari, Ramon Palazón i
Bertran: tresorer, Jo s ep Grau i Sabat: comptador, la sem ora Maria
Baldó de Torres; vocals: Josep Bardolet i Casademunt i Joan Albiol i
Fallares.
ELS PAGAMENTS D'HISENDA
El Delegat d'Hisenda ha fet, per
a dissabte, eis segitents assenyalaments de pagament:
Administrada( de Loteries número 35, 38.500; ídem íd. número 37,
12.50 0 ; ídem íd. núm. 43. 7.500.00o;
Companyia Aeri de Montserrat, 280:
Administrador Lotcries núm. 24,
1 1 .625 pessetes.

L'afer de la venda de
càrrecs municipals
¡S'OBRIRA UN NOU PROCES
PER NOMENAMENT IL.LEGAL
DE FUNCIONARIS?
Es diu que en virtut de l'escrit
ele reforma presentat pel lletrat de
l'Aiuntament, senyor Barella, al que
con) ja dignes= ha adherit el
fiscal, s'obrirà un nou preces, ludependent úe l'altre, per nconcuantat
illegal de funcionaris.
A aquest fi, el jutge instructor esta estudiant els dos escrita de reforma.

CALEFACCIO IDEAL

Troballa d'un artefacte
ESTUFA J. M. B.
VALENCIA, 346 - Telefon 73016 sospitós que resulta ésser
un pot amb pintura
SERVEIS DE L'ALIANÇA
Al Cousultori de la Quinta de Salut "L'Aliança" es prestaren durant
el mes passat els següents serveis:
Cirurgia general i estómac, 655;
Medicina general. 463; Malalties de
la infancia, 298; Matalties de la dona, 112; Gorja, nas i orelles. 841;
Vies urinàries, 7 57; Embaràs i part,
ties nervioses, 72; Dentista, 350; Ma75; Cirurgia ortopedica, 31; Matallalties de la pell, 280; Malaltics dels
ulls, 5/8: alassatge, con; Cor i vagas , 49: Pahn ons , 119; Sol d'alcaria,

Al portal de la casa número 7 Id
carter d'Astúries, va &ser trehat ahir
al mati un arlefacte que va infondrc
sospites als transeinnts i. nies en meare que allí lii haría una exposició de
/nobles.
S'avisa la Guardia civil. la qual, amb
les degudes precaucions, eranuira l'ébjecte; es tractava (l'un pot de llct
amb pintura i una metxa que hi hamico posat, per fcr broa/eta.

Gran Sastreria Militar

IBAÑEZ
uNM11.41n414..111We

Generalitat
Donatius per als damnificats per les inundacions de
Girona
El president de la Generalitat ha contribuit amb 250 pessoles a la subscripció ober/a
per l'Associacid Nnaeional de
Radiodifusió a favor dels perjudicats per les inundacions de
Uirona.
El senyor Macià ha trames
lambe a l'esmentada Associació
500 pessetes que li ha girat
des de Madrid el diputat senyor
Puig d'Asprer, destinades a la
dita subscripeiú.

Visites
El President de la Generalitat va passar el mati al sen

despatx, on va rebre gran nomh i e de visites, entre elles la del
diputat de la Mitose, Andreu
Benguite, que anä a compli,
mentar-lo en nora; del grup
franco-espanyol de la Cambra
de Diputats francesa; la del cap
d'Obres Públiques, senyor Turell, que li donh compte de la
visita que, per encàrrec seu,
realitzat als pobles perjudicats
Pol. les inundacions de Girona;
la de l'alcalde de Granadella;
la dels diputals senyors Riera
Punti, Dolcet i Martí Barrera;
la de Gabriel Avilés, la del cap
de l'Institut d'Investigacions
Económiques, senyor Vanciellds,
i la del cap del departan/cid
d'Estudis Econürnies i Socials,
senyor Duran Albesa.
També el complimentaren el
.diputat de Paris sényor Lluis
Gelis, que anava acompanyat
del diputa' senyor Colldeforns.

Recaptació de Contribucions de la provincia de
Patent Nacional
de Circulació d'AutomäbIls
Es fa públic que del dia 11
al 25 del corrent mes de gener
es cobrara, en periode voluntari, l'esmenlada pídela nacional corresponent al primer semestre de 1933.
L'esmentat dia 25 de gener
acabará la cobranea vülunlärii.
quechua aquesta von pesa durant
els dies 26 al II del mateix
mes.
Les patents no satisfetes incorreran en recarrec del 20 per
mil. quo Tiritara recitad al 10
per cera si el pagament s'efeefua durant els dies de II al 10
del mes de lebtet vinent.
Els contribuents obligats
proveir-se de l'esmentada patent nacional hauran d'efectnar-ho a les respectives °tiernos recaptadores gura per la
capital i agregats. són inslallados al carral. d'Arihau, número 230, i per als pobles ile
provincia a la capilalitat de la
sena zona respectiva.

Pro damnificats de les
terres monines
Per nl festival que a iniciativa de
l'Ateneu Empordanas se celebrarà el
proper dium-nge, al Palau Nacional
a profit das damnificats de les terres gi,nines, s'hi afegeix com a
t'esta preliminar l'es:cc:trié dc ardalles par las tres cobles a la Placa
de Catalunya i a les once del matí.
Abans, faran una v::ita al Presiden'
de la Generalitat i executaran U/17
sardana al pati dels tarongers. Des
de la Placa ele la República i en
típica "passada" rs dirigiran a la
de Catalunya per a tocar una audició de sardanes.
En el céar,, rt del Palau Nacional,
el mestre Morera dirigirá la sei's
sardas' "L'E/el:lote." arnb els chorr
i robles, que reuneixen un total de
45 0 enecutant S.
El President dc la Generalitat de
Catalunya, el Presidzat de les Corts
Catalanes i l'alcalde (le Barcelona
a mes de totcs les autoritats, han
promes fer :tete de presencia al
magne festival.

Atropellat per un auto-

Confecció esmeradíssima

òmnibus

Tallador excluslu per a militar
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Emissions local&

Pelaos cantan postal, ID.
Mares patios.
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E A J-15 RADIO ASSOCIACIO
(251 metres)

En pujar a un autoramnibus que anava pel carrer de Vallespir, va caure
alar al matí Jaume Odena Torrents.
de 39 an; s d'edat.
Entre nitres lesions, es fracturà una
cestella.
Al dispensari d'Hostafrancs, on MI/
assistit, qualificaren la lesió de pronastic reservat.

Municipi
-Un festival

Servei Meteorolbgie
de Catalunya
-SITUACIO GENERAL ATMOSFERICA D'EUROPA A
LES SET DEL DIA 5 DE
GENER DE 1933
Per les costes de l'Atlàntic
avança cap a Europa una important depressió baromètrica,
que pertorba notablement el
temps al nord-oest d'Espanya
i França, on ja es registren
pluges i vents molt forts que a
la mar produeixen maror grossa. Els ruixats mfs importants
tenen lloc a Galicia i Anglaterra, amb precipitacions comprases entre is i 30 litres per metre quadrat.
A l'Europa Central s'intensifica el fred i es registren boires i nevadas.
La zona de bon temps compren el vessant mediterrani
d'Espanya, sud de França i
nord d'Africa.
ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES VUIT
Pels plans d'Urgell, Bages i
curs inferior del Segre continua sense gran variada( el regim de boires baixes. A la resta del país, el temps és bo, encara que, degut a la pertorbació de l'Atläntic, sembla que té
tendencia a perdre estabilitat.
Els vents són del sud-oest a
Girona i del nord al Pireneu i
Tarragona.
Les temperatures mf ni ni e s
d'avui han estat de 8 i 4 graus
sota zero a l'Estangento i Núda, respectivament.
nnn•
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de 190 a 327 pessetes

MPISIMO MM n0 n n mihn

LA T. S.

Ma0
BareelOol, Mes
Pentnaula Merina, trimestre. ‚ o.—
emertea Ilattra I PolIDEIL

Equ ps complets per a qaotes

Especialitat en la mida
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Vendes al comptat I a termlnls

Ptas.

per a cosi: 1 bordar WERTHE:M
DEGANAT DE MESTRES NACIONALS DE BARCELONA
Després de la darrera assernblea
general, el Consell Directiu d'aquesta Associació ha qu.lat constituit
cont segueix:
Degà, Josep Figuerola i Mustern;
vice-dega, Angela Garriga i Martín;
tresorer. Joan Gaspar i Cuma;
comptador, Jaumen Trujols i Calafell; secretad, Josep Maria Montserrat i Ferrando; bibliotecari. Salvador Ruso i González; vocals: les
senyores Josefa Garf i Closes i Ansimia Llop i Tolosa, i els senyors
Francesc Comenges i Pujol, Esteve
Vendrell, Artur Vidal i Estere i
Anicct Villar i Villar.

C.,
1 Philips Ràdio 2-sm.er2
U
númer
l

emall

el millor present una

ESTUFA J. M. B.
LA DIADA DELS REIS
Avui. Diada d'Infants, a l'Ateneu
Republicà de Gracia (Sant Marc, 23)
gran festival dedicat a la mamada,
amb repartiment de ¡anuales i berenars. Hi prendran part diversos artistas del quadro escenic,
etcètera, etc.

BARCELONA
LA PUBLICITAT

CALEFACCIO IDEAL
VALENCIA, 346 - Teläfon 73016

Divendres, 4 4e gener ,de »31

Terreny per
vendre:
al carrer de la Igualtat,
10.000 pams, prop ¡' Ho spital de Sant Pau i Autoòmnibus Roca. Escriure
a LA PUBLICITAT, número 10002,

1111111~1».11W
Un advertiment
L'agent comercial senyor Eucbi
SirM) i Grau, fa aaincnt que el dcpendent Felix Garcia fa 4 menos
que no presta serveis a la seva casa,
i recomana a la seca clientela i als
seas coneguts que no es deixin sorprendre en les ornes visites.

Destroces a un moblista
Baptista Arnau, amo d'un magat7ettl de moldes del cal-ter de Riego.
in denunciat que diversos individus
es van presentar al dit magatzem, i
inaltractarcn d'obra un dependent.
Despres van causar destreces en els
(nobles, per valor de 730 pessetes.

Govern Civil
Visites
El scnyor Moles va echte ahir
nombroses visites de persones que
anaven a felicitar-lo a;nb motiu
rl'havcr complert l'aniver s a r i del sea
nomenament de gaccraador civil.
Entre las v:sites rebudes hi hagué
la del general Batet.
Tumbe ha rebut un expressiu telegrama del President de la República, comestant al que li fou tramès
en l'apat, i un telegrama del sotssecretari de Governació, senyor Esplá, expressant el set/ sentiment per
no haver pogut assistir-hi.

Anunci de vaga a Terrassa
L'alcalde d'aquella població comunicó que els obrers fonedors havien presentat l'ofici de vaga, a la
qual adhereixen els fogonero i
tot el ruin metallúrgic.
Sembla que l'origen és el comiat
d'un obrer fonedor.

Estranger expulsat
Ha estat portal a la frontera de
Port-Bou mit individu, ute nacionalitat francesa, anomenat Antoni Celabert Lapcirc, dctingut recen/mena i
que ha estat expulsat per considerar-se'l com indesijable.

L'alcalde, doctor Aiguader,
ha rebut la visita d'una Cornissiú de la Societat de Coristes i
Conjunts Lirics, la qual, cornplimentant un acord de la Junta directiva, l'ha assabentat de
la celebraciú d'un festival que
organitza aquella entilat pea al
dia 9 del corrent, a la nit, al
'real re Nictbria, per tal de recaptar cabals per a socórrer
els darrinificats de les terres
gironines, i II ha parlat
qiiesf ions relacionados amb el
susdit festival.

rioo: Senyals horaris pel Carillon.
Di Ri Femeni. — 12'3o: Discos. —
13' 00 : Canvis. Discos. — 14 . 00 : Hora exacta. Radio Beneficencia. Llista
de donatius. — 1300: Fi de l'emissió
de sobretaula.
1600: Senyals horaris pel C,arillon.
Concert per l'Orquestra de Radio Associació. — 21'00 Reportatge microf ònic i noticies de premsa a arree del
periodista En J. Navarro Costabella.
Mercaderies. — 21'15: L'hora setrnanal dc Perfumeria Pecera. Emissió
subvencionada per la Perfumería Pecera, amb la cooperada de Carmelita
Aubert, i "Napoleón i els seus Cubanotes". — 2200 Hora exacta. Batheu catala d'excursionisme. Servei
oficial de l'Emissora Catalana E A J15 RóCio Associació. — 2215: Reci-

La venda de flors
El Patronat de la Rambla de
les Flors, conlinuant els seus
treballs per tal de millorar els
llocs de venda de la susdita
Rambla, es reuní, a mitjans
desembre, i es féu càrrec deis
projectes que hacia demanat al
Foment de les Arts Decoratives
i la G. A. T. C. P. A. C., i que
ambdues entitats han formulat
amb cura f desinterès dignes
'd'elogi.
Et Patronat designà per a
triar entre els . dos models un
.Turnt integral pels senyors Joa
quin/ N'entalló, Manuel Sabater.
Nicolau Pere Cases
Abarca, Ramon Puig Gairalt,
Josep 111. • ile Sagarra, Feliu
Elias, 'Agtisti Duran i Santpere
Marins Gifredn.
Ilennit ei atisdit Jural arnrda
agrair a les enlitats esmentades la sena aportació intelligent
i examinats cada un dels projectes presentats, i després de
comparar toles les valuoses
qualitats de i de nitre.
di s li;Igir el projecle presentat
Foinont de les Arts Decorattives que. obern la plica, resulth esser dels nrquitectes
senyors Soteres Baca, rom
nni s edeanat a la seva finalitat.
Considerant. perb, la gran
responsabiiitat que contreta el
Jurat ereana converiirnt que
abans 'clr deridir-sr per un dels
modis ta i la definitiva eonstrucció total d'unes noves parades de flore ea tun inclret tan
tradicional de la noslra eintat.
s'hancia de construir. a manera
d'assaig, imita sola parada de
rada un dels dos models pro(edito, i aleshores el Jurat podria distarninar amb major coneixement de causa.
El Palronat, en reunid celebrarla el dia 31 dr desembre
passat. acceptant el fall que
s'acaba de transcriure. neordä
inleressar de la Comissió Municipal de °Entera enrió necessäria per a la conotrucció irnmediata deis models.
Aquesta, en junta del dia 3 del
mes que susto. decidí de ronce-dir-la, per la qual rosa s'ha encomanat al Fornent de les Arts
Decorativos i a la G. A. T. C.
P. A. C. que comencin de seguida la installacid de les dues
paradas de prova. esmentades.

Oposicions a una placa
de metge
narrad puldicat sl Bu; alelí
Oficial (lel (tia 5 del corrent
convacalaria d'unes
oposicions a tina plaaa 'le melga stipernumerari del Dispensari /.01.0-iiii0-laringOlOgia de
Elnalitut d'Asaistancia Madica
Municipal. es fa púbtic que el
torinini per a la presentarid
d'instancias en la farina indicada a la canana:liara,. acabara el mare cincel, a la
una de la tarda.
El programa de les oposi,
rions el publica el Buflteli Oficial junt ami) 11 ronvoralaria.

Concursos d'obres
públiques
Fins al (111 11 de l'actual po -u
dran esser Iliurades al Negociat
Municipal d'Obres Públiques
d'Eixampla (segon pis de la
Casa de la Citital) notes de preu
per a optar a l'execurid de les
obres en construcció d'un ' feral
de macadam asfIlltir per penetrachi, al carnee de Marona, entre Almagilvers i Viaducte del
F. C. del Nord, segons les condicions j pressupost que estan
e:spot/sis a la hita dependäncla.
_o—

Fins al din 1 . 1 de l'actual podran presentar-se al Negociat
Municipal d'Obres Pnbliques
d'Eixampla (segon pis de la
Casa de Imi Ciutatl notes de preu
per a optar a l'execució de les
ohres d'explanar-id de la pedrera situada :e 11 ntrintan)a
alontjuic, davant el carien de
Margarit. segons les condicione
1 pressupost que estan expo,

Mai superodes
en duració, to
1 resistencia a
les • variccions
de voltatie.

ll!M§ar
per veRADIO

lez famoso,

des" (Wagner), del teatre de Wurttemberg. — 2100: Informacions. —
2130 : Música de aansa.
ANGLATERRA. —Nacional, 1.554
nm. ti 251 m..— 2o'uo: Concert simfbnic (de la (Jueen's Hall). Festival
Beethoven. — 2145: Informacions.—
22'15: Comen orquestral. — 2300:
Dancing.
AUSTRIA. — Viena, 518 m. —
1900 : Sessió d'opereta. — 2140: Música de bar.
BELGICA. — Brusselles, 309 in2000 : Concert. Sirnfonia cn re
(Franck), i altres obres orquestrals.2150: Discos.
HONGRIA. — Budapest, 330 un.—
i9'30 : Teatre. — 21'15: Informacions
i música de dansa.
ITALIA. — Nord d'Itàlia, 500 m.
i 331 m. — 19'30: Informacions i discos. — 2000: Festival Respighi, dirigit per l'autor. — Roma - Nàpols,
441 in. i 318 m. — 19'45: Concert
— 2030: Teatre. — al'oo: Con-,
cert variat. — 2 1 55: Inlormacions.
SLISSA. — Nacioral, 453 Si. —
19' 00 : "El vaixell fantasma" (de
Izipzie). — 21'15 : Informacions.
TXECOSLOVAQUIA. — Praga.
488 in. — to'03: Transmissió del concert de la Sala Smetana. Orquestra.
Obres de Smetana. — 2t'oo: Informacions.

EX POSICIONS D'ART

SALA PARES

ki

a

euro BESUCO». S. A. : Dbadecld. 234•Sumloaa
Itadrld• Misia • La Cortera• Bilbao • Sevilla • Al load

tal de cançons pel tenor Alfons Serratacó. — 22'30: Orquestra Radio Associació: — 23'00: Selecció completa
de lépera "Andrea Chenier". del tuesten Giordano. — 2400 Fi de l'emissié.

E:entone Estrangeres

PETRITXOL,
Exposicid permanent de Pintura antlqa
I moderna

SUPER

rr

Olasobtes, sis tarde, subhasta
Clausura demi

GALERIES LAIETANES
CORTS CATALANES,

esa

Flors de drap
Pintura

Merar SELIGMANN
C. VAZQUEZ

inaugurac16 demb,

mis latera:santa
FRANCA. — Radio Paris, 1.725
m. — A les 19. 20 Concert variat. Orquestra. — 1945: Informacions. —
2000 Varietats. — 2030: Informacions. — 2045: Música de cambra. —
Torre Eiffel, 1.445 In. — 19'3o: Música de Bach i de Haendel. — 20'13:
Informacions. — 20 . 20: Sessió variada. — Poste Parisien, 3a8 nm. — 20 .00 :
Conferencia musical. — 2o'3o: Fragments de "Genoveva de Brabant",
impera bufa de Offenbach. — 22.30:
Informacions. — Tolosa, 333 in. —
1930 : Orquestra argentina. —
Fragments d'òperes. — 2000: Orquestra vienesa. — 20'35: Fragnients
d'òperes. — 20'45: Sessió de viola —
2100 : Cançons franceses. — 2 a3 0 :
Orquestra. — Fragments d'enneres.—
22'00 : Films sonors. — 2230: Discos.
— 2300: Música de dansa. — 24' 00 :
Música sima:mica. — Alger, 363 ni.
— 19 .30: DeSCOS. — 19 . 55: Informadono. — atice: Discos. — 20'15: Concert variat. — 20'45: Cançons.-2foo:
afúsica orquestral. — 21'50: Infor-

Plnura

MELCIOR DOMENGE
JULIA CASTGDO
MIQUEL ALCOVERC
581.5 ADOR CLARAMUNT

tarda

LA PINACOTECA
PASSEIGI DE CRAC**. SA
Pintura

A. RAFOLC
inaug uracI6 deml,

tarda

SALA BARCINO
RAMBLA DE CATALUNYA, 29
Obres del maisammyst
MART1 GARCES
Expos5016-homsnat1e

SYRA
DIPUTACIO, 262
PUTt Lira
Clibulxos
Irecuitures

JOSEP AMAT
GARLES REYNALS
Angst Ferrad
Rafael Solar i o
J. JO.'
Marn Llsuradó

CO/et
Jose p Grinsen
Fin, al 6 de

(tener rinent

SALA BADRINAS
DIAGONAL, 460
Noble, moderna
Liquldael6 d'ObjtCtIl per a rep•I I Rele
Dei 24 desembre al 5 poner

GALERIA EivIPORIUM
PL, CUCURULLS I BOTERS. 4, PRAL.
E sposlc10 de pintura moderna 1 antlas
5eleccI6 d'obres de Meltrén, R. Urgel,
Tamborini, Larrage.
Ceràmica I antlgultate

DE TAMANY
PERO DE PMULTAT

PETIT

ciusstoi

•Mall
euan.
P.t.ew M.000.74
..404,4/
74..»CEMOROCL
~LO
4,004707-.C‘Cvar
IllECTN IUT•0 .00Cl113.
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• MSL .(11..11,1 n1.0

SALA GASPAR
CONSELL. DE CENT, 323. Telbt. 12054
Maree - 'casal»

650
tes.460

s
34,707.71.1%3VMVULUAINELMIIKN7
111,174.0.C171031K 7
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AnCCVM REC/11......•n•••••on.a. •- .Tet. 7redo
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Motilurea
Dibulzos

R. OPISSO

Fin, al 6 de gemir inent

SALA BUSQUETS
macions. — 22' 00 : Jazz. — Bordeas,
m. — 1930: Informacions. —
2035: Cuneen!. Música orquestral. —
Normandia, 225 mul. —
Ira. — 2330: Música italiana-24'0o:
Concert. — 24'30: Música de dansa.
— l'oo: Música russa, — 2 00 ; Música de dansa.
ALEMANVA. — Koenigsberg, 276
m. mao: Concert. Música orquestral. — 2030 t Lectures. — arao: Informaci ons. — Langenbcrg, 472 m.1900: "Vida de la Marc (le Den",
oratori d'A. Othegraven. — 21'o3:
Informacions. — 2130: Concert. —
Estutgard, 360 ni. — 18'oo: -Le( fa-

PASSE1G IX GRACIA, 38
ExpOeirló extraordinärla da presenta
I Jegulnes do Nadal I Rels
Visiten al m'abre u l'acre de Nadal

GALERIES

VALENCIANO

PLACA MACIA, 10
SALO PERMANENT
Obres de Casanovas, Ciarj, Dun y ad,.
Borrell-Nicolau, MIs tet, Labarta, Pideleserra, Massot, Noquea, Pruna
Cierren. dies
de l'Exposicló Francesc Labarta

GALERIA D'IQUINO
DecoracI6 - Moblet

pressupost que esta nexposats a la dita dependencia.
— u-Fume el dilluns vinent, dia
a la una de la tarda, s'admetran
al Negociat Municipal d'Obres
Públiques de la Secaba de Fomena placa de proposiejó per a
optar al eoncurs relatin a la
censtruceid dii elavegueres. albollons i totes les altres obres
accessòries necessaries per al
desguäs de les casernes din(solería de Pedralbes. amb un
pressupost de 183.725'10 pessetes, i atol/ subjereiö mtl pr o Jeete que fins els esmentats dia
hora estera nexposals al susdit Negociat.

LA m'yerre - Maro,

CORTS CATALANES, 602 Tal. 22607
ExposicI6 I venda de.
Val sella miniat una
Propera exposició R. MA RIN
essimamm.•••••nrmwev•vr•evii

Carpets de coco legitimo
immillorable

Assortiment

Preus reduits

JosepF

[Id Ni es

Petritxol, I;
Avinyó, 50.
Telef. 12565 . 18336

-.'"7"Trrwr7r-97
mides, e e*. eme de 033
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D'ANDRE GI DE
Poques figures literàries hauran estat tan discutides, en vida, com la
d'André Gide.
Aquest escriptor vil a dir que no
ha desaprofitat cap tema ni cap curiositat, per morbosa i escandalitzadora que sigui, per tractar-lo en els
seus Ilibres.
Gide, després de Jean-Jacques Rousseau en una obra sera famosa, ha escrit les seres confessions, que pel caräcter especial i per ríndele anormal
d'alguna deis punts que hi s'n tractats. han produit sensació.
Els admiradora literaria de Gide
sin nombrases, perb els seus adversaria sin cada dia de mis guatitas,
i entre ella es cometen — cosa simptonatica per tractar-se d'aquest autor que ha exercit una influencia tan
gran en les joventuts literàries del
set' temes — alguna dels ¡ores escriptors mes enérgica i originals.
Entre acarean assenyalem el Ilibre.
ple de respecte dins la condernnacie
mis severa. de René Schwob, Le red
drame d'Andrí Gide.

1-LIBRES IYOBSEQUI

Una de les preves de cultura i de
costuras amables i delicats es. seas
dubte, de saber escollir i oferir un
llibre d'obsequi o d'"ihrertes" que
diuen els franceses.
Les marres llibreries en contenen
acarean dies un conjunt ben nombris
divers.
Es impossible, sense fer omissions,
d'assenyalar-los en detall. Esmentemne, per& alguns que recomanem especialtnent als nostres lectors, d'un caient
ben saboree i popular:
Les cent nrillors oecies 'friques de
la Llengua Catalana, tria de Josep M.
Capdevila ("Colieeció Popular Barcino").
Les aventares de Perot Mur-asma,
de Caries Riba.
Les besties del Part, de Bertat
Montsil ("Collecció Popular Barcino").
Una rana nadalenra. le Dickens
(Biblioteca Literària, de la Cata:baja).
Et labre de ra jungla, de KiPling
(de la mateixa colleecie).
L'Atlantida, de Jacint Verdaguer.
Jaco d'iefaets, de Masacras i Labrós
("Collecció Pcpular Barcino").

Adlan sembla realment el nom
na nova marca de motoristre. Té l'aire simpatic 1 la fonètica ràpida d'una
cosa esportiva. Amb un punt i tot
d'aparença banal, que li escau perfectament
Darrera d'aquest nom, per?), hi ha
un grup de persones selectes, que teten el bon gust de no fer ostentaci6
de le sera cultura i de les seres intellettnals aficiona. Interessades d'una
manera apassionada per totes les manifestacions de l'art i la literatura novela, segueixen un programa pie d'au¿ida. perú al mateix temes d'una discreci6 elegant.
Fa pot que Adlan (Associació d'Amies de l'Art Non), celebrara una
curiosa exposició d'objectes de lira i
de "camelotte", d'un interés rnés profund del que pugni semblar a primera vista, d'un color i d'una simplidtat meravelloses.

TRES

ANTIGIDE
per

L'AUTOR DEI: "GOLEM"
Áprofitani l'esiaile a Barcelona del
poeta andalús Garcia Lorca, els adherits a Adlan celebraren, també, una
festa o veti lada íntima a honor tau.
Una petita tarja impresa en un gris
deliciós, inoblidable, ens anunciava
darrerament una lectura de poetas i
contes africana i una audició de discos de música negra escollida.
Seguim. dones. amb un interés creixent totes acuestes manifestacions
d'Ararat que eón una lliçó de coralj'esa modemitat i al mateix temps de
discreció senyorivola.

A
LITERATURA CATALANA
EXEMPLAR

Poques vegades haurem trobat aplegades en una mateixa obra la doble
qualitat literlria i catalanista del primer vol= de Crestomaties Barcina
("Autors Catalana Antics. Historiografia"), on les tnés belles i ematires pàgines deis nostres cronistes sin
triades i anotades per R. d'AlbaMonee
En una edició Abría i elegant trebem les histbries heroiques i les nobles gestes dels hornee de la gran epoca "nacional catalana". Prínceps 1
cronistes fan desfilar, sense necessitat d'illustrecions ni de colees, les
escenes i els panorarnes de la història
ebria.
Quina lectura tan instructiva 1 tan
ennoblidora I Sin unes pägine3 que
ens ensenyen i que ens fan meditar.
Sin una delicia d'evocaci6 i un alt
exemple: una Ilie6 i tm ideal.

FRAGMENTS INTERESSANTS
11n11.1n1•

De Les Diades Populars Catalanes,
de Joan Amades, el saborós i documentat treball felklbrie publicat recentment a l'Enciclopedia Catalunya" (Editorial Barcino):
"Les diades populars catalanes han
estat i sin encara l'expressie
espontània i necessària, de l'alegria del noble en (esta, continguda
pels quefers quotidians entre data i
data. Tenen, per tant, una importància
i un interés evident3, sota el triple
punt ée vista hist A riC arti 3 tiC i psicològic. Coneixer la vida de Cataluaya, passada i present. implica, de mes
a mes de l'estudi de la histeria, el de
la vida popular. fins i tot en les manifestacions secundlries. El folklore
de la nostra terca te, doncs, en aquestes diades, una vena rica a explotar."

Publicacions rebudes
"ADLAN"

IIE

Lletres franceses

"Cultura y Deporte", número 3.
Barcelona, desembre de 1932.
"Agricultura i Ramaderia", número in Barcelona, novembre de 1932.
"Catalunya Ràdio", número extraordinari. Barcelona, 3 1 de desembre
de 1932.
"El Consultor de los Bordados",
números 649-650. Barcelona, desembre
de 1932.
"Butileti de la Generalitat de Catalunya", número 24. Barcelona, 3o de
desembre de 1932.
"Información", revista de la Canabra Oficial Espanyola del Cornete a
la República Argentina, número zoo.
Buenos Aires, novembre de 1932.
"Sanitat Catalana", portantveu dels
organismes professionals sanitaris
Catalunya, número t. Barcelona, desembre de 1932. Benvingutl
"Revista de los Servicios SocialAgrarios y de Estadistica Agrícola
Social", número 8. Madrid, desembre
de 1932.

Josep

Gustan Meyrink ha mort...
per
F. Oliver -Braehielt
"Golem". Avul ja sabem que Meyrink tot just si tenia sentit te -mal,
i em sernbla que en aquesta representaci6 tan important per a mi, ell
no en tenia la culpa sinó de la novella que servia de base a una adaptació qualsevol... La seca veritable
força residia en les seres creacions
novellesques: "La nit de Walpurgis"
— tan diferent d'aquesta alma nit de
Walpurgis; la clàssica, la de Goethe--, "El dominicä blanc", "La
cara verda" i els altres. En aquests
darrers ternes, ja no va escriure
quasi res; "el públic ja no vol Ilegir", de i s; era pessimista i ¿esespecava de la sort futura de l'escriptor... Sena clubte, la leva malaltia
va contribuir també nrclt a la seva
desesperació i pessimisme.
¿Seria nomia una casualitat que
el "Golem" hagués nascut a la ciutat
mística, caen també el "Rur", aquest
altre heme miquina, dels Capek?
El Golem és l'objecte d'una vella
llegenda de Praga, de la Praga danrada de que ens va parlar, fa molts
anys, en els seus "Contes de Gldria
i d'Infern" tan interessants, el que
aleshores va ésser escriptor ea:até:
Didac Ruiz... Meyrink vira a Praga
encara que no era fill de la capital
bohemia. Com, al principi, no va
ésser tampoc escriptor. Fill d'una
actriu molt coneguda de l'època,
Meyrink va cursar estudis comercials 1 co fia banquer. Quan va
quebrar, només aleshores va agafar
la ploma per primera vegada, per a
tornar a guayar amb la ploma el
que va perdre a la Borsa. La sera
fantasia enorme, fomentada amb
mitjans no sempre quotidians, l'ajudava, 1 Ileyrink ara acabar imposant-se com a autor celebrat...
"No sic jo qui escr:-, deia.
Abr.) escrita en mi". sTrue de publicitat? ¿O per ventura ho creía de
debb? No ho si. Divan que va fer
practica di Yoga a l'Eastern School
i que es va afillar, en cert mo:nene, a la famosa profetessa Annie
Besant. Els exercicis de Yoga, els
fria per a tenir visions; eno sembla, però, que Meyrink no necessilava mitjans arti n cials per a lea
eeves visions tan fortes, tan hallueinadores 1 fantàstiques, que s'imprirneixen a la memòria del lector...
Potser podriem dir que tenia mis
Casualitat que el mea prirner—i
forta la cipacitat visionäria que el
i quasi darrer —contacte amb Meymateix Edgar Allan Poe, encara que
rink hagués estat precisament aquest aquest darrer ens cocinen; molt

Meyrinli Si rabrt...
Un escriptor que n6 e3 agradar; un dels "Edgar Poe alemanys",
digne company de aíans Heinz
Ewera, de H. Strobl... I no obstant,
davant aleyrink, tinc urs deure,
estic obligat per mere. Penqui la
primera representació de teatre a la
qual vaig assistir, era el "Golem":
una obra feta a base de la formidable nos-ella de Meyrink...
Em recordo com si fos ahir, de
tots els detalla. Un diumenge de
tardor, despres de dinar. Anava tota
la familia, els pares i jo amb el mes
germà. Amb "taxi", neme es feia
ja tard. (El "taxi"l quin luxe en
aquests temps...) La (unció havia
ccmeneat ja quan vam entrar al
teatre més antele de Budapest I a
l'escena, hi havia una enorme figura
d'argila, una estàtua amorfa que es
movia, que parlava: el Golem... Els
decorara: la vena ciutat on vivia
Meyrink: Praga, amb el sets riu,
amb el Hradxin daurat... Els juma,
i l'" altíssim rabí Low", l'amic de
l'emperador a qui va presentar el
seu invent: la llanterna mägica. El
gran rabí Loor-, que un divendres a
la nit, oblida despullar el Goleta
aquest home-mäquina, creaci6 &ave,
l'amulet que li dóna vida. I arribant
el dia sagrat de dissabte, ja Es massa tard: la màquina se subleva contra l'home, surt pel carrer, mata 1
trenca, fins que se suicida traient-se
l'amulet a si mateix. I tot això per
filla tan bonica de l'altíssim rabí
Low, d'aquest rabí la tomba del qual
es conserva, diuen, fins avui al tementiri jueu de Praga, i de qui va
néixer, semana unes tradicions noca
velles i segons em :van explicar mil
tard la familia de la nieva marea.
Aquesta dona no c tima el pobre
Golem, porqué is només fang i mäquina: estima un home jon i bell.
I el Golem, entre llamps i gratos
crits deis altres actora e'esfondra...
Aquesta primera tarda al teatre
em va dc'aar, al nen petit que vaig
ésser, una impressió profunda. Méti
tard, quan amb un amic fekm un
teatre de marionettes, entre "Hamlet" i "Lohengrin", vam estrenar
tumbé un "Golem" a la Meyrink a
base deis meus records de la meva
primera vivencia teatral.

Noticiari de les Arts
* El Carnegie Institude ha preparat enguany una exposició internacional amb caràcter extraordinari, que se celebraré a Nora York.
La invitació ha estat sumament
reduida. Cinc o sis artistes de cada
nació, que s'exposaran amb independencia. Joan Serra és un dels
comptadissims pintors catalana que
ha estat invitat.
L'obra enviada és una de les que
Scrra ha pintat aqueas estiu al Montseny.
Serra obre la seva exposició dema
a la Sala Pares.
* Derna, dissabte, se celebraré
una subhasta a la Sala Pares, en la
qual seran venudes obres de Barran,
Miralles, Meifrén, Baixes, Gussinye,
Nonell, Vayreda, Berga, Marqués,
Urgen, Marti Alzina, Pujo! Galofré,
etcètera.

llar tiel teil ;116 in-Freí/le ié lògica.
Meyrink va ésser un home molt
desgraciar. Treta, anys feia de banquer, quan va quebrar. Els darren
decencia de la seva vida, els passava
lluitant contlattament amb la malaltia; era veritablement aquest home-fortalesa de que ens parlé un
altre gran malalt que va morir fa
den anys exactament: Proust, la
fortalesa que es ven atacada per tot
arreu per lea malalti.s. Ningii no
compren can es mantenia encara,
quasi senas menjar, quasi ja tense
vida. Sinsheimer diu que vivi t. d'una
manera astral; d'una manera quelcom mística, en efecte Semblava un
vell oficial angles que "de les Indies arribava..."; perú un oficial no
jove, un joiós cura el de la poesia
de Carnee, sisa!, un oficial vell i miran pel dolor, groc, només os i pell
La cara, color verde, com diu el
titol de la sen novela...
L'any passat, el seu fill, un jove
sa i fort, va agafar, a conseqüència
d'un accident d'esports, una malaltia
inguarible. Va decidir de morir. Va
sortir al jara i entre els arbres
amagant-se com rani.nal ferit, es
va °lisie les yenes, i es va. engegar
després una bala al cap. (Una escena horripilant, digna d'una novella de Meyrink.) 'El van trobar l'endemä, la cara somrient... A la noticia de la mort del fill, Meyrink
semblava tornar a viure; millorava.
Durava La millora, perú, pocs dies i
queja malalt una alma regada, del
cor i dels ronyons. Dues setmanes
mes tard sortia victoriós del sanatori: la sera voluntat va acabar per
imposar-se (cono en persones que
vaig veure jo matelx, abandonades
mil vegades pels metges, creient ferventment perú, en tetes les teories
ocultes). Però la sera vida ja no
tenia objecte, i aixl va deixar aquesta terra que comparada amb el món
de mil colon i de mil excitacions
de que ell era creador, sembla una
paròdia. Ha mort als 65 anys, amb'
el mateix somriure benigne i content amb que va morir el seu malhaurat fill...
La ciutat de Praga —aquesta ciutat dels Rilke, Werfel, !Cana, Capele, aquesta cimat de la qual s'ha
dit que allí "es werfelt, és brodelt,
es kaffleat, kischt" —aquesta ciutat de misteris perd amb Meyrink
tus deis seus més curiosos i interessants escriptors.

* Els artistes Juli Soler, pintor,
1 Manuel Martí, escultor, obren demä, dissabte, les respectives exposicions a la Sala Pares.

Estudia Universitaria
Catalana
GEOGRAFIA DE CATALUNYA
La setmana entrant seran represes
les classes corresponents als cursos
dels Estudis Universitaria Catalana,
suspeses amb motiu de les darreres
vacances.
Per als que desitgin inscriure's a la
classe de Geografia que professa el
senyor Pau Vila seis fa avinent que
durant tota la setmana entrant poden
fer-ho a les oficines de l'Associació
Protectora de l'Ensenyanca Catalana.
Amb aquestes lliçons començarà restudi de l'aspecte hurra de la nostra
geografia.

—La casa Gruilli i C.'
S. L.
Dies entera tingué lloc la inauguració d'un nou establiment dedicat a
la venda d'aparells i lämpares de Ràdio al carrer de Salmeron, 114, propietat dels senyors Grulla i Companyia, (S. L.)
L'establiment al qual ens referim
és un veritable model dintre del que
avui s'estila com a botigues segons les
normes de novetat. La construcció de
la dita botiga arta a dirrec d'experta
industrials, tals com la decoració executada pel Sr. Baró; la pintura pel
Sr. Bordas; electricitat, J. ("canell;
metalls, Vila. i la façana, que es de
carborumehrm, a c;irrec de Sanchez
Granados.
Els senyors Gruillé i C.' S. E. solament venen els aparells i ¡Impares de
l'acreditada marca Philips, i en el dit
estatge hi ha una extensa collectie

Els llibre., ele escrits, sobre la
persona i l'obra d'André Gide es multipliquen. Ja terdem l'esplèndid volum
de Charles du Boa, que Lluis Montanyi assenyalà des d'aquestes mateixes columnes temps enrera. Després
Ramon Fernändez presenta el seu Gide. L'estiu darrer un gran i vell amic
de Gide, que es ensems un gran poeta, Francis Jammes, ens olerla una
narració allegórica amb el titol simptomätic d'Antigide. I ara, un darrera
l'altre, ens arriben de París els volums que René Schwob i Leus Pierrequint dediquen a l'obra de l'autor de
Les caves del Vatica. En les revistes,
en els assaigs de critica el nom de
Gide es citat més que cap altre. A Catalunya els seus llibres aconsegueixen
una bona venda.
Visible o invisible, el gidisme està
a la moda, i un èxit d'aquest ordre despassa els limita d'un simple prestigi
literari. Significa quelcom mis que
¡'atracció irresistible d'una ploma mlgica. Significa una complicitat moral
entre autor i lectors. Aquesta !libres
que sigma Gide ens afalaguen. I la
violencia dels ataca que provoca en el
camp dels seus detractora diu amb
grossa eloqüència l'eficàcia del missatge gideä. Aquest missatge
abans que tot, un deis factors preponderants en la determinació del clima moral de les Iletres franceses.
Gide té una gran significació per
quant la seva obra smibla expressar,
prendre consciencia d'alguna dels estats espirituals més persistents de la
costra generació. En molts aspectes
ens defineix, ens descobreix, amb prou
penetració perquè, de moment, fins i
tot quedem desconcertats i perplexos
davant de tan perilloses perspectives,
com 565 les que aquesta obra descolareix. Es la quintaessencia d'un diletantisme transfigurar en tragèdia. Es
el punt d'arribada lägic de l'amable
diletantisme de Reman, passant per la
viril afirrnacie barresiana de l'horne
lliure. Nietzsche i Dostoiewsky sen
també aquí influencies decisives.
Gide és un campi6 de la sinceritat,
de la sinceritat a ultranza, brutal, irreparable. Amb un to patetic i embriagador, ve a predicar-nos l'evangeli de
la méxima lliberació. Mort en vida,
segons ell, és l'home lligat a una faramalla de prejudicis i d'habituds socials que petrifiquen l'esperit, substituint la llibertat, qn és la maxima
ordenació de l'home, per un mecanisme d'imitacions automàtiques.
'Dugueu iniciatives!", sembla dir-nos. Cada opinf6 moral és una limitaci
ó, una
limitació profanadora perquè ens mutila, ja que tot allò que és huma porta el segell de la divinitat, i clares
per manifestar-se. Tot desig reprimit
podreix empesta i és un obstacle per
aconseguir el que ens heno de proposar : tintad.
Qui parla de contra natura? ¿No
sera que, victimes d'una miopia, hern
traeat el marc de la natura, rnassa estret, a la mesura de la rastra mediocritat d'acció? Liare, cOm us detesto,
exclama Gide. Es a dir, no pertànyer
a ningú, no tenir ni pàtria ni llar, no
no tenir història, no conéixer sine
l'Has; de l'instant que ens embrian

ga. Renéixer a cada moment, amb un
cor verge, tot nu, davant del sol de
cada dia.
Penso, amb Charles das Boa, Renk
nourriturer terrestres, caldria, aldisme és una falacia. Cal utilitzar el
gidisme, que conte, sens dubte, una
bella collecci6 d'ensenyances, però cal,
per damunt del!, veure la vida no pas
com un festí, sinó com allò que veritablement és, cosa una odissea. Almenye, jo he neutralitzat sempre el
virus gideä, esioreant-me a no obtidar mai les aventures del prudent Ulisses.
Encara si la vida fos en veritat un
convit com sembla indicar-nos Les
naurntures terrestres, caldria, al menys, evitar els fruits verinosos; no
oblidar que hi ha experiències morals
de les quals hom no torna intacte.
Stevenson ho ha explicas en El doctor. lekill i .11.. Hyde. Es a dir, que
la vida humana es irreversible. Perú
la veritat es que la vida es una Odissea. A cada instant cal violentar-se i
decidir-se. Cal Matar i prendre un
partit; tots els bornes es decideixen
entre els que saben per que Ilutten
com Ulisses, i els que, no sabent-ha,
van a la deriva incapaços de compon¿re la suya vida.
Ulisses té un objecte en els seua treballa Tornar al costat de Penelope.
Hom no torna al costat de Penélope
mis que en qualitat d'heroi. Cal malfiar-se deis sentits que són culpables
d'haver transmutar els valents conqueridors de Trota en poma, sortilegi negre de la vareta de Circe. Cal
malfiar-se, idhuc, dels bona sentiments; cal ésser dur amb si rnateix,
com ho es el nostre Ilern amb Nausica; cal co desertar mai el noble desti, que és el nostre. Ulisses, a la fi,
mis fort que mai, retroba el seu patrimoni, que és el premi de la nafta
contra la pu:Tia feblesa.
Anfigide és, com deja, el titol del
darrer llibre de Franca J'afames. Es
un nom que sena a producte farrnaceutic. I és aixe precisament. El gidisme en tant que rnalaltia. Claudel
ja ho deia quan afirmava que Vespert de Gide Es sa ns yente, es a dir, és
incapaç de decantar-se en un serait
altre. No gosa adherir-se a res, pesqué és, abans que ter, geles de la arbola llibertat. Pere aquí no hi ha sine
tina veritable llibertat, la de Ulisses,
que ha pres un partit, i domina les
circumstàncies per la torea del seu
esperit. I es que adherir-se a la vecami per emancipar-se.
ritat ús
i conquerir la !libertar que Gide anhela, armaet i no dóna.
Es possible que Gide vulgui vencer
les contradiccions que l'agiten, pei
procediment de la purgació literària. i
aleshores haurfem de veure en cada
un dels seus llibres una autoconiessie
parcial, practicada com una técnica de
purificació interior. Això explicada
l'aparent Incoherencia de les seres
obres. Perú aleshores, el lector ha
d'estar previngut i no ésser victima del
procediment. Tot el problema consisteix a saber si Gide, abans de terminar amb la vida. Haré conegut, fora
de la fe, l'èxtasi que asnl, tanta vehemencia cerca.
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d'aparells de la dita marca, entre els
quals figuren els moderns tinas Philips número 830, de 5 lampares i el
630 de 6 lämpares darreres crenCions
de la dita marca. Tumbé es poden retire allí exposats uns magnifies aparells radio-gramola Philips de 5 i 6
¡Impares. Aquests aparells cridaran
força l'atenció tant dels técnica com
dels aficionats a la ràdio.
Desitgem als Srs. Grulla i C.'. S.L.
tota mena de felicitats i cal felicitarlos també per l'encert en la nova botiga del carrer de Salmeron, 114, botiga qu e honora la tan populosa via
ti Ca.
graen
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Amb un meu amic, que coneix
totes les 3 ides dels qui s'ostenten en
le 5 llotges dels coliseus barcelonins,
vaig anar al Palau de la Música
Cata'ana per sentir el "Requiero' de
• Mozart.
Ben lluny del meu pensament de
tocar el botet de les xafarderies al
meu coHäter. El pressentiment de la
divina música que anàvem a gaudir
em tenia abstret. El meu esperit,
aouietat i seré, com una matinada
estival, defugia tota altea idea que
no fos la d'una ciiica vida. Gojea
de la, me y a pau, vaig entrar Si Palau
de :a Música com si entres en un
temple.
El parlar del meu amic ressonava
a mes cides com el zumzeig d'una
mosca bouera.
—0i, que no em sents? —va die
per últim, trencant el broll, tot ben o f es.
—Perdona, perb avui sí que no
m'interessa res mis que la música.
—Dones mira que hi loa un floret
de dones que jo hi quedo acaramelas.
Vaja, que no les ha, pas espantades
el "Requiem". ¡Veritat que un "Requiem" entre el devessall de Ilum
electrice, tares boniques, exquisitas
perforas Es ben paseador!
-'-Això prova que a Barcelona hi
ha a-i da espiritual.
—No es pot negar. Ea entenaments es fan tots de dia.
.—Vols dir que als nostres rics
alpe els esparvera la idea de la moct

com als epicuris cosmopolites que
es regalen de les delicies de Menaco?
—I tenim sort que hagi una
selecció que no suporta cap espesa
tache groller. Moral catblica? Si. I alhora per prIpia dignitat i en mols
per aquel] idealisme patriòtic que en
la riostra joventut ens donara Valido.
la de cants apòstols. Ah! ¡taquea
romanticisme! Bé en caldria ara una
bona dosi en aqueas ruana de... No
!oasis cap a la dreta si has vingut
resant. Hi ha un escot que, realment,
és impropi d'uns funerals.
En aquell moment, el clam patine
dels "Kyries" ens va deixar surnits
en una profunda impressió.
que foren, i quan a la ratxa d'aplaudiments generals seguí la del públic
de les altures, com la perno:nació
d'una tronadissa. al cimal d'una muntanya, els meus uta, girant a la dreta,
veieren l'extremat escot.
Més que l'escot i la pintura sango.
nota, que feia temblar careta la rara
de la dama, va interesear-me extraordinäriament la figura d'un senyor
que li feia de parella.
Era alt i ossat, gras i gros, amb
una vermellor de palpis hoy!. Aplaudia frenitic, exagerar, amb insia
tent que fos remarcada la sena exemplaritat nnitosa i feliç.
— Qui és el senyor pletbric que
parla amb la dama escotada?
—No te n'he volgut parlar perquä
esPerava la pregunta.
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"El Requiem de Mozart"
per
Miguel Roger i Croa
El meu amic, tent-me aixecar del
¡loei passejar-me per on menys gent
hi havia, amb la ven baixa, de por de
no caure en imprudencia, va contarne la histeria.
—Aquell home Es sin cinic. Ha. fet
els (Estere robant, i ell mateix declara
que no es posa content al llit el dia
que no ha enganyat una persona.
Va negar la paraula del seu pare
dieta que no havia rebut una forta
quantitat que de ses prapies mans
baria rebut. ita robat els cabals de
la ciutat essent regidor. Va a dormir a les petites; corre tots els cabarets i hi balla com un jore, i t'hi
emborratxa. Li agraden les eaturnula fastuoses. Atonyina la sera dona
sentare que per malhumor li ve de
gust. La Sera dona també és a la
llotja, avui; no sé si t hi has fixat;
sentare fa cara de sofriment. Vaig
continuant el capltol de vicis. Ti
pretensions d'enamorar sigui cut sigui, parla de la forma'mis grollera1:

i mes baixa quan pulula entre gent
tavernäria, en fa donar injeccions de
morfina per la seva dona, mena com
diu que menjava Hellogibal; en re.
sum: és d'una sensualitat bestial.
Al mema gest d'interrupció, afegí,
répid, l'amic:
—Espera't, que ara cauràs d'esquena. Dones aqueix borne es 5 ,1Ci nie
totes les entitats culturals de Barcelona, i no manca als concerts , i acut
a les conferencies de l'Ateneu: visita les expomiciens de quadros i figura
com un dels principals compradors.
Té un pis que sembla un mustia amb
una biblioteca ben important, I el
prodigiós d'aqueixa criatura és que
s'ho assimila tot de seguida i parla
de música, de literatura i de plästica
com molts iniciats no saben parlar-ne.
Volia jo aquí, altra regada, interrompre.
—Calla i esgarrifa't. Veig acuda
!tome a missa, 1 l ' he vist portant el

tälem en ine Processi, 1 l'he tingut
direrses vegades al meu costal a
la sagrada taula. Es una potestat infernal disfressada amb l'alba dels
elegits
Havia. sonat el timbre dues regado i nosaltres no l'harina sentit, de
manera que a la lleu reseonäncia de
les Ultimes paraules va contestar
el crit imponent del "Dies ira".
Escorrent-nos de puntetes, arribérem, avergonyits, als nostres seients.
"Dies irr, dies illa, solad t malura
in fav:11a."
Oh dissortl Ja no vaig capir ni
sentir cap Mil nota. Estava trasbalsat per la terrible histeria.
Una intima de pbsits tan dolents,
amb la perversitat de no viure sinó
de la mentida, no pot comprendre
les notes serenes de classicisme, ni
la pus d'una claror morent ni Ibanmafia d'una estätua. No es possible
el desdoblament del bi i del mal.
A la percepció del be pot seguir,

certament, una fallida: però que virtut i vici, amb totes les exquisides
sensacions de cel en aquella i d'infern en aquest puguin conviure corotantment és cosa mítica. "Et ab
hades me sequestra."
Aquesta frase va interrompre les
meves meditacions. Per un instant
vaig percebre el goig de les harmanies. Seguidament, per& coso en desvari febril, van tornar a assaltar-me
amase poder sentir de la música cap
nota. Semblava que uns fantasmes
huelen Ilevat la me y a anima del temple de l'art i la feien revelar ecos
un ocell amenaçat de tots costats
en aires tenebrosos.
El sentiment de la bellesa li ha
d'ésser, per forea, vedat. Altrament
vindria la redempció.
Jo no veia altra cosa que aquella
cara plena, rubicunda, congestionado.
q ue prenia actituds de fervorós oient.
I, de tan mirar-lo, vaig sentir que
eis seas ulls fulgurants lambí es clara y en en mi. I les nostres mirades
començaren un diàleg de repte.
—Qué vols que aixi cm mires?
—El teu sacrilegi em priva de
gaudir.
—¿I per que et preocupes de les
vides d'alt-i?
—El teu cinisme mereix la force.
—Els innoeents com tu fan riure.
—Perú aqueixa rialla no brolla
sine en els perversos.
—Quan seria vell tindris un gran

turment de no haver begut la Copa
de tots e:3 plaers.
—Potser abans que moris et neuräs recaragolat com un venia.
El dittleg fin!. També la seqüencia
dins una atmosfera d'emoció. Els
aplaudiments ressonaren com un tul:
out. Tothom dret, fremint de goig;
alguna amb llàgrimes. El cinic estera dret cono un ciri, braços enlaire,
cont de:irant.
L'esplai amb anales en el momet
de repbs va alliberar-me, per sort,'
de les torbadores fantasies.
CC/Menea el celebèrrim Ofertori.
I aleshores la me y a delectació va
esser de les que deinen recorta besefactors.
"Quam olim Abtatice promisisti.",
La dolea paraula "promleisti" va
passant rneravellosament dins oca.
des de divina inspiració, per totes
les corras. Cali Détil La prometença
d'una Ilum eternal. quina consolad()
per a toses !es miséries d'aquest món.
En armen instant d'emoció estética
entra al co r un gran desig de perdonar els enemics, i un afany da
puresa 1 de bondat. Es l'aura divina.
Sense dir paraula, caminara al
costas de mon amic, també silent.
I al vestíbul, a punt de baixar les.
cala, virem trebutxar per a donar
pas a una corpulenta figura.
Era l'heme estrany, que, entusiasmat, agitant els braco' com si nedes, anava repetint, a veu plena 1
dominadora: —És espaterrantt
espeterrantt

.‘
Els eradits de Villa
Cisneros
Han arriliat a Villa Cisneros el governaor general del Sahara i el nou governador titule&
Es desment que ela evadas hagin desembarcat
a Port-Etienne
ha dit avui, que l'evasió dels vint-iMadrid. 3. El director general
nou deportats es verifica el dia 31 de
de Marrocs I Colbnies ha rebut els
periodistes 1 els ha comunicat que el I desembre, entre les set i les nou de
Governador General del Sähara, se- la nit.
De les noticies rebudes es dedueix
nyor Callizares, 11 ha anuncias la seque els evadits sortiren del lloc de liar
ra arribada a les guatee de la maticonfinament pel lloc conegut per Punnada a Villa Cisneros.
ta de la Sarga, fent-ho en quatre o
Tansbe espera la noticia de l'arribacinc grupa, que coincidiren en aquest
da del non governador de Villa CisIlec per agafar rembarcació en la qual
neros, comandant Aceituno, que havia
empres el elatge en avió coas ja es herid' d'aconseguir llur 'libertas.
Ningú no pagué adonar-se d'aquests
sabut.
Ha acabat dient que fina a les vuit propósito, puix que tots ells eren au'de la nit no espera rebre no- tboritzats per passejar lliurement.
Segons sembla, reunits els vint-iticies referents a les primeres informadons que s'encomanaren als semen- nou deportats a Punta de la Sarga,
embarcaren en una gasolinera que allí
tats senyor amb motiu de la fuga dels
deportats.
els esperara, i que ràpidament es fiu
a la mar, allunyant-se de la costa.
verat6
de
"La
Naci6n"
Una
Ja a alta mar i a prudent distanMadrid, 3. — Es diari "La Na. cia, es creu que els deportats evaejem" publica aquesta nit la infor- dits transbordaren a un vaixell franmació que segueix:
cès, que se suposa que és el "LebriPocs són els que desconeixen que se", el rumb del qual es desconeix,
el Govern posseix ja bastante dades ja que fins a la data no se'n tenen
relacionades amb revasi6 dels de- noticies, ni els canoners que per
portase a Villa Cisneros, dades que, ordre del Govern han sortit en perseas dubte, no vol donar a conèixer secució des evadits han pogut deper temor que la sera publicitat terminar la seva direcció.
entorpeixi o dificulti les gestions
La creença avui més generalitque es fan per aconseguir que els
oficials, per tot
evadits tornin al lloc de Ilur confi- rada a les esferes
de les converses
nament, encara que, en el ras que el que hem deduit
e vaipoguessin Aser eapturats, segura- que hem sostingut, is la que
ment el Govern els portarla a Ma- xell frances "Lebrise" es dirigeix
a Europa 1 tal regada a Anglaterra.
drid, on quedarien fins a hsser jutjait.
Es desment l'arribada
El governador destimit, de Villa
Cisneros, Sr. R'egueral, des del moment
a Port-Etienne
en gub tingué cor.eixernent de l'evaMadrid, 5. — A dos quarts de set
si6, no ha delxat de comunicar al
de la tarda, a la Direcci6 general
Govern les diligancles ellf practicade§
del Marroc i Colbnies no es tenia
entre els mateixos deportats que quecap nora noticia de Villa Cisneros,
den, i entre l'element indígena, i e9 relativa a l'evasió dels 29 deportats.
pot ¡esposar, en virtut de les diligenEl senyor Fernando Duque no liacies indicades, si bé d'una manera inrla rebut encara cap noticia amcompleta 1 tan xic confusa, el pla
pliatbria del succés.
preconcebit I posat en practica pele
Tampoc no s'ha pogut confirmar
qui han abandonat llur dur confinala recollida por un peribdit del mate
ment.
referent a l'arribada dels fugitius a
Igualmect d'altres punts d'on sisan
Port Etienne, puix que ni oficial ni
reclamat noticies, les ha tingudes el
particularment no s'han rebut inforGavera, si 66 aquestes, en llur mamacions que permetin afirmar la seJods, o maasi totalment, han estat nera veracitat.
gatives.
Per les referindes ene d'aquestes A l'alçària de les Canàries,
noves tenim, saben qu'e la pista dels
segons una informació
evadits, fins a aquest moment, és perduda en alta mar 1 que pedem tenir
francesa
la certitud que no han desemliarcat,
París, 5. — Des de Casablanca teleni a Port Etienne, ni a Sant Llis
grafien a "L'Echo de París" que el
de Senegal, ni a Dakar.
Hora s uPoSa, a les esteres oficiala, relee frances en el qual han fugit alque el vaixell que els condueix cami- guns dels deportats a Villa Cisneros
na a linees d'ara emir rumb cap a ha estat vist a l'aleada de les illes
CanSries. No se sap que resmentat
Anglaterra, per mar Illure i Jora de
valer hagi intentat desembarcar a cap
Partió del Govern espanyol.
Sembla Esser, per tot el que sen! Altas del Marroe francas. — Fabra.

EL CONSELL DE MINISTRES
Ha tractat e l'augment de consignació al cap
de/ Govern i als ministres
Madrid, 5, 'A dos quarts de
dotze del //latí ha començat al Palau Nacional el Consell de ministres, que &ha celebrat sota la preaidencla del cap de l'Estat.
La reuni6 del President de la República amb els ministres ha acabas
després de dos quarts de dues de
la tarda.
El primer a eortIr ha estas el cap
del Govern, senyor Azafia, el qual
s'ha limitat a dir als periodistes que
el senyor Prieto els donaria la referencia del que s'havia tractat
el Consell.
Al cap de poc ha sortit el ministre d'Obres Públiques, el qual ha
facilitat la verde, del Cansen en els
segiients termes:
El President ha manifestat que
ha examinat el pressupost i no ha
vist augmentades les consignacions
del cap del Govern i des ministres,
1 ha excitat el Govern a prendre una
iniciativa en aquesta qüestió per
mitjä del Parlament.
El president del Consell ha contestat al cap de rEatat recordant
els antecedents que tenia la qüestia i de quina manera el primer Govern de la República deixà sense
efecte els augments acordats en els
sous deis ministres, i del cap del
Govern, en temps de la dictadura, i
afegí que no els haseia semblat dis.
creeaugmentar les seves retribucions en el pressupost que acaven
d'aprovat les Corts.
Peris —ha afegit el senyor Amaa, tot això segons la referencia facilitada pel senyor Prieto—aquests
augments es portaran a en projette
de llei pesque les Corts puguin decidir sobre aiscb.
Tot el que es tracti de fer no regira durant l'any arr cure de 1933,
ni podran ésser beneficiaria de record, si així ho adopten les Corts,
els actuals ministres, és a dir, que
si aquests augments s'aprovessin,
eolament començarien a regir en
1934, i per tant no afectarien a cap
dels individuo de l'actual Govern.
A continuació el senyor Prieto ha
donat lectura a la segiient nota sobre els altres assumptes tractats en
l eí Consell:
• El President de la República ha
renovat un._ regada mes el prec que
es redacti i presenti a les Corts
Constituents el projecte de lid especial previst en l'article 89 de la
f- Jnstitució, sobre el procediment
per a atusar-lo, per tal que pugui

votar-te a la vegada o abans que el
del Tribunal de Cal:andes, del qual
és complement.
Acabada la lectura de la nota anterror, el senyor Prieto ha dit que
la resta del Consell no havia ofert
especial interés.
Ha manifestat que s'havia limitat
a la signatura de decrete, que eren
en gran nombre, i que d'entre ella
recordava com mIs sortint un del
ministeri d'Hisenda sobre reciprocitat de divises arnb Alemanya, i
un altre d'Obres Públiques relatiu
a l'adquisició de cent motocicletes
amb destinació al servei de vigilància de carreteree.
Finalment, i a preguntes dels periodistes, ha manifestat el senyor
Prieto que no s'havia parlat per res
en la reunió de les noticies referents
als evadits de Villa Cisneros.
n. n

Les imsignies de la Legió
d'Honor al cap de Premsa
de la Presidència
Madrid. g. — A l'Ambaixada de
Franca Osa celebras l'acte d'imposar
al cap de premsa de la Presidencia de
la República, Sr. Herrera, les innignies de la Legi ódlloner, que li van
ésser concedides amb moda del rereist eiatge a Espanya de Mr. Herritt.
L'acte fou molt senzill i cordial. i
fil assistiren ultra l'ambaixadar
Franea , el secretad de l'Ambaixada
nitres personalitate.
L'ambaixador francio imposa la
condecoració al Sr. Herrera, i va pronunciar paraules d'elogi per al periodista, que taren agrairles per aquest.
De/nré s es va celebrar sin esmorzar intim a la mateixa ambaixada.

L'activitat d'Acció Popular
Madrid. 5. — La junta de Govern
d'Acció Popular ha convocat l'assemblea deliberant, per al dia /9 de gener,
el Congrés Nacional, per als dies 15
al 19 del mateik mes.
Ha acordat també crear tina secretaria de la qual dependran les seccions
de Política, Propaganda Electoral
i Gerencia.
S'ha nomenat secretad al senyor
Josep Maria Valiente.
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L'AGITICIO
Cinquanta-sis detinguts
a Herresa
Còrdova, 3. — Aquest metí han estat portats en aquesta capital tinquenta-sis individus procedents del poble
d'Herrera.
Ton ells són extrernistes, que assaltaren una finca al terme de Puente
Genil.
Han quedat detingute a disposició
'del governador,

Bombes amagades entre
taulons
Vitoria, s. -- En un magatzem de
fustes propietat de Gregori del Amo
els obren es dedicaren a desfer una
pila de taulons en un solar del arree d'Arana.
Els obrers que realitzaven aquest
treball trobaren tres bombes embolicedes en papera de periòdics.
Les bombas eren semblante a les
trobades en temps de la dictadura a
la Ciuta Lineal de Madrid.
Es crea que foren collocades entre
cls taulons amb ànim deamagar-les.
Han estat traslladades al parc d'astilleria.

Les vagues a yalència
Valencia, 5. — El governador civil ha manifestat als periòdics que la
vaga de tipbgraís és quasi resolta, i
es creu que les bases seran signades
aviat.
També van per bon cami les gestions que s'efectum per resoldre el
conflicte plantejat amb els empleats i
obrers de l'Electro Valenciana, i hi
ha optimismo respecte a aquesta solució.
Valencia, 5. — El Comitè de vaga
del ram de la metalltirgia ha convocat a Assemblea general per a dema, amb l'objecte de donar comete del
resultat de la leva entrevista amb els
elements patronals.

Repartiment de fulls
clandestina
valencia, 5. — El general Riquelme, assabentat que feia dies que alguna individus repartien fulls clandestins a les casernes, dona ordres
pesque s'extremis la vigilancia.
Per la porta de darrera del Parc
d'Artilleria dos subjectes Ilanearen
fulls subversius.
Un caporal ¿'artillería sort1 en
persecució d'aquests individus i
aconseguí detenir-ne un, anomenat
Emili Ribes Pla.

El fill d'un hisendat mort
en barallar-se amb un
obrer
Pamplona, 5. — Al poble de Villafranca es batallaren per qüestions sodais Florencoi Ventura, fill d'un ric
hisendat, I un obrer que li dicen "Mainate" de mal nom.
Aquest donä diverses ganivetades a
Florenci, deixant-lo mort a lacte.
Mainate havia treballat a casa del
pare de la víctima.

Els olivaires
de Ciudad Real
Ciudad Real, s. — Se celebra a la
Diputació una reunió d'olivaires, en
la qual s'aprovaren les bases de treball per a la molturaci6 de les oliVes.

Acabada la reunió, el diputat socialista senyor Antoni Cabrera es
dirigí a la portería, on hi havia ama
gat, entre alineo quadros, el retrat
de l'ex-rei.
Va tallar el cap del retrat.
Es trastera d'una obra del Pintor
Caries Vázquez.
El governador civil ha recuperat
el quadro.

Els socialistes victoregen
el comunisme llibertari
Palma del Condado, 5. — Comuniquen d'Almonte que slan reproduit els fets de dies enrera.
Un grup de 305 obrera la seta
major part jovea pertanyents al Centre Socialista, es presentá a una finca propietat del senyor Antoni Corona, al qual amenaçaren i es disposaren a treballar a la terra contra
la voluntat del Prónietari.
Aquest avisis la guardia civil, tetricot una agressió personal.
Acudiren les forres del dit institut, però els obrers els voltarcn,
veient-se obligats els guàrdies a replegar-se a la caserna.
Avisat el cap de la linia, acudi
a Almonte amb les forres.
Novament els sortiren a l'encontre els revoltats en manifestació Ilevantisca i vitorejant el comunisme
ihrer ta ni.
L'alferes de la guärdia civil da
arrebata la bandera comunista que
portaren, dissolent després la manifestfió.
S'AsSn concentrat les forces en previsió que es reprodueixin les manifestacions extremistes.

Pistolers detinguts
a Sevilla
Sevilla, 5 . — El governador ha
manifestat que ¡sacien estas detinpolicia Sebastià Arriero
guts per
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i Antoni Pedraza. El primer es fuga
de la preso de Palma del Condado,
demostrant-se que ambdós són pistolers a sou del grup terrorista de
la F. A. I.

Els ferits en la col-lisió
entre comunistes i sind icalistes
Sevilla, 5. — Continuen en el mateix estat de gravetat els ferits amb
motiu de la collisid entre sindicalistes i comunistes.

Agressió a dos guàrdies
d'assalt
Oviedo, 5. — Aquesta matinada una
parella de guàrdies d'assalt que es trobaven vigilant la línia de conducció
electrice de les mines ha estat agredida per uns desconeguts, que aprofitant el terreny accidentat la fosca
de la nit han fet diversos disears. Ha
resultat ferit de la cama esquema el
guardia Gutiérrez.
Amb aquest motiu s'ha redoblat la
vigilància.
Les brees d'assalt han rebut ordres
•everíssimes. S'ha publicat un avis que
els velas s'abstinguin de transitar pels
llocs on passen línies d'energia clictrica, puix que els guàrdies dispararan
sobre tots els que s'apropin als pals.
Estan detinguts molts individus,
alguns dels quals s'han confessat
autors de l'atemptat.
Sembla que les agressions a la fonça pública tenen el carácter de protesta per les detencions efectuades.
El governador civil s'ha lamentat
que ocorrin aquesta mena d'actes
i rima mes quan la captura dels
agressors resulta dificilfssitna per
raccidentat del terreny.
A l'Hospital d'Oviedo hi ha greument malalta l'esposa d'un dels detinguts a "La Felguera".
El governador ha fet gestions prop
del jutge especial pesque autoritzi
la sortida de la presa del rnarit
la malalta, a fi que pugui atendre-la.
El jutge ha accedit a la dita pedejó.

Assemblea i manifestació
d'obrers parats a Sant
Sebastià
Sant Sebastiä, 5. — Els obrers parate han celebrat una aslemblea.
A la sortida de la reunió s'han dirigit pel carrer de Garibai, al Bulevar.
En passar davant l'establiment Arnieta Garragori han ilmeat pedres als
aparadors trencant les Mines, valorades en tres mil pessetes.
Els sense tema han continuat pels
carrera de Legazpi i Idiaque, i també
han Haneat pedres als aparadors.
Els guardies de seguretat acudiren als llocs esmentats i dissolgueren els grups.
La policia detingué un individu
anomenat Manuel Zulaiga, de filiació anarquista, que capitanejava els
grupa.
Horn cerca un altre subjecte que
també es distingia en encoratjar els
grupa.
El governador ha adoptat energiques mesures per evitar que es reprodueixin aquests tete.

Els empleats de Banca
i Borsa
Valencia, 3. — En el personal de
Banca i Borsa existeix aquests dies
una mica de resol.
Es publiquen escrits violenta contra
les empreses, hstentant forçar el curs
normal de les deliberacions, respecte a
les condiciona de treball, per mitjä
d'escrito dirigits al Govern, ansb amenaces incita-caes.
Plantejat en aquests termes l'assurnpte, no seria estrany que es declares una vaga que afectarla a 25.000
emplats de tot Espanya, ja que els
empleats tenen la creença fermissima
que les possibilitats de la Banca san
ntolt superiors al que correntment es
creu, pulir que, segons disten, en les
èpoques de depressió candil/rica, els
Bancs accentuen llur caràcter especulador, i reparteixen sanejats dividends,
no mancant qui garanteixi un dividend
minim del ro per sos, per dfvereoe
ans e, a llurs accions.

Els obrers parats
d'Almeria
Almeria, — Els obrers parats del
cansí d'Alineria a Enix, han presentat
al governador civil algunes conclusions en les quals solliciten la continuada!, inmediata del treball, i en el
cas centrad, que seis doni un subsidi
de tres pessetes, un quilo de pa per
cada membre de familia, tus litre de
llet per al; nens de pit, l'exempció de
lloguers, dcsempenyorament de les robes d'abric, bitllets gratis en el ferrocarril per a cercar feina a altres in/
drets, reconeixement oficial dels comisas de parats, i llibertat dels companys detinguts.

Socialistes acusats d'assassinat i detinguts
Pamplona, 5. — Han estas &finguts Vilafranca, Juli Labras-a Fernández, de anys, i el pare d'aquest
Esteban Labraya Alcalde, de 49,
autors de l'assassinat del jove Flo-

renci Vergara, amb motiu d'una discussió efe caräcter privat referent a
qüestions socials del treball en la
qual apareixien discrepäncies sobre
lea normes que se segueixen a aquella localitat.
La víctima era fill del pateó Andreu Ventura Vengara i els assassins de filiació socialista.

Un acte de sabotatge
Logronyo, 5. — Comunia, i d'Alfaro que han aparegut els circuits
telefònics de Fetero, Bailas de Fitero, Cerbera del Río Alama i Aguilar del Río Alama, amb avaries, per
la qual cosa no funcionaren normalrnent.
En una inspecció .salitzada s'ha
descobert que els fils estaven tallats.
1 s'atrobueix el sabotatge als obrers
vaguistes.

Desmentiment del governador de Càdiz
Cädiz, 5. — El governador ha
desmentit els rumore circulats sobre
l'existència d'un pla terrorista en
aquesta capital, manifestant que la
tranquillitat es completa a tota la
provincia.
Això no obstant, s'han adoptat
mesures per a reprimir severament
qualsevol intent d'alteració de l'ordre públic.

Patrons que protesten
Cádiz, 3. — Una comissió de patrons agrícola de Los Algodonales
ha visitas el governador per a protestar de la imposició de multes, per
incompliment de les bases de treball, afirmant que les denüncies presentados catan mencades de fonament.
El governador els ha contestat
que s'atenia a les comunicacions oficials que hacia rebut, i confirmà la
imposició de les sancions.

Divergències dels hotelers
de Terol
Terol, 5. — En tractar de signarse les bases de treball entre els
carnbrers i propietaris de cafés i
hotels, al despatx del governador,
s'han produit divergències, no arribant a cap acord, per la qual cosa
els primero persisteixen en la sera
actitud.

La qüestió de les terres
a Extremadura
Badajoz, 5. — L'Associó de Propietaris de finques rústiques ha trames al governador general un contraprojecte sobre l'arrendament, amb
anticipació de l'Estat, preposant que
les erres que tenen ero l'acualitat
arrendades no enrin en la reforma
agriria.
Aquelles en que s'imprimeixi la
intensificació del cultiu balitan d'estar subjectes a les mateixes normes
que es fixen a la reforma agrària.
El governador els ha' contestas
dient que les terres que tenen en
l'actualitat en arrendarnent entraran
en la reforma agrària, encara que
en darrer 'loc.

Entren a la seva finca
i mor de l'espant
Còrdova, 5. — Al noble de Tartajan, 17 individus han entrat a la finca propietat de Cristóbal Luque.
Aquest ha mort de repent davant
l'emoció que li ha produït veure
seca finca invadida.
guärdia civil, i
Ha intervingut
ha desallotjat els invasors.

Els acusats de l'atracament
a l'ex-comte de Riudoms
han intervingut en altres
malifetes
Madrid, 5.— Com que en l'atracament de l'ex-conste de Riudorns, es
descobri que els detingt::; Sandoval
i Ignasi Casado, havien inters ngut
també en l'assalt del carrer de Santa
Clara, el jutge del districte de Patata que intervingué en aqt.e'l sumad, demanà el que era ja a l'Audiencia, i en cl (mal els dos indiaalus
esmentats figurareis com a rebels.
Lliurat aquest sumad al jutge, es
constituí aquest a la presó i procedí
a realitzar diversos acaraments, interrogatoris i reconeixements, dels
preces ist s.
Des dels primen momean el processat Sandoval, va dir que, efectivament, ell havia intervingut en l'atracament del carrer de Salir.% Clara.
pede tots els altres tractaren d'excloure a Casado, CM a culpable
d'haver intervingut en aquest delicte
Sembla que estan tots d'acord
parqué aquest individu no aparegui
en aquest sumara
Es molt possible que es prepari
un reconeixement dels dits individus
per part de la familia perjudicada
amb motiu de ratracament del carrer de Santa Clara, per veure si reconeixen a Ignasi Casado, com
dels qua atracaren la casa.
Fins ara, cío processats ansia metiu d'aquest atracament, eón set, a
saber: Saavedra, Enric Garcia, Pau

Els incidents de Bie
Tazza
Detalla del complot descobert
Era sostingut amb diners del monitrquics
Hi havia complicats moros regulara i de la
mehalla, i uns quanta espanyols
Madrid, 5. — "Heraldo de Madrid"
publica avui una informació en la qual
afirma que no podrá ¿asen discutís res
sobre el complot descobert a Bat-Tazza.
Diu la dita informació que el dia 19
de desembre el caid Beni-Derkul envia un avis al capita interventor de l'oficina d'Investigació de Bat-Tazza,
senyor Josep Heredia, manifestant
que tenia noticies que anaven a atemptat contra la seca vida.
L'interventor manirá seguidament a
entrevistar-se amb ell.
En partir ocorregué un incident
significatiu. El caporal de gastadora
del Tabor de' Regulars de Ceuta
destacas a Bat-Tazza. comprenent
per la precipitada sortida del capará
que s'havia descobert alguna cosa
del que es tramava, s'asaste al seu
cap imrnediat i ii tont à una histtaria
per a explicar la devolució d'una
pistola metralladora que ter.ia, la
qual baria robat, segons s'afirma:
perca digné que uns moros, el nona
dels guata no digné, la hi havien
volgut comprar 1 que e il rhavia aga
-fatpervusilmnqt
individus tractaven de comprar armes.
El capita Heredia, amb gran zei,
procurà des del primer moment esbrillar si es tractava d'una seriosa
amenace de rordre a les seres posiclon s.
No migué procedir a la Ileugera,
suposant que l'alarma no íos fonamentada.
Intenta comunicar per telefon des
de la casa del caid, on slacia trasliadas immediatament, nsb Bat-Tazza i Ilavors veié amb sorpresa que
la linia eslava tallada, i comprengué que, efectivament, hi haría indicis certs d'un perill greu.
Avisà imniediatament un confident anomenat El Rifli, que és el
que baria posat en antecedents el
caíd.
Aquest indígena li digné que, en
electa, Id hacia un complot preparat d'acord amb diversos soldats de
Regulan i de la Mejalla, el; quals
estaven en contacte amb elemento
de Tetuan i Tdnger, i que entre les
d'aquesta darrera cintas n'hi haría
alguna que ho estaven amb espanyols que també estaven en contacte amb determinaos elements católica de Tänger.
Els compromesos havien celebrat
diverses reunions secretes, en una
de les quals assistí un espanyol, el
nom del qual desconeix El Riffi,
del qual sols ha donas les senyes
que era alt, gros i parlava l'àrab.
1:n deis compromesos, l'indígena
EI-Ilach-Abderrahama n , del poblat
de Chevarin, va anar el dia 14 lambe a Xauen per a entrevistar-se amb
l'indígena Fibi-Ali- Ei-Abdi, soldat
de Regulars del Tabor ¿estatal a
Xauen.
A la Plaça d'Espanya es va trobar
amb Sidi El-Hac-Abderrahaman, el

qual el va invitar a crié anés a casa
seca en la qual es trobava tumbé un
tal Jarijar-Si-Abselam-Ben-Abdelha.
Allí Ii van dir que el dia 20 esdataría un moviment que era molt tren
preparat.
En un vaixell arribaria a ligtara
a la costa de Gomara imb armment
diners, i que elle a tenien comir71vals molts soldats armaos de BatTazza, als guata els havien lliurat
ners deis quals es disposava en abundar.
Va fer r.it a Xauen i al dia següent el van enviar a Bat-Tazza per
entrevistar-se amb asombrosos soldats
compromesos la relació dels quals
donem. per tal d'abreujar aquesta In-

Gonzälez, Anastasi Rodríguez (al
"Gales", Manuel Vague, Sandoval
Ignasi Casado.
Aquests dos darrers inculpats,
aparejasen ara al sumad.
S'havia dit darrerament que Saavedra hacia estat posat en llibertat.
No ha estas així, el que ocorregué
és que segons el dictamen de diversos rnetges, (Inc reconeeneren a Sao.
y edra, aquest estaca gretunera malalt
i necessitava un tractament especial.
Fou posat en 'libertas condicional
perqua pogués sotmetre's a aquest
tractament, peró com que Saavedra
Iluny de seguir-lo, es dedicava a
exhibir-se al carrer i cafés céntrico.
g el tornà a detenir i ingresad novas
ment a la presó.

Disposicions de la "Gaceta"

El ministre d'Estat
obsequia els periodistes
Madrid, 5. — El miaistre
senyor Zulueta, ha obsequias arel amb
"lunch" cls periodistes que fan indosmeció en aquel! departanient.
Amb el ministre eren presents a l'acte cl sots-secretari senyor Gómez Ove.
rin, ei director de política i protoce',
i el fina ara director de Comerç, s enyor Calderon, numeral cónsol general
a Londres amb altres alts funcionar:s
del departament.
El senyor Zuhteta atenué amb s a
-mabiltesnford,qui
agrairen la delicada atenció de que
eren objecte per part del ministre.

UN ALTRE LLEGAT
DE LA DICTADURA
Segons "La Nación", hi ha
processats tres personatges
Madrid. 5 • — "La Nación" publica
un solt del caire següents
"Se nos dice que como consecuencia
de un expediente que se seguia en la
Dirección general de Aeronáutica, con
motivo de unas diferencias halladas
en las notas del Libro Registro, se
ha dictada auto de procesanuento centra el ex-subsecretario del minitterio
de la Guerra. general Ceded, y comes
el ex-ministro de la guerra, doto Damas° Berenzuer.“

formació.

Va fer el viatge amb autombbil i
a la carretera es va trobar amb un
altre colee en el qual viatjava Abselan-aferjor-Hamed-Ya i reunint-se
tots en un sol auto van continuar plegats el viatge a Bat-Tazza.
En aquest campament convingueren
que Mehamud que amb tots els soldats que tenia preparats donaría el
cap al campament i el sensal seria que
Ab-El-Scham fixés a l'Alant de 14
Mesquita una bandera vermella i negra i que a aqueas efecte i al rnate:x
temps que l'armarnent els seria Iliurat per uns regulan de Ungen
A les 4.3 5 de la matinada onejaria
l'esmentada bandera a l'Alam de la
Mesquita, i aleshores els soldats compromesos co:nençarien per incendiar
els gegantins pallers que hi té la intervencie militar.
Davant l'alarma del noble les forces, segons s'havia previngut als conjuras!, acudirien a apagar rineendi, i
aleshores amb l'estrategia ben característica dels moros es Ilançarien sobre
el campament apoderant-se dels Roe
fusells que hi baria dipositats i de les
ametralladores dels regulars.
Els conjurats calcularen poder armar els elements indigenes que estaven avisats, comptant també que daraus
l'exit del cop seis agregarien molts
dels soldats de reulars.
Parla després la informació de diverses reunions celebrades a Tánger,
Ceuta, Tetuan i Xauen per preparar
el moviment, i després d'afirmar, per
boca d'un dels indígenas que assistiren a aquesta reunió, que uns frares
de Tangen havien danat deu mil duros per a portar a cap el moviment,
diu que. segons manifestarions del
chcriff Ben-Kadcc de Tänger, una
cornpanyia malt iniportant de Teman
tenia disposada la quantitat de vide
milions de pessetes per a fer la guerra a la zona espanyola, i que aquesta
suma havia estas reunida pels monarquies, els quals sam :non rics.
Dos indigenes de Wad-Ras havien
fet la mateixa afirmació, i havien conferencias amb el chedriff sobre aixta
penó aquest els manifestà que no podia reduir-se a paraules, sine, que calla
que abans de llançar-se al camp. li donessin diners.

Madrid. — La "Gaceta" publica,
entre allres, les disposicions següents:
Ordres acceptant al senyor Antoni
Barbera Blas la dimissió del cärrec
de vire-presidesst del juras mixt a la
indústria hotelera de Barcelona.
Disp,aaat que l'aetual juras. mixt
de pastes per a sopa de Reus, estengui la seva jtrisdicció a tota la provincia de Tarragona.
També insereix una disposició nomenant cap de la palia geverrativa
de taima al senyer Joan Gómez Serrano.

La F. 'U. Hispano-Americana per la pau entre els
països sud-americans
Madrid, 5. — La preirsa pu&ica la
següent nota:
Fa temps eme diles nacions sud -ansdeanes estan co guerra, Paraguay i
Bolivia.
Dos paisas mee, el Perú i Colombia,
hi rearxen també directa:nene.
El Brasa ha facilitas el pas Iliure
dels vaix,ehl dc guerra de Colombia pe:
riu Amazonas.
Le; tropes peruanes per altra part
cs troben a Schuito.
Tot fa preveure tincendi d'un segen focus de guerra fraticida.
La Federació Universitaria Hispano-Americana, corn a ent t tat que teuneix al seu si els estudiants de tetes les repúbliques de parla espanyola,
no pot romandre en silenci davant 'a
imminencia d'aquest nou conflicte armat t
Una aceió immediata co fa oncesseria. Cal unificar tots els esforços resbles, que trchallin per defensas la pm
dels 'robles. Cal unificar ton aquests
oíamos per orienta7- los
ment i acabar la guerra a el Chaco i
impedir 000 vessaments de sang a
Leticia.
A aquest fi la Federació Universlt'aria Hispano-Americana es dirigeix a
tots els intellectuals, artistes i obrers
hispano-americans i cspanyols per recordar-ls l'obligado impenssa que temen d'atkiptar una actitud de frena
oposció a aquesta guerra de dues
cisns germanes.
Aquesta actitud d'oPosiciä lis de nee-
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Un discurs del senador Borah
negociar res referent a una revisió o
Washington, 5. - En el discurs
que ha pronunciat al Senat, el se- anulada dels deutes".
Ha afegit - referint-se a la Gran
nyor Borah ha afirmat novament
Bretanya - que el fet que aquest
el earäcter just deis deutes de guerra i ha posat ie relleu que es podria país hagi fet honor al venciment justificarla la discussió sobre una revitractar de la revisió pese, examinant
sió dels dits deutes.
al mateix temps la possibilitat de
Aquesta declaració, en boca del sesolucionar altres problemes plantenador demócrata, sembla indicar dujats després de la guerra, especialna manera bastant clara la politica
ment els (respecte econòmic.
el GoReferint-se despees a la posició que en aquesta materia seguirà
veril de Roosevelt.
de França en la qüestió dels deutes,
El senador Borah ha declarat que
el aenyor Borah ha manifestat:
Ihinic mitj à de portar el país a la pros"Per altra part, puc dir sense
vacilar que estic convençut que peritat és augmentar els niiells comercials. Això seria factible tornant
quan França arranjà el problema de
a donar al metall argent el lloc que
les reparacions se li dona a ententenia a Orient abans de l'any 1925. Si
dre que els Estats Units revisarien
aixe, no és resolt per la Conferencia
el seu propi deute."
Alludint després al comunicat pu- Económica Internacional, els Estats
Units han demprendre una acció, siplicat despees de l'entrevista celebragui cm/1 sigui, en el dit sentit
da l'any passat pels senyors Laval
Ha acabat dient: "No podem coni Hoover, el senyor Borah ha afe
servar el patró-Or sense desvaloritzar
git:
el dólar o tense augmentar la costra
"França tenia raci en creure juscirculació fiduciaria'. - Fabra.
tificada la conclusió que si ella abandonava la seva part de reparacions
El Govern alemany
podria comptar amb qué s'efectuaajorna pagaments
deute.
ría la revisió del seu
En vigilies de la sessió de 1931,
Nova York, 5. Segons el corresquan ens entrevistärem amb el se- ponsal de 1-Heralt Tribune" a 'Wasnyor HooYer, aquest ens preguntà
hington, el Govern d'Alemanya ha
si estaríem disposats a aprovar l'as
comunicas al departament del Tresor
cord condes amb l senyor Laval
que es veo obligat a ajumar certs paamb vistes a la revisió dels deutet."
gaments de deutes que vencen en 31 de
mara, important un total de trentaUn discurs del demòcrata tres milions de marcs or, i que són
a compte de les despeses d'ocupació
Robinson
de l'Exèrcit ameriza. - Fabra,
Washington, 5. - En un debat so- Melion surt cap a Londres
bre la qüestió deis deutes al Senat, el
Nova York, 5. - L'ambaixador
sena-cr Robinson, demócrata, ha denord- americà a Londres, senyor Meclarat que els "qui no han pagat han
llon, s'ha embarcat amb direcció a
de pagar o justificar llar manca de
Londres.
ragament abans que el Govern pugui

El sinistre del vaixell "Atlantique"
El vaixell és

una gran

foguera que va a la deriva
Cherburg, b. - Diversos reinotcactors tracten de salvar
l'"Atlantique". El vaixell està
molt decantat, j sembla que se
ti ha obert una via d'aigua.
Actualment és impossible pu-4
jar el vaixell.
El case del vaixell es ven com
un grato braser. Va a la deriva
cap a la costa anglesa, i embarrancarà, probablement, en-.
Ire Portland i l'illa de Wight.
Schoofe, el comandant del
dirigeix les operacions
de salvament. - Fabra.
Londres, 5. - Comuniquen de Weymouth que des d'aquella costa es veu
perfectament el vapor "Atlantique",

de rAtlantique", diu que el
luda transatlàntic francès eslava assegurat en. diverses
Companyies per. un total de 171
milions de franca.
Gran part d'aquesta xifra
far N sentir la sa y a repercussió
en el mercat anglès. - Fabra.

que es troba completament voltat per
les flames.-Fabra.
...i

es dirigeix a Portland

Portland, 5. - El case de l'Atlantique, voltat per vuit remolcadors i un
torpediner francas, s'ha atansat cap a
la costa i navega a la deriva. Ara es
troba a unes quatre milles de Portland. El navili s'esfondra per la part
de popa. - Fabra.

EL CONFLICTE DEL PAPER
Estat actual de l'assumpte
Madrid, 5. - Amb aquest títol, ' ya empiezan a insinuarse todas las
anornalias que desde su iniciación se
' El Debate' publicara demà el sehan advertido en este asunto.
güent articie, relacionas amb la
Verdad que en la Asamblea de
qüestió del paper per als periòdics:
Barcelona había existido una absolu"Después de la Asamblea de Ba r
ta unanimidad, pero verdad, también,
-celona, quelavontdeque un periódico tan característico
dos los periódicos de España se mapor su ministerialismo como "Ahonifestó con absoluta unanimidad,
ra", a pesar de tener un representante
suponía una tregua en la campaña
en la Asamblea, que votó las concluque los periódicos habían iniciado,
siones, no ha dado a sus lectores cuencreyendo que laa conclusioses de la
Asamblea y los razonamientos en
ta de estar y no ha hecho la menor
ella expuestos serían suficientes paalusión informativa de la Asamblea,
ra llegar a la solución del conflicto.
hecho que juzgamos bastante signifiLos hechos, sin embargo, han venicativo.
do a evidenciamos que de nuevo la
Los síntomas son, pues, para que
Prensa de España debe volver a la
los periódicos españoles vivan alerta y
brecha, haciendo públicas sus razona dejen de la mano esta cuestión.
nes y sus temores. Hasta ayer, los
Nosotros estamos seguros de que
seriadicos tenían cuatro miembros
la Comisión permanente nombrada en
ro una Comisión Mixta, que estasBarcelona seguirá actuando, y que en
alaba el problema, por lo que sabían
ella verán la ncrma que habrán de sesl dia la marcha de las negociacioguir todos les periódicos que no denes. Desde ayer, esta Comisión ha
ben rendirse en su campaña.
sido suspendida. así corno sus deliLa Prensa de Esparta está con un
beraciones, precisamente cuando iba
asunto que afecta a su vida. Sabrá dea llegarse al tema arancelario, eje
fenderse
porque representa una fuerde la discusión que se ha juzgado
za a la que es difícil arrollar."
en la Asamblea de Barcelona.
Por sugestiones gubernamentales,
el presidente de la Comisión y
miembro del Consejo Ordenador de
Intenten incendiar
la Economía, indicó cómo ésta deuna església
bía cesar temporalmente, ya que en
ella no parecía fácil que salieran las
Granda, 5. - Un grup de des-.
conclusiones y armonía que el Conconeguts intenta incendiar l'essejo deseaba. En este caso, el Congiesia parroquia] del poble de
sejo Ordenador continuaría el estocEo por su cuenta, y seguramente Lazabia.
El rector, advertit del que
llamaría en algunos momentos a los
representantes papeleros y periodís- passava, demanä auxili, acudint nombrosos n eins i el serticos para que, ante los intereses del
vei del Parc de Bombers de
Gobierno, expusieran sus anhelos.
El asunto quedaba, pues, fuera de Granada.
(Juan els bombers arribaren,
la intervención directa de los interesados. La suspensión sinifica una ce- els veïns havien aconseguit
santía fulmirante de los representante, apagar el foc.
Només es crernä part de les
papeleros y de periódicos únicos que
podían dar luz las orientaciones del portes de l'eszlesia.
Consejo Ordenador. Es evidente que
la actuación de ahora del Cansejo Ordenador ha de continuar sin técnicos
Processament per estafa
de la Prensa y de la industria papelera. Parece una inconruencia prescindir
de los que tienen dentro de la ComiHuelva, 5.--En virtut d'exsión y d la ponencia del Consejo, cuanhort de Madrid. el jutge ha ortas pruebas y asesoramientos necesi- denat la presó i processament
taran.
contra Cesad Domínguez, deEstamos, pues, en el momento en nunciat pel contractista de les
que se trata de cosa juzada o poco obres de la carretera de Santa
menos y sin que podamos precisar el Olalla, Francesc Martínez, per
enfoque que se teme en la disposición estafa de 11.000 pessetes.
del Gobierno, se aparecen con elementos de juicio suficinte para pensar
que sera una solución ecléctica que poAlcalde i primer tinent
siblemente colocará a los periódicos
españoles en una situcian tan insegudestituïts
ra como difícil.
'l'ere], 5. -.Han estat destiEs evidente que los periódicos que
tuils l'alcalde 1 PI primer I inent
han perdido ya su representación oficial ante ei Consejo Ordenador nece• d'alcalde de l'A , juntainent de
Wanda. per haver toll erat que
sisan continuar argumentando a favor de sus derechos de los que juz- es fessin uns esquellots, orgagan esenciales para su vida. Seria la- nitzals per un grup de veïns
mentable que el silencio les llevara a contra un matrimoni que s'hauna situación d hecho ya invulnerable via casat civilment.
y que la Asamblea de representantes
no hubiera servido más que para callar una campaña pública en la que
Alvarez del Vayo,

condecorat
nifestar-se públicament en artides de
premsa, en protestes individuals i colleatíves davant els representants d'aquests paisos, en mítings per denunciar els falsos motius del conflicte, per
produir un fort corrent dopinió que
ha impassibiliti.
Aquesta Federació està fermament
comenauda qu tots els intellectuals, ar
tiste 5 i obrers, als quals es dirgex, sabran complir arnb aquel deut que
imesa Jiu resPonehilit4

A

Madrid, 5. - El Govern ha atorgat
la Banda de l'Orde de la República
al nostre ambaixador a afixic, senyor
Alvarez del Vaao.

Una baralla d'infants produeix un motí polític
Pamplona, 5. - Al poble de Core11a, con' a conseqüincia d'una baralla

Serà torpedejat
el vaixell?

Els desapareguts
París, 5. -- El ministeri de
Marina publica una llista de 19
persones que han desaparegut
durant l'incendi de l'"Atlantique". - Fabra.

El ministre de Marina
a Xerburg
Xerburg, 5. - El nitnistre de Ma
rina, que arribà a aquesta població
anit pasuda, es dirigí immediatament
a l'hotel on hi ha els ferits de l'AV-

ximitat. - Fabra.

Londres, 5.-La premsa anRiese, referint-se a l'accident
entre nois es produi un motí que adquirí caràcter politic.
Els revoltosos tractaren d'incendiar
la casa del jutge suplent.
S'han practicat amb aquest mottu
catorze dctencions.

EL PROJECTE
D'EIXAMPLAMENT

DE MADISID
Grups de sense feina que
van a colocar-se
Madrid, 5. - Continuen engrossint
a les portes de l'Hipòdrom els grutas
d'obrers tense feina que van per cola zar-se a :es obres que allí comenearan acial.
Els gträrdies d'assalt vigilen aquells

llocs.

L'ESLLAVISSADA DE
TERRA A MALLORCA
No té la importància que
hom suposava
Palma de Mallorca, 5. - Les noticies que hom te de l'esllavissada de
terres a la costa d'Estallenc diuen que
els danys causats seran inferiors als
que hom suposava primerament.

L'AEROPORT
DE SEVILLA
Facilitats al Dr. Eckener
Sevilla, 5. - Aquesta tarda es va
reunir la Comissió municipal pro-Aeroport sota la presidencia de l'alcalde,
per a cameixer l'escrit que iba rebut
del Dr. Eckener, el qual anuncia el
seis propasa d'anticipar aquest any els
viatges del dirigible, exposant la conveniencia que s'activas el5 treballs
d'installació de resbaló damarrameat
dels correspenents generadors d'aidragen per a assegurar l'aterratge 1'1
Zeppelin.
Horn acordä accedir als desigs del
Dr. Eckener escribint-li i pregant-li
la tramesa dels projectes i pressupostos per a emprendre les obres amb la
illéS gran activitat.

L'ALTA COMISSARIA
DEL MARROC
S'insisteix que l'ocuparà

senyor Moles

aladsil„s. - Sensata ja segur que
el oGvern admetra la dimissió de l'Ait
Comissari d'Espansa al Marroc. temor López Ferrer, i que será designat per al dit cärrec el gavernador
civil de Barcelona, Sr. Moles.
El nomenament serà ptrblicat n'oh
aviat.

El senyor Alomar
a Mallorca
Palma de Mallorca. 5. - Ha arribad l'ambaixador d'Eapanya a Roma, Gabriel Alomar, que romandrä
ad fins al dia 23, que marxarä, a

Marte, fugitius i neguit
Heiping, 5. - Es calcula que durant el bombardeig de Xang-Hai Kvan
moriren tres mil paisans xinesos.
Actualment uns dos mil ciutadans
de Xang-Hai Kvan fugen cap al sud.
NNombrosos fugitius es dirigeixen a
Chanvangtao.
La situació molt tivant a la regió. Els xinesos han retorçat les seves posicions i observen els moviments
de l'adversari.
Les negociacions de pau no han començat encaras-Fabra.

El "Minotaure" el porta
cap al Havre
Cherburg, 3. - El remolcador
"Minotaure" ha aconseguit prendre
a remota el casc del "Atlantique",
que anava a la deriva en direcció
a la illa Wigt.
El "Minotaure" condueix el case
del "Atlantique" cap a L'Havre. Fabra.

Cheburgo, 5. - Les causes del sinistre del transatlantic "Atlantique"
es fan extremadament dificils de de-

Els accidents de l'aire
Berna, 5. - Un avió militar que
efectuava un vol d'assaig ha caigut
a terra prop de Thonne, incendiantse i morint el pilot. - Fabra.

xinès

Londres, 5. - Comuniquen de Nanquín que el Govern aisles ha demanat
en la seas. protesta al japó el astia
edls oficials d'aquest país responsable
de l'incident de Shan Hai Kann.

Demana tumbé que se li reservi el

dret de socic.tar reparacions.-Fabra.

con/ un incident de frontera i ef
declara que el Japó no pensa ocupar Tien-Tsin ni Pequín, però que
creu indispensable en canv , posseir
Jehol.
aconsegv:t per mit I ans polítics, peró
en cas necessari, serien utilitzats els
mitjans militars.- Fabra.

Una nota dels delegats
japonesos a la S. de N.

Una apellació xinesa
a la S. de N.
Ginebra, 3. - El Secretari general
de la Societat de Nacions ha transmès al Comitè dels Dinou un docu-

Associacions
de les Cumbres de Comerç i Banco

ment u.gent de les

Ginebra, 5. - Els delegats del Japó de la Societat de Nacions ha lliurat una nota referint-se als incidente
de Sang-Hai-aawang que diuen tetar
un carócter purament local, i no mo-

xinesos de Xang-Hai, en el qual es
¿emana a l'Organisme de Ginebra
que adopti mesures immediates i
eficaces per a la solució del conflicte
xino-japones.-Fabra.

Els estudis de l'estratosfera

DARRERA HORA.

Paris, 5. - La premsa estrangera,
especialment la sud-americana, comenta extensament la pèrdua del
"Atlantique" i expressa llar semiment per la catástrofe. - Fabra.

Londres, 5.- La informació de
qué el Sindicas d'Obrers Minaires
ha dernanat a la Cambra de Mines
del Transvaal l'augment deis salaris
en un 35 per ton, ha depritnit molt
cl grup de valors de les mines d'or,
que, encara que molt actiu, ha registrat una baixa sensible.
L'incendi de l'"Atlantique" implica per a les Cornpanyies d'Assegurances brítäniques que podria provocar realitzacions de les sedes Carteres respectives.
l'el que es refereix als velan de!
Govern brasiler, travessen una situació quelcom 'tivant i el mateix
succeeix amb els cafés.
Les ernissions xineses i japoneses
continuen per la seca banda desfavorablement influenciadas pels esdeveniments de Shan-Hai-Kwan. Fabra.

La protesta del Govern

Washington, 5. - El cap de la secció oriental del Departament d'Estat
ha visitat l'ambaixador del Jep6. S'ignora el caräcter de l'entrevista, encara que se sap que el dit ambaixador
estä eitat per entrevistar-se avui amb
el senyor Stimson.
Per la seva part, el general Mac
Coy, membre americà de la comissió
Lytton, que estigué a la Manxúria,
a la Xina i al Japó, ha celebrat una
conierencii amb el president Hoover.
-Fabra.

Manifestacions de condol

Baixes de valors

ritori netarnent xinks.
El Govern de Toquío - declaren té vius desigs que no s'agregi la situació a consequéncia de l'esmentat
incident. - Fabra.

L'ambaixador japonès als Les aspiracions japoneses
Estats Units citat per
Pequín, 5.- Als Carcols ofíciala
japcnesos d'aquesta capital, es conStimson
sidera l'incident de Xang-Hal Kwan

Londres, 5. - Horn rep noticies que
assabenten que els remolcadors que
volten l'"Atlantique" han assolit de
subjectar al dit vaixell uns quants
cables i tracten de remolcar cap a
Weymouth el case, el qual encara
segueix embolcallat per les flames. Fabra.

Les causes del sinistre

tivarä l'extensió d'operadas. ea ter-

general

Hom intenta remolcar
el case encès

Cheburgo, 5. - A la una de la nun tinada, sotint de visitar els ferits en
el sinistre de l'"Atlantique", el ministre de llanca es retira a les seves
habitacions, no sense abans valer testimoniar el seu homenatge de gratitud
per les proves dheroisme que havien
donat els marine alemanys, holandesos i anglesos que acudiren en tocona
de l'"Atlantique" a pesar de les condicions tan difícils per al salvament.Fabra.

Estava assegurat per
171 milions de francs

Barcelona.

citat.
El segon comandant da bord, especialment encarregat re les condicions
de seguretat del vaixell, ha declarat
que el sinistre que en sin principi semblava fäcil de dominar, adquirí repentinament proporcione fantàstiques. Les
feien un tir cona en una fornal i en
pocs moments es propagaren a tit el
vaixell.
En el moment del sinistre, degut al
mal estat de la mar, les onades s'elevaven a una altura de quatre i cinc
metres. Hi hagué moments de gran
pänic per la son dels passatgers i
tripulants degut a la dificultat de maniobrar les embarcacions de salvament,
a causa del fum, de les llames i del
mal estat de la mar.-Fabra.

lantique". Els demanó que diguessin
la veritat, tota la veritat, en llurs declaracions davant la Comissió d'esclariment.
El ministre conversó amb les autoritats maritimes del departament i ami)
el • capità de rAtlantique". El vaixell
s'ha perdut totalment, i és impossibie
de retnorcar les seves restes a Xerburg. - Fabra.

Portland, 5. - El torpediner f rancis que es menté proper al case de
Atlantique", ha fet els preparatius
necessaris per a torpedejar el vaixell
nättirag, en el cas que els corrents
el portessin cap al port, per tal decitar el perill que per a d'altres vaixells podria representar la seva pro-

el

terminar a causa de la leva multipli-

l'Extrens Orient

estas motivada per la situació difícil
que s'ha creas a causa de aincident
de Leticia. - Fabra.

Stuttgart. 5. - El professor

Regener Ita efectuat diversos
experiments destinats a estudiar l'estratosfera.
Sola la seva direcció personal han estat llançats diversos
globus plens d'hidrägen i portant aparells registradors.
Aquests globus s'han elevat
Po ol ament j alguns d'ells han
arribat a l'alçària de 17.000
metres la qual cosa perrneträ
amidar d'una manera uniforme
la intensitat de la radiació solar en les t'lles capes de l'almosfera. - Fabra ,

Mesures militars
Rio Janeiro, 5.-La primera
divisió naval que va a assegu-

rar la neutralitat del Brasil en
el conflicte sorgit entre Perú
i Colòmbia, ha Ilevat ancores
aquesta nit. - Fabra, .

ALS ESTATS UNITS
Cap a l'abolició de la lid
seca
Washington, 5. - La Sub-Comissió
judicial del Senat, encarregada d'estudiar les proposicions relatives a la
llei de prohibició, ha emes infcgune
en sentit favorable a l'abolició de la
prohibició.
Les esmentades proposicions preveuen que els Estats "secs" seran
protegits i que el Congrés haurà de
quedar autoritzat per a prohibir la
insaallació calestablimeints dedicats a
la venda de begudes. quan ho considera convenient. - Fabra.

Ha fugit cap a França

Turatti?
París, 5. - El "Paris-atidi" publica amb tota mena d ereserves una
inforrnació de Trieste rebuda a Viena segons la qual el senyor Turatti,
ex-secretari general del partit feixista, confinat per Mussolini en una població del llac de Garda, ha fugit a
França i ha entrat en relacions amb
els elements antifeixistes.-Fahra.
-

A EGIPTE
El Govern non a la Cambra
El Caire, 5. - La Cambra ha aprovat per unanimitat l'ordre de confíanca al nou Govern de Sidy Daixá.
Aquest ha declarat que la seca lima
de conducte no canviara en res per
aconseguir la total independencia d'Egipte. - Fabra.

A GRECIA
Els capitals estrangers
a Rússia
Riga, 5. - La premsa soviética
s'esforça fa temps a portar a Rússia
capitulo estrangers, posant de relleu
per a afxä la solidesa dels Bancs
soviètics, en els quals els posseidors
de comptes corrents poden retirar
quan vulguin part o tots els seas
dipòsits cobrant interessos a raó
del 6 al 8 %.
Aquesta campanya forma part
d'un pla de conjunt encaminas a
augmentar les reserves en divises estrangeres per a desenrotllar les exportacions i procedir a l'organització del turisme. - Fabra.

A AUSTRIA

Reducció del servei militar

Cap a l'Anschluss

Atenes, 5. - El Govern ha
presentat un projecte de Ilei
reduint de, 14 a 12 meses el
perfode de servei militar.-Fabra.

Viena, 5. - L'assimilació jurídica
austro-alemanya prossegueix activanient, i es creo que s'arribarä a la dita
assimilació en el terreny del Codi Penal.
Per altra part, el Parlament austriac es mostra contrari a l'assimilacié respecte al Codi Civil.
La Comissió d'Assimilació refusà
per 13 vots contra 12 una moció social demócrata favorable a l'adopció
per Austria del Dret matrimonial alemany.-Fabra.

(N. de la R.- Beni notar als
lectors que aquest telegrama és d'origen tetó.)

A IUGOSLAVIA
-Una declaració dels populistes eslovens

El Brasil denuncia el traetat de lliure navegació per
l'Amazones i estableix el
bloqueig

Belgrad, 5. - El senyor Koroches... cap de l'antic Partit populista eslovè, ha declaras, en nom del
sets Partit, que la nació eslovena,
actualment dividida entre Itigoslävia, Italia, Austria i Hongria, solicita la seva unió en una unitat política que garanteixi l'existencia i el
progrés de la dita nació.
Solicita l'autonomia individual i
la constitució d'un nou Estat iugoslau, basat en la llame voluntat nacional, Estat compost d'unitata
iguals entre elles.
SoNicita també la cohesia étnica
de tots els eslovena, la !Hure disposició dels seus recursos financien, la
llibertat política i individual i una
legslaci6 radical socialista que garantexi la satisfacció de les neceesitats actuals 'dels amperols i dels

Londres, 5. - Comuniquen de
Río Janeiro a l'Agència Reuter,
respecte el rumor que el Brasil ha
decidit denunciar el Tractat de 1851
referent a la lime navegació pel
riu Amazones, que aquesta decisió
semblar ésser motivada per la diferencia sorgid aentre el Perú i Cola/labia sobre Leticia.
El Tractat de 1851 no es refereix
mis que als paisos travessats per

l'Amazones i es preveu que la na-

vegació serà lliure en aquest riu a
condició que no s'utilitzi en cas de
conflictes armats. - Fabra.
Río Janeiro, 5. - El Govern brasiler ha decidit denunciar el Tvoatat
de 1951 referent a la navegació lijare pel riu Amazones i establir el
bloqueig.

Hom creu que aquesta mesura ha

obrero.

Eslovénia es declara disposada a
organitzar l'Estat sollicitat per la
coalició demòcrata i camperola, que
no exclou la realització dels desigt

exposats. - Fabra.

DE BARCELONA
LA

REVETLLA

DELS REIS D'ORIENT.

Amb una nit benigne , va
transcórrer la revetlla de la
Diada dels Reis d'Orient, que
amb tanta jota esperen els infante, i és lambe l'alegria dels
pares, que s'encomanen, en cermanera, les illusions dels petits.
Els carrers es veieren animadissinis fins a mott entrada
la nit, i les parades i establiments dedicats a la venda de
joguines foren molt concorreguls i donaren u naspecte feslit t a la cinta t.
1 co

NOC MORT PER UN AUTO
A la carretera de Montgat, un auto
que es féu escàpol atropellé el nen de
dos anys Isluis Partaguera, causant-li
lesions tan greus, que, a conseqüència
de les quals, morí al cap de pocs moments.
DETENCIO DE CARTERISTES
Uns agents de la policia de la brigada d'Investigació Criminal procediren ahir a la tarda a la detenció de
dos carteristes anomenats Miguel Ramiro Salva i Frederic Arroyo Sinchez, els quals fosen conduits a la Prefectura de Policia.
Poc després d'ésser en aquell centre
oficial s'hi presentó un giárdia urbi,
denunciant que en un tramvia li havien robat la cartera, on portava vint-

i-cinc pessetes.
En veure els detinguts en aquell
lloc, reconegué tot seguit Miguel
Ramiro cona el qui anava al seu costas a la plataforma del tramvia, per la
qual cosa suposä que era qui li havia
pres la cartera.

DE L'ESTRANGER
Gydé és batut a Liverpool
Liverpool, 5.-El boxador a/1gles Singen t'oren ha vençut

A FRANCA

per punts el francès Praxille
Gyeli; , campió d'Europa del pes

La situació financiera
preocupa el senyor Cheron

plarna.
En e Icombat no es posava

París, 5.-Els perits del ministeri d'Hisenda han acabat
el seu informe sobre la si situació financiera i sobre el
pressupost.
L'informe podrä éster posat
a disposició del ministre, dissabte. Per consegüent, totes les
informacions que puguin publicar-se sobre el dit informe,
mancarà de fonament. - Fabra.
Parle, 5.-M. Paul Bonrour
ha ronfrrenciat amb M. ('hernio
sobre el pressupost. - Fabra.

Mil I TO RRA (1).'"'
BITLLET8
Francesos: .4780 per loo.
Anglesos: 4090 pessetes.
Italia/as: 6270 per roo.

Belgues: 33'95 per leo.
Suissos: 236'to per loe.
Estala Units : 1226 pessetes
Alemanya (Reichsmark): 291 ptes.
Austria (Schilling): Vio pessetes.
Txecoslovàquia: 34 per 101).
Holandesos: 4'8o pessetes.

Sukia: 215 pessetes.
Noruega: I'95 pessetes.

Dinamarca: a'os pessetes.

en

inc el titnl. - Fabra.

A LLEIDA
EL SERVEI DE CORREUS A
LA VALL D'ARAN. - L'ATUR
FORÇOS. - ACTE BENEFIC
Una comissió integrada per representants dels Ajuntaments de Salardé, Tredas i abres pobles de la
Vall d'Aran ha visitat el comissari
de la Generatitat a Lleida, queixantse de l'anormalitat que existeix en
la prestacia del servei postal entre
aquells pobles.
- Ahir a la tarda celebraren una
reunió ès diferents sectors que integren l'Ajuntament per tractar de
cercar solucions al problema de ratur obrer.
El dia fou de completa tranquillisas a la població. No obstant, Fantoritat governativa va mantenir, encara que aenuades, les mesures de
precaucia adoptades des de fa uns
quants dies.
Avui, a la Casa de Caritat, la societat coral "La Paloma" obsequiarä amb un concert el 3 asilats del
dit centle benific. A Eacte hi astistiran les autoritats.
- Duraist el mes passat s'intcritiren a la "Jefatura" d'Obres PiMigues 17 nous vehicles de motor
mera:sic. En l'any 1932, la matricula
, de vehicles mecànic en aquesta P ro
ha ascendit a la adra de 3.83.4.-vinca

L'agiteci6 extremista
DE LA

TROBALLA DE BOMBES
1 EXPLOSIUS

L'ACTUACIO DEL j'UTOE

POCIAL t ELS DETINGUTS
HAN ESTAT ALLIBERATS
El jutge especial encarregat de la
instreneld del snmari per la troballa
d'expleein es constitul ahir al asad
al len despee amb el fiscal enderegat de /a inspecció del sumari, rebent declarad!) ale quatre detinguts
que ahlr foren posats • Uur dispoeici6.
Tant Manuel Medina, com Joan
Jaén i Remen Bori es ratificaren
ea lee eeves primeres declaracions,
i afirmaren que no sabina res reterent a la fabricació de bombee, ni
tajen cap amistas ni coneixement
amb Josep Costa, única acusació que
es fa contra elle, es purament de
velnat.
També declarä la dona Francesca

Rodríguez Martínez, la qual, despres
de declarar, quedà eis llibertat,
Si bi de moment pasearen a la
presó incomunicats, mis tard el jutge desistí del processament en releen) amb aquests fets, i si no foren
alliberats, Es per estar reclamase per

altrea jutjats.
A la tarda va continuar les actuacions.
Es va rabee declaració a cnEs testimonie perd cap delle aportaren
dada ¿'interés.
Segueix el Jutjat guardant una
gran reserva però, malgrat això ens
vàrem assabentar que un dele tn-

timonis él l'esposa d'un dels quatre
processats que hi ha a la Modelo
per aguces sumari.
Et declaras per aquesta testimoni
Es de gran importincia ja que s'ha
dieposat verme ene han assegurat.
l'acarameot entre aquesta testimoni
1 un deis procesats ve no Es precisament el seu marit.
La (litigiada tindri lloc avui I
del eett resultat podria treure's alguna conclusió important i la detenció d'alguna dele que hi ha complicate aquesta trama que pel que
ti va deecobrint es Ilargillssirna.
Tumbé el Jutjat va rebre l'informe dels tuba de ferro d'oxigen que
foren trobats al carrer del Miracle.
De les investigacions i dele empleats que la Societat de Carburs
Ifetillics es dedueix que molts dele
tuba trobats catan retiran de la
circundó pele ame fabricante o propintan. i es ¿ena ei cas que alguna

d'aquestee numerecions eón de fabricante que ja no exiateixer; la qual
cosa desnostra que foren comprare
fa molt temps o bé cum a fe ro vell.
Es treu que en tenir-se noticies
de la detenció del comunista Daniel
Domingo Montserrat, el jetge l'aura
oficiat a la policia que no és aquest
detingut el que espera i la qual ordre ea donà sinó un individu que
si el seu semblant co els noma i
cognoms i que tan aviat com oficial.
es doni comete al Jutjat de la
detenei6 serl posat en Ilibertat per
no tenir cap culpa en el que es persegnest:

Les diligencies del Jutjat duraren fina altes hores de la nit i
rnalgrat d'ésser avui dia inhàbil seguiran lea actuacions.
DETENCIO

D'UNS EXTREMISTES
En l'escorcoll efectuat al Sindicat
cl ram del Transport, ultra incautar-se la policía de moltes municione, s'incautaren d'una nombrosa
documentació, a la qual es conce'deix e gran importància. Aquesta és
objecte d'un detingut estudi.
Ahir a la matinada, els agents de
la Brigada Social feren uns escorcolla domiciliaris, i en alguns locals
on se suposava que podia estar amagat un auto dels que s'utilitzen per
al transpon de bombee. Els escorcolla, pele!), no donaren cap resultat.
Per agente de la Brigada d'Investigació Criminal, auxiliats per guardiez d'assalt, es procedí a la detenció de dos individus coneguts per
llurs actuacions extremistes.
A un delle, anomenat Isidre Fer-

nändez Aymerich, li va ¿caer ocupada una pistola, per a l'ús de la
quid no Sepia l'oportuna llicència.
El dit subjecte ha estat posat a
disposició del jutjat.
L'altre detingut segurament serà
posat en llibertat, per no haver-hi
a la Prefectura antecedente seus.
LA PERSONALITAT
D'UN DETINGUT

Continua detingut Lluciä Hernando
Crucis, natural de Madrid, i que se'l
considera un dele principals promotors

ram de l'ebenisteria 1 en les mala jaitifiquen que si is cert que accediren
a les imposicione dele del Sindicat del
Ram, signant unes bases diferente als
altres, fou degut a les coaccione I
amenaces de qui foren objecte.
Les esmentades actea han estat manteses a disponen del bistre especial
senyor Eyere.

UNES DETENCIONS
AL POBLE SEC
Ahir a lea tres de la tarda es presentaren al carrer de Tapioles, davant
l'Ultima casa de l'acabament de Pese
tnentat carrer que dime a la muletanya de Montjuic, diversos agente de
policia i una secció de guàrdies d'assalt en un canal,.
Les dites forres voltaren la casa, entrant-hi els agents i procedint a la
detenció de quatre individus, els quals
foren traslladats en el comió a la Jefatura Superio rde Policia, ingrata:e
rigorosament incomunicats als calabossos.

La policía practicà un escoreoU a
la casa cementada, incautant-se de
multitud de fascicles de propaganda
anarquista.
Aquestes detencions es practicaren,
segons noticies, per comprovar si
aquests quatre individus esta y= en
rel ació amb els elements que organitLaven el suposat complot anarco-sln-

dicalista.
EL GENERAL BATET VISITA
LES FORCES D'AVIACIO A LA
CASERNA DEL. BONSUCCES

Ahir al migdia el general de la
dívisió Dominec Batet va ¿caer a la
caserna del Bonsuccés per a revistas
la tropa de la tercera esquadreta
d'aviació.
FOU rebut pel comandant Díaz
Sandino, acompanyat de tots els
cape i oficials que estan a les sesee
ordres.
En arribar al pati, el general re-

vistä la foro. Acte seguit ji foren
presentats ele quatre individua que
descobriren el complot del Prat
Foren gratificats amb 50 pessetea
cahscun, no com a prerni, sin6 coro
cts present.
Després l'adreel a les trepes formades, dient-los que ¡'Exèrcit te per
missió el manteniment de la pass,
tara exterior com interior. Les felicitä tant pel comportament observat quan l'incendi ¿"El Siglo" com
pel del Prat.
L'Exèrcit — digué — no fa de policia, però es otoleraré que determinades campanyes travessin la porta
de les casernes, ja que al marge de
tota idea política, acata el Govern
constituit, sigui el que sigui.
Acaba exhortant les trepes a mane
tenir-se en el camí del deure en bé
de la nació i de la República, i el

crit de visca la República fou corejat amb entusiasme, desfilant en columna d'honor.
El general Batet fou obsequiat
amb un lonx per l'oficialitat ¿'avíació; el comandant Sandino tingué
paraules d'ahesió fervent i entusiasta per a la República, cc, que les se%es forces demostraran sempre que
calgui.
Li correspongui el general, aixecant la copa per l'aviació i amb una
ebraçada al comandant de lea sesea
tones a Barcelona.

DE L'INTENT D'ASSALT
A L'AERODROM DEL
PRAT
L'ACTUACIO DEL JUTGE
El comandant de cavalleria senyor Josep Urrutia Huerta, jutge
permanent de la quarta divisió, es
constituí ahir a la tarda a la Quefatura de policía per seguir les acttracions començades al matí a la caserna del Bonsuccés, amb motiu
dels tete descoberts diumenge passat a l'aerédrom del Prat, pel qual
hi ha quatre detinguts ale calabossos de la Queíatura de policia.
L'esmentat jutge des de les quatre fina a les nou de la nit va rebre
declaració als agents de vigilància
que intervingueren en el fet. També
declararen alguns soldats d'aviació.
A les nou comença a rebre declareció als detinguts inculpats d'aquests tete.
Aquests detinguts, com ja digué-

dele actea de caräcter terrorista contra les ebenisteries.
Està fitxat amb el nom de Francesc
Palomar Garcia i fa uns dos anys
iike es troba a Barcelona, després
d'haver-ne passat cinc a l'estranger.
Usa tia notas de Liuda Hemändez
3rakärcel i de Marian Palomar Pozo.
SIN DE LA BANDA D'ATRACADOR, A LES PARBACIES
Ha estat posat a disposició del jutjat corresponent Joan Pérez Bayo, qui
loa &timad en companyia de Pratscoas Als (a) "Nano" con: a componed 4.1011 banda d'atracador, que es

'elediona a robar per les farmäcies,
anscant-les.
L'Ales: ja fou posat anteriorment
a dinotici6 del jutjat.

PATRONS COACCIONATS
lisa toba trames« divanes ames
abocedee amb motitt de les declaraprestades amb alguna petrel! d)

reta. ades Josep Aragonis Florenea,
Job@ Watt )4entferrer, Frunzas
Salas Emule I Raen Jimia« Sinches. Tob elle, mona noticipi que
poguérem «brillar, negaren que pre-

tes:mula fer cap acte d'incendi al
Prat, 1 molt menys apoderar - se de
lea metralladores.
No negaren Hure Ided comide.
tes 1 que volguessin verificar actas
de propaganda, però no delictius ni

Incendiaria.
Malgrat els treballa del jutge I lea
enea repetides preguntes, negaren
en absolut tenir complican i amb
prou feines conèixer-se els uns als
altres. Tornaren a quedar detinguts
a la matara Quefatura de policía.
El jutge acabä el seu corte& *III
a les dotze de la nit i es retira per
a estudiar tot l'actuat i decidir re
ferent als detingus sobr el precescesament o llibertat.
Segurament avui o demà tornarä
a rebre declaració a alees dele que
poden figurar com a encartan.

Cinc individus agredeixen
a trets un empleat de la
casa Girona, que resulta
HIN;
Ahir tarda, l'emplat de la casa Giroma, Miguel Lino Josefa, que par.
say a pel carrer Marqués del Duero.
cinc desco p eguts Ii lenes diversos
trets cense que sortosament el feriasin.
AAl soroll dels teces acudiren ele
guàrdies i els agressors s'amagaren a la muntanya de Mcmtjuzc.
L'agredit, acompanyat d'un agent
es retira a casa i en semejar per
la placa de Sepúlvul a veie a dos
individus que li sembrlä eren els teme
agressors i quan anava a detenir los
l'agent que ele acompanyava amb dos ea feren escäpol.

Els tribunals
El plet dels rabassaires
SUMARIS QUE ES CONVERTEIXEN EN FALTES
iAl Jutjat especial dele rabatisaires s'ha rebut la conformitnt
per haver estat declarats faltes
trenta dele sumaris que tnstruia
1 que seran tramesos als respectius Jutjats municipals.

VISTA D'UNA CAUSA
PER NOMICIDI
Per al dia 1 de febrer vinent,
a la Secció quarta de l'Audiència, s'ha assenyalat la vista
d'un acausa per homicidi conIra Agata Maria Fernändez Reyes.
Segons leš conclusions 'del
Ministeri Fiscal, la proceseada
es trobava pels voltants de Sant
Hipblit de Voltregä, partit jua
dietal de Vic, la nit del 25 de
Juny de l'any passat, dormint
en un carro que formava part
d'una tribu 'de 'gitanos, amb un
germä seu, de cinc anys .
En un altre carro, i perla-.
nyent a una altra tribu de gl-t
tanos, es trobava Josep Reyel
Giménez, de 25 anys.
A 'dos cinarts de 'Un de la
Matinada de l'esmentat 'dia, el
Josep es traslladä al carro de
la processada, 1 armat amb un
revòlver volgué abusar d'ella,
amenaçant-la, 'sen ,, que pogués
aconseguir el seu objebte.
Agata 'es defensä 1 lluità amb
él que pretenia abusar d'ella, i
aconsegut desarmar-lo 1 li engegä dos trets amb el mateix
revòlver, que li causaren unes
ferides al pit, a conseqüimcia
de les quals morí.
El fiscal aprecià un adiete
d'homicidi, 'del quel es culpable
la processada, 1 ¿emana que Se
Ii imposi la pena de dotze anys
i un dia de presó mejor i 10.000
pessetes 'd'indemnització a la
familia de la víctima.
La defensa sosté que es fracta d'un cas en el qual la processada, que nOntés 16 IR anys,
obrä en defensa pròpia, i coste
la innocencla d'Agata,
tant la seva absolució.
La vista serà davant el Tribunal del Jurat.

AVUI E8 DIA FESTIU
Per a avui no hi ha assenyalamento a l'Audiencia, per considerat-se
PER TRENCAR VIDRES

No no

Davant el Tribunal de la Setció segona comparegueren Anton! Carbajal 1 Manuel Inseratina, acusats trencat
vidres de botigues de quevfures.

negligiu...

La pena eollicitada pel fiscal
fou una multa de 248 pessetes

Agente cremar d'astdmac
que noten després dels
äpats pot iba l'Ulcera de
demb. Aconsegui u la mea

per a cada un dels procereale.

MIL PESSETE S DIESOARX0F1 1 11

curació immediata amb
L'ELIXIR CSTOAMBAL

d'una quantitat d'escarxofes,

CARLOS
SattIZ , Ama
a uie relean

'Acusat 'dende 'de furt
valorades en 1.000 pessetes,
ocupi el banquet de la Secció
coarta Ferran García, per al
qual es demana la pena d'un
any, vult, mesoa 1 vint,7„1-_un
de prets0;

A

'Acció Catalana de la '
Barceleaeta

sopee Miquel ¡luce' Riba. scarr

Uds Mengue Subirschs, amor A*

toril iiosra Pratj. esurar Jan= KB
Sala, mayor M'Id« leer Ristre,
Demi, Svendres, a leca Cata:" senyor Salvador L6pez Maresma, se11113• de la Barcelmets, tindré Une
nyor Francoc de P. Soler Vidal, sesan interessant festa
nyor Agusti Valle Rovira i senyora
organitzada per la Comissió de Cul- Carme Torrente Gallard.
tura Ce l'ennentada enetat 1 dediDe LIIcenciat en Fil01011, 1 L'aire,,
cada a lea nenes que componen
per al mayor Josep Mirilla Brilles.
Secció Gavines.
De Llevadora, per a la senyora JoHi prendran part el meetre Josep sefa Cha Beltran.
Faltre, sots-director de l'Oefe6 LleTots els esmentats senyors poden
vant, I el tenor Emili Viusl. A mil pasear per la secretaria general de la
hi cooperaran diversas nenes d'aUniversitat per tal de recollir el seu
quella Secció de envines i la nena
respectiu titol, previa els trämits re'arme Juan (pianista) i el nen Ma- glamentarle.
nuel uerin (violinista).
TITOLS PROFESSIONALS
Acabar* la festa amb la projeccid d'una se:
A l'Escota Superior d'Arquitectura
.'e films infantile.
d'aquesta capital. s'han rebut els títele professionals segiunts, per al seu
lliurament als interessats:
D'Arquitecte, per als senvors Lluis
Matarredona Terol. Juli Bellot Sered, Albert Monde Eecub6s, Pere
Armengou Torra , Leonci Arbelaiz
Lasarte. Josep Maria Garma ZubizarSanta d'avui. — L'Epifanía
reta. Titl Peris Pardo, Nil Iberia
del enyor. Els tres Reis de
l'Orient Santa Gaspar, Melcior Tusquets de Cabirol, Raldomer Pérez
Villena, Josep Ramon Pons Ileatiez i
i Baltasar.
LIaL rancho Caloma.
Santa de demä.—Sant Lluciä,
D'Aparellador, per als senyors Marprevere 1 màrtir; Sant Juliä,
tí Mera PossellA, Josep Tomas Carmrtir, 1 Sant Teodor, monje.
benell,
Enric Planes rujo!. Manuel
Quaranta Hores.—Avul: EsPone Gómez. Antoni Pineda Gualglésia parroquia] de Santa
be. Bernard de San Pedro Feria. RiAnna.
mel Almenar Paix. Leopold Peris
llores d'exposició.—Avui: De
Pardo. E:4 , 12rd nué Pietell, Manuel
les vuit del mati a les sis de la
Gómez Centreres. Arif,sni Reteje
tarda.
Cervera i Dinnisi Valle Fernändez
Demà: A la mateixa església
LA FEDERACIO NACIONAL
1 a lea mateixes hores.
Comunió reparadora.—Avui:
D'ESTUDIANTS DE CATAEsglésia parroquial de Santa
LUNVA

Vida
religiosa

Mónica.
Demà: Esglesia del BonSueca.
Cort de Maria.—'Avui: Visita
a la Mere de Déu de Lourdes, a
Santa Madrona o a Santa Maria
de Mar.
Dem: Visita a la Matas 'de
Déu de la Font de la Salut, a
les Mfnimes o al Sant Esperit,
Adoració Nocturna. — Malí:
Torn de Sant Joan Evangelista.
Demä: Torn de la Mare de
Den dels Desemparats.
Ventea en sufragi 'de lea
änimes del Purgatori. — Avui:
Torn del Sant Angel Custodi i
Sant Migue/.
Demä: Torn *deis Dolors 'de
Maria.
LLIGA ESPIRITUAL
DE LA MARE DE DEU
DE MONTSERRAT
Per tal de divulgar els aspectes teològic, històric, litúrgic 1
artfatic de la Mlssa, aquesta
entitat ha organitzat un cura
de Litúrgia, a càrrec dele reverends doctor J. M. Llovera,
doctor Llufa Carreres, P. M.
tisent, escolapi; P. J. Franquesa, escolapi; doctor M. Trena,
H. Higini Anglés. doctor V. Piera i doctor E. Junyent.
Aquestes' conferencies tun'dran lloc e lpresent mes, i poortunament s'informarà de les
condicions d'inscripc16.

LLIÇONS BIBLIQUES
Els Amics 'de la Biblia han
organitzat deu lliçons sobre el
'libre dels Proverbis, en les
quals s'explicaran els Proverbis
de Salomó.—Evita els corruptora, seguefx la Saviesa. Sos
fruits, utilitat, excellencia.—
Serva la Saviesa.—Evita el parany 1 tot mal.—Fuig de l'adúltera. —Convit a la Saviesa.—
Moralitats.—Dites *deis savis.—
Lloanea a la dona forte.
Es veurä el sentit pedagògic
'del poble hebreu amb aquest
fans de màximes, sentencies,
proverbis, consells 1 estima do
la Saviesa.
La matrfcula de de cinc pessetes. Presentar-se a la primera Ilieó.

Aquestes Ilieons es donaran
al carrer de Duran i Bes. 11,
els dissabtes. des del dia 7 'de
l'actual i successius, de set a
vuit del vespre.
Les lliçons van a rärrec del
doctor Josep Casanelles, prevere.

Universitat
TITOLS PROFESSIONALS
Al Rectorat s'han rebut els títols
professionalt següents per a ¡osen lliu-

rata als interessats.
De Llicenciat en Dret, per al senyor Arnau Calvet i Colomo, senyor
Lluís Herings Echemandia i senyor
Feliu Pons i Marquis.
De Llicenciat en Farmacia, per al
senyor Pasqual Lamolda i Lorén, senyor Guillem Ilasriera Marqués senyor Joan Ruhl i Tomàs, senyor Antoni Zanetti Linares i senyor Joan
Baptista Gallisa Amporta,
De Llicenciat en Medicina, per al
senyor Rafael Vila Esparragó, senyor
Segon Sine i Sainz, senyor Calixte
Sabater Ludeila, senyor Josep Maria
Rodon Turre, senyor Laurea Prats
Cateura, semen- Alear Morales Ve.
lasca senyor Remen Maluquer Calvo,
senyor Ramon Llisterri Querol, senyor Josep Maria Carece Civil, senyor
Josep Maria Bordas Feliu, senyor
Cardes Asensio Merino, eenyor GtriIlem Oreste Belfa, sen y or .703e2 Agita
senyor Lluís Barceló Ca--nMateé,
nalla, sen yor !flan Barrera i de Jover,
senyer Joan Bas Gelabert, senyor Josep Gendre i Sobrevia, senyor Josep
Jordana Soteres, senyor Guzmän Lorca 1 Ruiz, senyor Esteve Llobet Roig,

En la darrera assemblea general de
l'Associació d'Alumnes de l'Escola de
Selles Arts acordé adherir-se a la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya i nomenä els circ delegats que
han de representar-la a la Cambra
Federal de la F. N. E. C.

C A lit IV E T CARNE&
MUSICAL T
ASS OCIACIO OBRERA

EA

El vizent dia 14 "Joventut dels
marts a la nit" posaré m escena, w
Teatre Parthenon, la comedia «Lit
mental en tres actes, original de JaMes Hankok, "Un fill del poble'
adaptada al catala per August Barbosa.
Les invitacions poden adquirir-se
a la casa Sales llamees, Portafertiesa, 4.

DI CONCIERTO
(Fundador Pau Casa(a)
La presentad() a l'Associaci6 Obrera de Concerts de l'ex-

cellent violinista Joan Albs Tormo, sens dubte que constituirla
una nova consagració de l'insuperable art interpretatiu del
joya concertista valenciä.
•
Abans del dia 15 del present
mes--data de la celebració del diumenge vinent. a la tarda, en
nostre sisé concert—del allarem visita de germannr. cantark el
integre el programa. Avui po- següent programa:
dem avençar, perb, com a obres
Primera part.—"El Cant de
de mes relleu musical, un "Con- la Senyera", Millet; "El parcert", de Tarfini, 1 una "Sona- dal", Pérez Moya: "L'hereu
ta". de Mozart.
Riera*. Comelles i Rib6; "Sota
Per a aquest concert 4 sé- de l'ora". Morera: "Sesee 1 Ma
lid, encara, el rebut del segon
rin". Com p ilas i AM; "Muntasemestre de 1932 (color ta- nyes rogalades", Sancho Marronja).
rano: “Els fadrinete ile Sant
—o—

La sessió que els petits deixebles del mestre Llongueres.
en nombre de més d'un centenar, donaran avui, diada dels
Reis, a les cine de la tarda, al
ealan de la Música Catalana, ha
despertat un vivissim inleres.
Heus acf tot sencer el programa d'aquesta sessió:

Bol". Pérez Moya: "El capador
i la pastoreta". Bate y ; "La gent
de t'ora". Canfeloube.
Segona parf.—"El cel de l'a-

mor" i "La violeta". Marimon:
"El rtistec villancet". Millet:
"Motel núm. 102". Bach; "Joventtit". Merimon; "Cant a l'a
laaa". Mondalssohn: "Brindis"
Mozart: "La carera", Marimon
' Pianista acompanyant. Pu"Les formiquetes", J. Llon- ma Crespi.

gueres.

—n—

"Jo denso" (primera audi-

Domé. Clissebte. Andleinne
Intimes oferiré als seus insente tina aura de las sevas
sessiona. a la sala de tes t es del

FANTASIO

Casal del Metge.
Un programa d'interès.

an:b
algunes primeres eerä interpretat per una violiniseuropeu
ta russa, desconeguda a Be-relona.Mina Krokowsky, • rnb el
Pere Vallribera.
E pianista
Audicion sIntimes té preparades per a la resta del cure
BATE ni NACY altres sessions dintre el t'o haMIRAT bitual, entre les gneis .1 en primer terme, figura l'audi.ri6 integral dele quartets de Beethoven. confiada al Quartet
Dresde.
Els artistes catalans no eón
tampoc oblidats. Gaspar Cara dé. el era nvioloncellista catall.
i el Sextet Barcelona , entre alUna hletbrla plena d'atractius,
tres, honoraran el cirle de condescabdellada en el magnifie
certs que ofereix a les selecamblent de la Costa Blava
cions harcelonines Audicions
NOTA. - Al Centre de Localltats 1 a les
Intimes,
/1/guilles del Fantasio es despeinen bulaDemà ESTRENA d'un dele mes
posItlus valore del cinema

IRCIPIIIAS

L'eašeayament
CLASSES COMPLEMENTARIES
DELS GRUPS ESCOLARS DEL
PATRONAT
P.r acord de la Junta d'Inspecció,

clanes complementàries en els
Grupa Escolars dependents del Patronat, podran començar a funcionar
tot seguit, amb el. senyors meseta
les

dels esmentats grups que tenen con-

nòmina gratificació per
aquest servei i tenen demanat prestar-la.
Oportunament els hi seran agregades les prJfessores especials que
signada en

ell awrE

gues numerades per a lema, cassable,
dlumenge 1 dIlluns

la inspecció determini.

Moviment
maritim
VAIXELLS ESTRATO
Vapor espanyol "Ciudad de

Palma", amb càrrega general i
117 passatgers, de Palma.
Vapor espanyol "Ciudad de
Valencia, amb cärrega general i 212 passatgers, de Valencia.
Vapor espanyol " Atlante ",
amb cärrega general i passatgers, d'Alacant.
Vapor espanyol "Roberto R.",
amb cärrega general j 25 possatgers, d'Almeria.
Vapor espanyol "Virgen de
Africa", amb càrrega general,
de Gandia.
Vapor italiä "Donizetti", amb
cärrega general, de Trieste.
Vapor danés " Signe ", amb
càrrega general, de Glasgow.
Vapor !l'anees "Oued
arnh càrrega general, de Casablanca.
Vapor francès " Ipanema
amb càrrega general. d'Alger.

all•••n

ció); "La mamá ho sap tot"
(primera audici6); "Cric, crac,
(primera audició); "Marxa deis braus jolius minyons",
"Ronda del petit presoner", Jaques Dalcroze.
II
"Ronda del doctor", "Les IInies, les files, els cercles" (primera audició), "Quan jo seré
fadrina" (primera audició),
"Les dues contares" (primera
audició), Jaques Dalcroze.
"Els gaudis del cha d'or",
Joan Llongueres.
"El ball deis anees", Otto
Blensdorff.
III
"La festa de Sant Nicolau"
(mirarle popular), Joan Llongueres.
L—La processó i les lletenles.
H.—Densa deis follet.
/H.—Caneó i dansa de l'obrin la porta.
IV.—L'home pobre i les tres
croo"

filles sense dot (estrena).
V.—L'escolà de les corretges.
VL—La llegan& parla.
VII. —E1 mirada dels tres

VAIXELL8 DESPATXATS
Vapor danés "Norbo", en
llast, cap a Gandia.
Vapor alemany "Anita al. L.
Russ", ami.) cärrega general,
cap a Génova.
Vapor espanyol "Numa", en
llast, cap a Gijón.
Vapor espanyol "Ciudad de
Mahón", amb cärrega general,
cap a Ma0.
Vapor espanyol "Ciudad de
Barcelona", amb cärrega general, cap a Palma.
Vapor espanyol "Ciudad de
Valencia", amb rärrega general, cap a Valencia.
Vapo respanyol "Cabo Blanco", amb eärrega general, cap
a Pasajes.
Vapor eepanyol "Ampurdän",
amb cärrega general, cap a
Roses.
Vapar mistes "Megna", amb
clerega general. cap a Génova.
Vapor suec "fea", en !test,
cap a Torrevieja.

Detenció d'un escriptor
comunista
La matinada passada, va esser detingut l'escriptor comunista Daniel
Domingo Montserrat.
Sembla que aquesta detenció ha estas practicada en virtut deis treballs
que reatdza la guardia civil, però
partidaris de Montserrat que havien
anat a la Prefectura, creien que es
traeta d'una equivocació. Montserrat
estä incomunicat ala calabossos de la
Direcció de Policia.

C à nt ic .
IX.—Sobre el pont d'Aragat.

'(Joc i densa final.
estile i decorat de Jaume i
Bartomeu Llongueres.
Orgue: Mestre Loan Tornäs.
Piano: Mestre Joan Llongueres.
•
En

'—o—

el concert que l'Orfeó El

Roser danach a l'Orfeó Graciene

Karloff
OMPLE EL

WITH
amb

MENN
DE 124 3 SOMBRAS
Tom Mix

EL

rep salves d'aplaudiments

136n dues sensacions
UNIVERSAL

/QM./RIMO/II.

CURSOS
I CONFERENCIES
* Avui comeni;arà a l'Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau el
curs de Traumatologia. organitzat
pel doctor Bosch Avilés. Inscripdona a la Dipositaria del mateix

Hospital.

roaamanannimumaitamaaanasamaaarzaaaan

Dia de Reis, dia d'alegria,

dia de veure a

Il Ak01. 19 LLOYD
r
1
F

to,`
tsffict
....... ........ ope ec,s

1

%.%

a

que segueix batent tots els records
tat coneguts fins la data
DEMA I DEMA
PASSAT
Darreres projeccions

COIL HIE Ur.41
Es un film Paramount
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Dfli6nertilt 6fl eabr di 1933

NIOVIMENT 111MRSAMIL
MERCAT LLIURE
Contienen les reunions d'operacions
a teendni, i transcorren amb paseivitat i tense presentar una tendencia
marcadament fixada. Es comprova
aquesta manca d'orientad& en les diverses posicions dels valore que detallem a continuació, del qual descomptant-ne un escäs nombre, la mejor part
registren variacions de limitada importäncia, tenint ert compte, a més,
que en el cura de le ssessions ela
canvis no s'han apartat gairebe de les
dues darreres tanques. Es nota, malgrat tot, una certa regularitat en el
conjunt, que fa esperar dintre sin periode de temps mes o menys reduit,
poder compensar una major normalitat en el nostre tnercat.
Tanca fixada pel Mercas Lliure de
Valora en la sessió de Borsa:
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L'EXPORTACIÓ TEXTIL COTONERA CATALANA ALS MERCATS DEL PROPER

AL MARGE D'UNA CONFERENCIA

ORIENT

De tes possibilitats d'una linia
marttima al Pròxim Orient

Les possibilitats d'èxit per a una li- d'on importärem 33.1 10.000 pessetea
(el notó sol 31.300.000 pessetes; ous,
nia de navegació directa amb els porte
del Próxim Orient han de cercar-se 3.200.000, i la resta, gomes i tabac). A
•
e a D
en el moviment comercial i de viat- canvi, els exportàrem per valor de
to
•
ne
•
147.000 pessetes (conserves, 106.000, i
sera que tinguem amb aquella paltos.
•
•
Un Ileuger c011 d'ull a les cifres del la resta en entre i productes diversos),
Amorata. 3 % 1917 A d'on resulta un dèficit per a nosaltres
nostre intercanvi comercial amb ele
a
pulsos balcànics no pot ésser mes deso- de 34.963 pessetes.
•
• • C
O sigui que en total, el nostre colador; fixem-nos en les estadístiques
•
e • D
de I931-amb ragravant que en ele merç amb Greda, Turquia, Bulgària
•
id
74
e
Tosco Alca
nou primers meses d'enguany aquest i Egipte suma 72.824.000 pessetes per
•
n•
•
Din 5 anterior o boira
Valoro
mateix intercanvi acusa una minva del a les importacions contra la recluida
Arnortitz. 5 % 1922 A ...
82'50
xiira de 1.039.000 pessetes en les exSo per too-i que ene donen els se•
Nords
-0'03
43'60
455
8225
portacions. Balanza de pèrdues: prop
güents moviments:
•
"
a
+0'05
Alacants
32'35
32'30
8225*
Amb Grecia: Importärem 12.000 de 72 milions de pessetes.
C
▪
e
- 2'25
Colonial
46'44'75
Això tris densa una idea clara de la
82'2o•
pessetes, i exportärem 331.000.
• • D
-015
5050
50.35
M. Rif
a
82'2o*
Róssec a favor nostre, 319. 000 pesa:- veritable situació respecte a la posare
Expfosius
134'- 133'0
-I- eso
•
bilitat d'exit d'una linia de navegació
tes. Ells ens enviaren algunes fruites
8150
F,
-1- 0'90
3075
Transversal 31'65
amb els paisos balcänics; res ens ho
capolls de seda; nosaltres, una mica
(amb impoito4
Montserrat
4350
- 0.50
dernostra tan clarament com el fet que
de euro obrat i mineral, armes i con9313
%
1967
Amorfia&
5
181'-•
179'Ford
do darrers intenta que s'han fet per
serves.
94'85.
e
...
'
e
38'37.-Hulleros
Amb Turquia: Importirem 16 mi- part de companyies estrangeres han
c
a
•
94'854
fracassat, tot i que no es tractava mes
licias 602.000 pessetes (cotó, 3 milions
D
•
p
La tanca anterior de les Bulleres
94'75' ous, 12.700.000; fruites i fustes). Hi
que d'allargar el seu semi habitual
me
•
es del dia 30 de desembre passat. i
9480
exportärem 217.000 pessetes (teixits, que acaba a Marsella, fina a Barce• • F
•
del dia 2 d'aquest mes la corresponent
9485'
algun cuiro i conserves). Déficit per a lona. Doncs ni amb passatge ni amb
als
la càrrega, aquestes empreses no ehan
95'50
Ancoren. S %en A -•
nosaltres, 16.385.000 pessetes.
9525
s
•
-"
Amb Bulgaria: Cap importació per salvat
BORSA AL COMPTAT
* c
13o.000 pessetes d'exportat. Tot a fae
93'70•
Cal tenir en compte que Romania,
En el sector d'obligacions, les trae(tense impo4tot)
vor nostre.
Turquia i Grecia disposen d'unes Uaaccions
contienen
en
la
mateixa
70'15*
Amortitz. 3 36 1939 A
Amb Romania: Importärem 21 mi- rdes própiee subvencionades per l'Esgradesa de jornades anterior', i aixi
lions soo.000 pessetes (petroli i lubri- tat per al servei de passatgers amb
7o'cio*
mateix els =vis que en general preOccident i que solen rendir viatge a
7o'oo• cante passa del, so milions i mig; IleC
•
e
senten posicions sostingudes, notantMarsella. Eón en general vaixells bas8o'oo• goma, més de mig milió, i mongetes
Amortitz.
4 % 1928 A ...
se. perb. quelcom de feblesa no com.
Cal tenir present que aquell any no
tant ràpids i de confort, que tant o
2[0'2.5
Bons a Tresoreria. A .provada en sessions precedent!.
A
canvi
d'això
hi
enträ blat exòtic).
mis que en la càrrega confien en
9125
Deute
6• %
l'Estat presenten en
Els deutes deFerroviarj.
exportärem 194.000 pessetes en suro, el nombre de persones que transporten.
C
a
4 1/1%
81'00*
aquesta !le gajó quelcom d'irregularitat
armes i teixits. En total, la balança
Els franceses tenen també algunes
en les diverses posicions, dominant, peens fou desfavorable en 2o.906.00o peslinies de serveis mixt, que prenen inDiversos
res les minores. Registre nmis variasetes.
distintament
càrrega i passatge, pera
Post Barcelona, gen.
rió les serie G i H del! Exterior, que
97'00*
aquest últim de preferencia per als
Amb Iugosläsia: Importàrem 9 mthaixen a 7E entere (-e5o). Els Bons
107'3o•
Melilla ...
lions 928.000 pessetes (de les quals ports de la Mar Negra Malgrat les
cr. serie A, reculen a 21025 (-2'25).
»o,» ...
Seylila ...
seves condicions de poc confort, aguan7.600.000 pessetes en fustes i els resEls Ajuntaments regularment conMarroc 3%
83 50`
tant en mineral, i llegums). expor- ten un tràfic considerable.
tractats no registren cap variació rigS4'150
Banc Hipotecan's %
Pecó els que en aquest ordre baten
tàrem 603.000 pessetes en suro, colona de comentar.
99'00•
•
6 7. ...
•
fonies i fruites fresques. Pèrdua per a el record són les l mies italianes, que
De les Diputacions contracten les
de fet asseguren una grossa part del
Espanya, 9.225.000 pessetes.
Cabra d'Erniailosse
„.
74'50•
6 per too (27.5oo.00d), tue repeteixen
moviment maritim de tots els parte
• Crèdit Lucid 6 16 ...
Pot descartar-se lugoslävia per als
76'75'
a
i reculen les Provincials, a
6723* electes d'aquesta lela de navegació, ja oriental!, amb l'avantatge de la seva
3/s%
78'50 (-0'75).
doble combinació Venecia- Trieste
que tot el träfic és fet per l'Adriä▪
U : Interven".
69'25*
Les cedules Banc Hipotecad i Cre(Adratic) i Marsella-Gènova-Näpols
•
tic; però en canvi seria de gran utiSy'yce
' 6%
eit Local. ensopides en contractar, que•
(ßf editerränia).
litat cons iderar el träfi c amb Egipte,
241*
Cédulas Argesitises
den la major part sostingudes. i is
87'oo•
Bons Escresice Internar.
de notar la trillara de les Credit 550
per son. a 6325 (4-11.
aä'oe Unid Cotonera 6 %
So'oo•
Ajuntament i Diputacions
Les obligacions carrileres fan nego,
99'oo•
roo' 1 2
Salinera 6 %
• variable ...
ci semblant al de dies anterinrs, que
14'00,
7900.
•
e vidriera 6 Vs ,
Badalona ... fa„.
7400'
él de regular insportända.
r00.
N avilers i Companyies
• variable ...
Ajant. p arcelas zoos
Les Nardo, la majo, part registren
.53'00•
25.00
Seeundäria 4 %
variacions d'un quart d'enter en alca;
58'oo•
▪
1906 B.
'avala
ag'50.•
.
Manresa - Berga 5
presenten mic irregularitat les AlayFroo•
i906 C.
7200'
Sarrià a Barcelona 6 9'•
E. Cona Naval 6 % .
peole
cants. cense. peria apreciar-se tendena
• / ryso7 D.
54.25•
50'00*
7'. C. Catalun y a 5 %
Transatlàntica 6 %
zo'oo•
•
cia feble. Les Carrils Secundado re•
• k 19138.
5.3.00•
a
5700*
zioo•
6%
•
•
f
culen a 29 (--Il; Metro, 1922. mi•
P:V 0913 E.
50'50•
68'2.5*
Catalana vele ...
'
•
Ve 56
lloren a 62 (+2'50): les Transveragio D.
55'50•
nmis
•
a
Especial 6 9>
sal pugen a 34'50 (+3'501: i Oren••
79'50'
e 1912F.
55'50'
9ino• TransatI. Lapa 3 % „
6400'
se!, vble.. a 3550 (-1-1'50); les 3 Per
Tänger a Fea 6 %
•
59138.
55'50'
Naval Lleva« 6 % .
6200'
'
ion reculen a .3 9 (-e).
eco*
Ampliado B
Cremallera
6
%
56'50'
Les Transatlintiques. t025. per
62'oo
"
1921
N...
71'oo*
Gran Metro 6 % 1923 ...
ACCIONS
construccions. queden a 67 (--/).
34'50
Transversal 6 % .........
•
69'25
1923;331rne9
Sane d'Espanya
51200*
Ler obligacions industrials , regular63'oo*
de
Tramvies
%
Banc
C.•
de Cantaran • • e
ment actives, queden la major part
2'00*
•
1928 'E'rt Frene69'75*
6o'oo•
Canal Ebro
%
posicions sostingudes, i es pot notar
Sano*
9400
•
f 0221, % Exposi.
6o'so•
%
B.
E.
G.
F•trolis
Tramvies
tan sols la. millora de les Foment d'4
56'85
1928 % Exposi.
•
breo, 1925. 85 (+715 aGs Lcben,
•
5% «00° Fetroleta
Eixampla n907
..„
oo
87'oo
5'50
88'5n (-i), i Teneria Moderna, 70
73'oo• Catalana Gel D
St. Andrea 4 %
•
6975'
7400*
•
!De • •en
(+2).
•
E
78' 00•
74'50*
•
Barcelona 6 %
•Woo*
9/18 "s "-•
De les accione es poden notar les
Bons Refluyan
•
F pret. 6 96
60'5o•
In
8825•
•
Sevilla 6 %
93.00*
segilents variacions: Dock!, 18250
C. • Tranntlintica O
Aiunt Valincia 6 %
6750*
ro'oo•
Granada 6 %79Sc•
•
(-5); Ford, 180 (1-), i Inestries
•
Tranamediterrinía
Sevilla Exposició.
66'oo•
zoo'50*
Ares-feotes. 185 (-5).
Erpanya Industrial .
•
talega
59'09.
116'oo.
La lliura no varia;
Diouta cion4 vello.
lacioo•
70'00*
Aigües. Gas i Electricitat Hispano-Saina
El dólar recula e 1226 (--0'04)•
Ford
Mancomu tia 1930 ......
do'oo
63'oo•
oo
38'oo•
BORSA AL COMPTAT
Aleles
Huelva
...
Hulleras
.
.
.
•„
C. Credit Comunal ...
7o'oo•
37'oo
gfoo•
"
Valencia
.........
IndUstrie.
Agrloolea
„
Diputad& larcelona 6 %
8023*
La tendencia ecrrnprovada en els
183'oci
%...
93'00•
Barcelona
•
Telefònica
ordlniria
.
„
mercase exteriors en el dia d'ahir fou
ro3'oo•
100'00
•
6 %...
•
•
Ofet 7 % .
sen tant irregular. i es va notar quel10025
Ferrocarerils Tramvies
89'oo•
Funicular Montjuic <ad
com de domini en minore-.
Barcelonesa E 4 %
20.00
erie 3 %
Nord
88'3o
5330*
Grane Pendents
Paria, poc variat, queda lleugera"
10'000
2,14
:
a
•
•
g6'oo•
50'50'
ment feble,: Banca de França, '11650
Tramvies Barcelona ord.
•
•6%
4073'
•
34.
411
5025*
76,50
(-reo). -Brusselles reacciona a la feiCatalana Gas E. 4 1/2
"
54'00•
al
•
le 6 %
4,4
•
•
le
•
•
96'50
xugor de dirnecres, i s'aprecien alguns
49'oo•
58'oos
•
6x a
Cros . . . .......
avenços. Sofina. 107 . 5o (4-0'501: Cha93'50
•
Bons 6 %
49'25.
zo8'oo*
102'35*
des. 5500 (+125): Zuric bastant ferm
4815
Chula 6 %
• Els canvis asseny alats amb eaactiu: Chade. 785 f ri- I 5) ; sevillana
115'on`
Prioritat
Bona 6 %
"
Irrite g ,'• ta, tia a
5400•
ri re.
d'Electricitat 1 35 (+4). Berl i n tarnUnida a )tene
78.00*
5400•
t nerg. Elect. Cat. 3 %
he es veis mis anime ove en ,efsjem
•
•
Astúries
8y'00
4700
• 6%
anterior!, i es comproven alguils even9.•
MERCAT DE M'in:ir
4665•
9850'
•
Bons 6 %
tos al voltant dbm enser. Londres con47'25'
58'50'
Forres ßlotrius 6 %
tinua Por modificat.
Segòvia %
7o'oo•
44'00•
" Bons 7 %
La sessió d'ahir, de regular
Almansa
MERCAT LLIURE DE VALORS
6025
49'00'
animació, i les transaccions,
Coo p . Fluit Elict. 6 %
^
52'oo.
Atiherita
Boraí matf
8850
sense gaire importancia.
Gas Lebon 6 % . . , ,
Sant Jora' 3 %
52.'oo•
Blats.-Fer fi, podem regisNord: 4375, 4370, 4380, 4375;
84'75
Unid Vea. Cat. 6 % • .
Alsäsua
66'oo
Alacant: 32'40, 3235, 3245; Traces1/a %
8400'
trar unes vendes de Huele >AlEléct Chica 6 % . ,
versah: 3100, 31'25; Explosius: 133.7 5 ,
perior a 47 p essetes, i mateixa
6250*
89'75'
Sevillana Eleet. 5 %
..
1 3400; Aigües: reno, 144. 75; Montprocedència, classe corrent, a
73'00'
Gral. Reza 6 % • •
serrat: 4350; Ford : 182.00 18250,
‘r alencianet 5 z/a %
4 6'5 0 pessetes.
8125*
zol'40•
Rece Llevaos 6 % • • •
181'oo; Petrolet,: 570 , 560.
Alean« 3.• 3 %
Es de creure que es facin
45'50
e
• 800411
95'00*
▪ 3.• 3 %
72'50*
altres operacions stiil qualitats
DIVISES ESTRANGERES
bones aixf, perone el que fino
6035*
• ea
Borsa tarda:
Indústries diverses
11. s. A. A 3 %
ara slia singul contractant no
Nord: 43 .75, 4380, 4355; Alacant:
•
B 1/a %
socio& respon al género que sempre
5925'
Forn Andalusia 5 Te. •
3 2 40, 3 2 35; Explos';us: 13415, Ida;
5725
Si 'oo• s'ha consumit i ha estat norma
▪
C4
Aelend 3 %
Transversal: 3135, 31'50, 31'25, 3165;
d'aquesta plana.
D4%
6t'oo•
•
93.00*
•
6%
TM: 50'50, 50 35; Montserrat: 4325,
Marines. - No tindrfem prou
"
E 4 1/2 %
6723
•
99'50•
4275, 43'00; Colonial: 4500, 4475;
espite si haguéssim de ter-nos
9o'oo•
F
7083
%
Ford: 182, 181; Hulleres: 37:
• hin. 6 % . .
ressò de tot el que per aquestes
Lijares: 4o'90; Francs suíssos
79'50*
Colònia Güell 6 % •
•
94'50* convindria expressar,
i ens
H 5 1/2 %
7025*
23 6. 10; Dòlars: 1226; Marcs: 292
7200*
1
Pavira
6
Cona.
% .• e
mitarem tan sols a dir que do
••i I 6 %
13o'75
3-4; Belgues: 169'80; Francs fraseetoo'5o•
Cxos 6 % .
. e•
tanta
l'existhicia
de
per tot
67'on
sos: 47'80; Lires: 6270.
• ' J5
flo'oo• arrest i 1 .n teriment
alba. U. Ebre 6 Vs .
tan crescut,
Francia a 1/2 %
6o'oo•
68'co• que fa difícil donar una orienE. led. Araré. 6 %
BORSA OFICIAL
2,1/4%
"
46'50
Carbtm Mes& Te..,.
9250• tad() acurada.
Borsa tarda:
Directas. 2 7/4 %
49'50
afines kif o % 1018
992s•
Traneversal: 31 .50; Monteerrat
La competencia forastera
Badajoz 3 %
69'00•
Colorants
Exp.
6
56
.
100.75*
4275; Chade: 370 paritat; Cha& D:
s'ha fet mestressa, gairebé, del
-) rease, primitiva».
33'50
Ponme
Obres
4 1/2 % • 8373• mercat, 5 no tnira el preu que
70 .6o Palitas; Chade E: 68'oo paritat;
•
a
• pliorttat 3 96 ...
306
72'00*
Hulleras: 3725; Explosius: 13275;
pugui defensar el seu genere,
•
P 6%
Andel*
1.5
fix
3
%
is'73.
8o'oo•
Rif: 5050; Ford: 183, z80.
sitió que es llança a la conqUIS,
I! variable... ...
8'7?
Secreta Espanyola 4 Vs . UPAS.
fa per a poder introduir fOrça
' OBLIGACIONS
24 2.e fi: 3 %
14'000 Hollara Espanyola 6 Vs .
68'oo
partida, 1 alai, en' alleugerir
▪
3.4 variable... ...
er:o
Deutes de l'Est at
Maquinista T. U. 6 % •
76'oo•
existencia, poder recollir cabals
•
2907 ...
16'0o• Posases Sirte 7 %
esmerçats en la fabricació.
95'so
Interior e % A
64 50•
rg'oo•
•
B0b3.61112 4 1 i2.
National Plre1)1 6 % .
99'00•
Amb tot això, e s p e rar en, la
64'50°
-a
»
a
ao'oo•
....
Tenería Modem 7 111 • y
a
70'00
informante) vinent, creguta que
a
•

NOTES D'ECON011111A

1111‘.

En aquestea condiciona l'establiment
d'una líela de navegació espanyola, que
tots hem de desitjar que sigui un fet,
lluitarà amb tota mena de dificultats,
i si es tractés de limitar-la a aesegurar un servei directe Barcelona-Constantinoble, amb escales al Pireo i Satónica, ataxia condemnada irremisiblement al fracàs, per manca de càrrega
i per manca de passatge.
Horn ha de començar, dones, de saoment, a base d'una lInia combinada
amb Marsella, Genova i Nipols, els
principals porte que poden assegurar-li
un ingrés, ai no es vol condemnar-la
al fracäs.
Caldria que fossin vaixells de navegad?) ràpida i apropiats per al paspassatge de segona i de terceraper a animar a utilitzar-la als milers
de viatgers que van 1 vénen. Poteer
aixi es facilitaria que moka d'aquella
sefardites de qui hem parlat en els arostres treballa anteriors (1) vinguessin a
Barceldna i establissin contacte amb el
nostre país, en lloc de desviar-se a
Marsella.
Tot 1 abcó, no cal pas amere que la
linia espanyola pogués aguantar-se seise un ajut de l'Estat i encara caldrta
estudiar ben be la leva explotad& de
manera a assegurar-se el transbordament d'aquelles mercaderies que procedente de paleas on els nostres valselle no hi arribessin (Egipte, per
exemple) constituissin un reforç en els
seus ingressos.
Aquestes sbn les consideracions general, que la brillant conferencia donada pel senyor Joaquim Arumi al local del C. A. D. C. I. ens ha suggerit en tot elle que ten referencia a les
nostres relaciona amb el Próxim
Orient i que creiem digne de tenir-se
en compte per aconseguir la finalitat
que tots perseguim: L'expansió de la
costra economia.
VICENÇ BERNADES
(1) Vegis LA PUBLICITAT deis
die! 23 i 23 desembre.

els preus vigents hauran d'enser modificats un bon xic.
Els altres generes sense modificar" per avul.
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BLAT
Arase soasas classe •
Navarra leetalli 218844•

'47 a 40
45 a 48
16 I/O a 47
a 46
a 46
a 46
e 16

camelia superior
casta& corren*
Manns
Extremadura cruz«.
Extremadura correas
urreit

Per.edisa 1 cometes ,
(Prens en pesseles eta 100 quiloa
sanee set damunt asad origen.)
P6sola sale. e. e. ... 105 a 110
tientes Salame:lee ...
115 u 05
7./ennee andalaela •..
90 a roa
t'i mite en 0es1e143 ele 100 go11011
damonl CUTO Barcelona)

FARINES
Force
Extra local

SO a 85
57 a 67 1/2
64 a 61 1/2
55 1/2 a 67
62 a 64
63 a 65

corren: local f,
Extra Gasten&
corrent Casulla ..„
Arase segons clame

Regid sazone clame

62 a 65

DESPULLES
usen 9
.4. es a 26
lomera 4
94 a !S
Penen* t
18 1/2 a 19
15 a 16
Terceres
(martes
14 I/O a IS
(Preu4 en ~elle eh 60 quilo' enab
ase timens carro agrumas
le lis a se
Necee (pruno
lb a 15 1/2
airones.
12 1/2 a 13
leed ... 4..
¡Proas en rala la verter' ea 70 lltree
carnees carro raerles)

ARPO!!
nomrs Calasperre
Bomba
Oranja
Vi re« ......... . ....
855051 msa.
Mansas esuto
'u

Selecta
Dental O.

Trencas •.• •. .
Ferina d'arrea..

116 a 110
115 a 120
69 a 70
et a 62
no a 82
82 a 63
55 a 56
44 a 45
00 a 19

MORESC. ORDI I CIVADA
Murete Andalusla ...„
Morosa plata

14 1.4

Mocean Urgen 5 com.
Oren Urgen t comarca.
Cicuta Extremadura ...
duda roja„
Escalola

33 1/2 a 34
32 a 32 1/2
DO a 58

Tal com semana oportunament,
abano d'ahir va donar al seva conferencia sobre aquest tema, a la
Mancomunitat de Fabricants de Tel.
alls, el conegut industrial senyor
Josep M. Casanoves.
Foren en bon nombre els fabricante, comerciante exportadors i representante de cases estrangeres que
assistiren a lacte.
Ocuparen lloc preferent pop del
conferenciant, ultra els membres de
la Junta Directiva de la Mancomunitat, els representante del Comite
Industrial Cotoner, Foment del Treball Nacional, Cambra de Comerç,
Cambra d'Indústria, Federació de
Fabricants de Filats i Teixits de Ca.
talunya, Associació de Fabricante de
Rata i Teixita del Pla de Barcelona, Cambra d'Indústries Quirniques,
etcétera.
Obri Pacte el president de la
Mancomunitat, senyor Salvi Iborra,
el qual pronunciä unes eloqüents
paraules de salutació al senyor Casanoves i als senyors concurrents.
Comencl el senyor Josep 3d. Casanoves el seu parlament dient que
acceptà tot seguit la invitació de la
Mancomunitat de Fabricante de Telcito que amigues explicar públicament leo impressions recollides durant el seu recent viatge ala mercata del proper Orient, puix que els
que senten l'esperit de coHectivitat
no poden refusar el transmetre als
altres companys d'indústria aquelles
dades útils que, per motiu de les
circumstäncies, han pogut recollir.
Diu que vol dedicar un record a
aquella negocis dolents portats a
ap pels catalans en els paises del
proper Orient durant els anys immediata a la guerra. Sortiem d'una
anys en que tot tenia valor. Les
marrado-les es convertien fàcilment
en diner, deixant Ilargs beneficis.
N'hi havia prou amb passar-les
d'una mà a l'altra: del venedor
comprador. Amb aquesta repetida
experiencia i amb l'esperança que el
negoci continues aixi, durant els
anys de guerra s'organitzi el transport de mercaderies a l'Orient, e3
fletaren vaixells i es posaren en
maese fortes expedicions. No es feu
recolzar el negoci en una informació sobre els cliente i Catalunya
peal cara aquesta lleugeresa i sofrí
perjudicis molt importante que encara avui, malgrat el temps transcorregut, no s'han esborrat de la
nostra memòria.
Dende resti gairebe estroncat
tot negoci amb ele mercats de l'Orient, i quan darrerament s'han volgut renuar les relaciono comerciale,
tan sois @len tingut en compte
aquella mercats per descongestionar
la nostra indústria, sense fixar-nos
prou en si les nostres ofertes eren
o no adequades a les necessitats dels
mercase d'Orient en els gustps, en
les qualitats 1 en els preus.
Els grans paises industrials cornpetidors seguiren una tàctica conträria a la nostra, i les seves ofertes
riO e5 limitasen al que produien pele
mercats normals, 'sind que s'adaptasen al que el mercat que es proposaven conquerir necessitava. I aixi,
mentre els productora catalans que'claven al marge, Alemanya, Bèlgica,
Itàlia, Txecosloväquia i Anglaterra
s'apoderaven d'aquella mercata.
Avul les circumstäncies han canviat. Istambul, centre de quasi totes
lea operacions a Turquia, s'ha vial
fortament depurat, i si be tal establir una gran selecció entre els
compradora 1 tractar només amb els
bona diento, que sen un tant per
cent molt red:ea del comen, a
aquests bona dienta seis pot vendre
amb lee millors garanties, puis que
compten amb les disponibilitats econtnnigues suficiente.
Per altra part, el sistema obligat
de contingente fa que s'hagi d'operar foreosament al comptat o amb
eredits a curt termini, puix que per
poder retirar les mercaderies de la
Duana els compradors han de liqui.
dar abans l'import dels generes.
Turquia 65 un país que, malgrat
que les estadietiques oficials vulguin
dissimular la importancia de la leva
deemembració, conseqüència de la
gran guerra, té solament de catorze
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81111
Batanga
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6611
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1929
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a quinze milions d'habitants. Pobie
dirigit per una mi de ferro, traspasea un periode com de condormiment, i, en la pràctica, eón inexistents allí les Ileis socials que revine lea funciona del treball. Palo essencialment agrícola, alavorit per
un clima. ideal, posseidor d'un extens territori de grane possibilitate,
però que per la forma primitiva dele
tonreus no rendeix com cal. Meró
fa que la massa general del poble
compti amb mitjans adquisitius migrata. Molts articles poden introdtdrse en aquello mercats, però nornes
les manufactures de poc preu tenen
possibilitats d'ésser-hi fortament pta.
cades.
La concurrencia dels nostres articles a aquella mercats h aestat dificultada per l'encert amb que han
actuat els grans paisos industrials
que abans s'ha fet esment Pub ha
d'ésser un estime( per als fabricants
catalans el que darrerament han fet
ele japonesos. El Japó, mancat de
mercats on dedicar l'exportació
les Beses manufactures, 'eral la necessitat de conquerir ele mercase
orientals mediterranis, i entre ella el
turc. Trameté rrimerametent dalegacions industrials i ticniques per z
establir les necessitats del paf".
Funda després un Institut japonés,
domiciliat en lloc centric d'Istarnbul, i instan allí una exposició permanent. Aquest Institut garantí les
operacions que es concertasen
amb una astuta preparació, obtingué
resultats ben falaguers i immediats.
Invità, a mes, traslladar al Japó
els principals comissionistes que
operaseis a Turquia i els sabe conquerir a la seva causa, convertint.
los en els millors defensors dels
seus productes, fins arribar enimenys
de deu mesos a introduir a Turquía
articles de coló per valor de mis
de 150 milione de pessetes.
A continuació afirma el conferenciant que els nostres fabricants poden, en l'actualitat, portar a terme
també una tasca molt profitosa. El
Govern s'ha dignat acollir les suggestiono que li han estat fetes i ha
obtingut un canvi de notes comencials arnb Turquia que ens Es francament favorable. Tant de bo que
el camí iniciat amb Turquia es prosseguís amb Rorrania i amb elt altres paisos de l'Orient Asui dia, si
Turquia transet a Espanya artielts
per valor de 60 a 70 milions de pessetes, nosaltres podem trametre alli
productes manufacturats per un valor igual, sense necessitat de sotmetre'ns a la previa condició deis contingents. Els nostres teixits no eentretenen a la Duana de quatre a vuit
mesos, com els dels aloe, pelaos,
i per això eta comerciante turca
accepten pagar-nos a raó d'un 10 a
un 18 per tos Inés que la competencia. Pecó hern de treballar perque els nostres productes, amb contingents i tot, puguin competir amb
els altres, i això, que alguna fabricante ja ho havien assolit, ho obtindrem si ens decidim a estudiar seriosament aquella mercats. Si Turquia consumeix, per exemple, un article fabricat amb qualitats de cotó
d'India, ¡que en treure md'oierir-li
en una qualitat de cenó superior, ei
alai encaran el teixit i quedem al
marga per la competencia? Els industrials catalans haurien de decidir-se a traalladar-se a aquella mercal. per apreciar personalment hure
necessitats.
Per altra banda, ronce tenir gran
cura en triar el representant puix
que n'hi ha de bons i de dolents.
Exposa la conveniencia que el Govern de la República mantingui alli
eseoles en castellä per atendre els
desigs deis israelites espanyols; de
dotar de mitjans económico adeguate la Cambra de Comerç espanyola; d'establir una Unja de navegarló adequada; etc., etc.
Fa un xardorós elogi del Comise
Industrial Cotoner i esposa la aeva
creença que aquest organisme donada les mäximes facilitats per possibilitar la nostra expansió comercial
a l'Orient.
Invita ela filadors, tintorera i acabadora que vulguin rnantenir flacos
de solidaritat amb ela fabricante de
teixits perque totes les branques de
la industria cotnera, intimarnent Migado, puguin ajudar a acomplir
aquesta tasca altament patriótica,
peró per a portar a tenue la (mal
cal anar amb un cert esperit de eacrifici.
Insisteix en la conveniencia que
sigan] els mateixos fabricants els
qui dirttcament es posin en contacte amb els mercats on voten exportar, Din que si es decideixen a ferho no se'n penediran, sine, que recolliran el fruit de la leva tasca.
I acaba dient que el sol de la
nostra terra potser influeix en ele
nostres tecnics, fent que les nostres
manufactures tinguin una disposi.
ció, uns coloro, una gràcia que, se.
soca els compradora forastera, no
s'aprecien en les colleccione de la
competencia. Ha sonat a Turquia
la nostra hora: estens de moda. Feos,
dones, que les nostres manufactuses
envaeixin aquells mercats i podretn
aixf donar treball a l'obrer catala,
la sort del qual esta tan intimathent
Hilada amb la dele fabricante.
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ESPORTS
FUTBOL
Campionat de Lliga
Abans d'ahir va jugar-se el partit
Sevilla -Múrcia, que calgué suspendre diumenge a causa de la pluja.
El resultat fou favorable al Sevilla per 3 a 1.
Després d'aquest partit la puntitació de la segona divisió queda com
segueix:
6 3 2 I 20 12 8
Oviedo
o 2 20 12
6
Irún
6 3 I 2 12 12 7
Corunya
6 3 I 2 12 9 7
Sevilla
6 3 I 2 10 10 7
Múrcia
2 2 2 23 17 6
6
Sporting
6 2 2 2 8 15 6
Atkletic M.
6 3 o 3 15 /2 6
Celta
6 2 1 3 z6 /8 5
Osasuna
6 o o 6 7 26 O
Castelló

PARTITS PER A AVUI
Tercera divisi6 (cinquè grup)
Martinenc-Sabadell.
Júpiter-Palafrugell.
Badalona-Sans.

Campionat de Catalunya
-SEGONA CATEGORIA
PREFERENT
Avui es liquida aquest torneig i
els , artits a celebrar aún:

Grup Llobregat
Sant Andreu-Güell.
Grup Valles
Girona-Ilu:o.

la vieläcia.
Athletic Bilbao, O -

Terrassa, O

Sota l'arbilratge dels senyors
Agusti i Ohliguer, els equipa
s'arrengleraren de la següent
manera:
Athietic: Azcona, Bayo, Marín, Arroyo, Escudero, R. Azquela, Gorbefut, Guerin, J. Arqueta, Aborto i Efalza.
Terressa: Serrä, J. Badiella,
F. Argemf, F. Badiella, J. Argemí. Simó, Francino, Puig,
Anibrbs i Feliu.
Fou un match molt igualat.
Tots dos equips tingueren
sió de marear, però les dav o nlores no lingueren e/leed en les
rematados.
El Terrassa, mancat de tres
litulars. no acusó gaire rendiment; en canvi, els hilbains, en
veure que transcorria el ternos
i no els rnareaven gols, s'engrescaren i estigueren a punt
le vitrer.
Bourse, de Paris, O - Polo,

Granollers-Terrassa.

EL BARCELONA A BILBAO
Avui sortitä cap a Bilbao on ha
de jugar contra l'Athlétic l'equip
del Barcelona.
Els que surten són:
Nogués, Rafa, aalcoriza, Martí
Font, Pedrol, Helguera, Goiburu.
Arocha, Ramon i Perera.
Figuren com suplents Cruz i Ar-

tigues.
ELS ACORDS DEL BARCELONA VOLEN SAMITIER I PIERA
Diu un collega d'ahir a la nit:
"Tenemos noticias de que en la
reunión celebrada anoche por la
junta directiva del Barcelona, se
acordó dejar de pagar a Samitier
Piera si firman por algún club.
Subsistía, sin embargo, en todos
los casos el beneficio, habiéndose señalado para la celebración del mismo
el día 2 de febrero y asegurándose
a cada uno de estos jugadores un
mínimo de cinco mil pesetas."

HOCKEY
Els primera partits del
Torneig Internacional
Ahir al matt va tenir lloc al
eamp del Polo la primera jornada die Torneig Internacional.
Es jugaren els partits que dog ern a continuació:
Barcelona,

des de mig camp i després de
driblar els mitjos i els defenses, aconsegui el primer punt,
que i*ou el inillor de la jornada,
quan portaven vint-i-dos mi-.
nula de,,joc.
Durara el segon temps
le b e aconseguf dominar, pecó
Carroggio desfeia Uds els intenis de marcar.
Quan nomes mancava un mima per a acabar el partit, Serraltima, en rematar una jugada
de Bodon, aconsegui el punt

4 - Arlequins, 1

8

Tingueren cura de l'arbitralge L. de Satrústegui i tin jugador de l'onze belga. Els equips
eren:
"Bourse": Jebes. J. Grospiron, W. Meyer, Pellos,
Fattelay, Mar Chenaliam, Gonat, It. Grospiron, U. Haussais

i Fort.
Polo: Capdevila. Kamman,
Caín/. Cases, Gracia, Renau,
Lacour, Taeruella, Ponles, Ro-.
don (F.) i Palomo.
Els components de l'equip
francès són uns excellents jugadors, però degut al fet d'haver de jugar al cap de dues
hores que havien arrihat de París ens perjudieä extraordinàriament. ITItra aixö, el terreny
de joc no els ataron, rar estan
acostumats a jugar en camp
d'herba.
Malgrat tot això. demostraron posseir un excellent control
de la pilota i una clara visió del
JOC.

Durant gairebé tot el partit
domina el Polo. Els gola foren
marcats per Rodon, Pomes i
Tarru ella.

LA REUNIO DE DIMECRES
A la reunió pugilistica celebrada
dimecres passat al Nou Mon bi va
assistir escassa concurrència i foren
obtinguts els resultes segtients•
Lozaon vencé Sampedro per abandonament al cinquè round. (Pesos
ploma).
Metres vencé Martin per punts. (Pe
sos ploma).
Beles vencé Rico lee punts. (Pesos
Ileuger).
Badal vence Pérez per punts.
Aquests finals corresponien a les finals dcl Cinturó Barcelona.
Cont a fi de festa hi hacia el match
entre els pesos forts Giralt i Brite,
que no passá, del segon round, en el
curs dcl qual Brito fou desqualificat
per hacer deixat inútil el seu contrari a còpia dc cops de cap.

ESPECTACLES
TEATRES

NIX
dermis de tota irritació,
grans, rolors, etc.

La Pasta

Campanil& Ilrlea LLUIS .CALVO
Tarda, a '.5/1 de 5, I MI, a les 10,
LA RIEVOLT011111, per Lolita Vila.
I 'obra de lls grans 0161610115 , el
p
isjliliarl del ¡sestee
formidable exlta

ta, doncs, un factor preció s
per a l'operació d'ataitar-se 1
al mateix temps un producte
d'higiene per a la pell.

Usant la Pasta NIX
s'eviten tots els perills de contagi, no sols per la naturales.
de la Pasta en si, sin6 tambt
per que s'eliminen sabons,
brotxes, vasos 1 tota mena
d'objectes porta-microbis.

.1

Usant la Pasta

i

NIX
o

quatre minuts, no sentir desves cap irritació ni molestia
a la pell 1, si la tenia abans
d'afaitar-se, lt desapareixeret'
perquè, cal no oblidar-bo,
LA .PASTA NIX. ES ,
taaNs DE TOT, UN PRODUCTE PER A L'EPIDERMIS.
IMAN1 .1-10 EN DROGUERIES. MAMO
PESSETES TUS
ES, ETC. Al. PREU DE ?SO

DON GIL DE ALCALÁ
Interpretad a la larda. per l'ANaaa,
Godayol I Gorga, I a 1;1 id/. per la
Guam% Ricard Mayal 5 Lisie Diseno, acompan yats, tarda 5 no. per
Tris/ Asalll, P. Font-Mola, Palacios.
Llau rrrrr , Sarda, Baraja, etc.
Orquestra de corita I arpa, minino..
la per 35 Professors, 95. Maan l Des secarais per Alarma I Velera
I Campuullnes. Fastuosa presea/meló. Duna, tarda I ni!,

1

Sessin rotaiittida des de len
Nediniaer jira - LA TRATA DE
BLANCAS. la Supetproctimele dra
malle:, de gran exe REMORDIMIENTO en espauvol, los' Liond
8 ,91•Ymarrilli Nanc y Carron.
estrena de., a.. caaa de les muertos i

LA BOHEMIA
Aval, divendres. GRANS BALLS larda
(Sellepre etin1Hill,. Impar ant: El

ball de 11 Mi, ball du eort,
en el 1:1 1.11 Co reparlira(l partininarions

elel sorleig del dia 11 de 'l'actual. (lisnienge, tan!: t

^

Companola romedia d'Ante/ni talco
Primera actriu; Cerrn• Carbonen

Tarda, sessi6 entfilua de 350

5'.:0

DON GIL DE ALCALA

Avul, clisendres. tarea, a un quart
de sis, 1 nit, a un finar 1 eronze, La
etimeOla en tres artes

FELIP SAN AGUSTIN

MI TIA RAMONA

amb l'esItes
DON GIL DE ALCALA

Denla, dissabte. tarda I ten
JULfETA COMPRA UN 141Ju

GRAFIC,PARAMOUNT
CALLES DE LA CIUDAD

GRANJA ROYAL
SALON DORE
11

per aylvta 5ydney 1 Gary Cooper

DIBUEWS SONORS

TES
8057117 5 DE TESTRES
CRAZT 5055 ORCHESTRA
CARMSLiTA AUPERT
be 10 a
SEXTET T01.017A

Estrena rIgarosel del film Paramouni,
parlat ten espanyol,

EL PAYASO
Pol'

GRAN TEATRE DEL LICEU

eaMb n••••n•n••n•n•nnnnn•nn•n+n•n•n••nnn•••

Temporada d'hivern. Gran Campanil&
d'Opera. caniiona obert Eabonament.
Ms abOliati aPlics sels reservaran llora
Inealitais fins dilluns. dio 2. InaUgUrael0
de la temperada el dissabte dla 14.

TEATRE CATALA ROMEA
Campanil& Vila-Dial. Tetaron 19691
dOs quarn de emane:

Gran Teatre Espanyol
Companyia de vodevil I eepectacles
moderno, dIrigula pei primer amor

I director

1

JOSEP SANTPERE.

Mires primera actor+ I direClOrti:
Alexandre Nona I Anona Aldeas.
45 in. divendres. i s.Ja. a les 4,
CORRIDO PER FORÇA
I l "Sil munid/lile
"EL PAPITU" SANTPERE
1511. a les den:
EL COMISSARI
I l'exit W(1,3,111,01.:

"El Papitu" Santpere

Pentsi 5Que un han deRat eIs 11A,5
al normar... Es espera tina agradable
sorpresa.
A tres quarts de sIsi

Pa g ines musicals vis mestres Duran, Mas, Pou, Quites, Torrente 1
Viladornat
Esit per 111C1111111C16 del públIct

UN MARQUES
I LA SEVA FILLA

Roberto Hay 1 Steg Lema/11er

4MIZIn

A un quart crome:

RESTAURANT DEL

nn•••••••n••••n••11

CINEMA PARIS

TE SELECTE

'CO4:5., Tarda, 1. • sessI6,
315 a 5 • la. Mieerarla ,O. Nit, 945
1.a. divort ida comedia

nIMINM:1700MMIr

PEQUEÑO DESLIZ

Venus Sport Palace Ball
TN" "
lMIENTOI
"
4 asm
" DE. SOC1ETAT
REMORE i
RALL
L'obra ello; tle

Dillons: PIARIte INFIEL 1 e1-lrella
del filo, ine , ‘„iivi0,111 :Ir
LA CASA DE' ILOS MUERTOS

cli 1

I
1......nnn•nnnn••••••11

CINEMA ESPLAI

Detna. a un quart desee : ESTRENA
de la comedia en ames AMOR, de
JOsep 51. Planes niumen ge, a tr e s quarls
de sis, UN MARQUES 5 LA UVA FILLA.
1511: AMOR.

OLYMPIA
TEMPORADA DE CIRC EQOESTRE
DE 1532-33
amere. D. CARLOS
DIreecid artistica, M. SUGRANYES

3 darrers dies d'actuació, 3

TEATRE POLIORAMA

entre Muntancr i Anbau
Tenfon 71052

Companyia Cauinsir O p tas. - barrera
aelmana de la seva aeluarin. v5ui, diada
deis Seil Magos, larda. 3'3 11. .darre'a
representacle de ¡TE QUIERO, PEPE!
A /es sis, esperlal, I un. tu'IS,
sense preeedenis de AAAAA 1. [Pina. diosaLte, I Oinmenge, larda I nII. cornil!
de Casimir Odas 1 darreres repre senlacions de JABALL Dirinds, dio IV, debut de francesc 1Iorano.

(PALAU

DEL GENERE LIR1C)
de

er

CINEMES

extraorillnarl aniipomsta

ASTRE erAllilten
T
RODRIGUEZ

gronaarlors volaras

4•••n••• n••••••..

TEATRE NOU

Primer
Campanil. Carel' co-LIrIca
del colossal espectacle
cedro
••
Avul, divendres, tenis, a les ir BOHEMIOS, T n
II. T. Moreno i P. Alberil. I
Exit delirant
l'exitas
Triomf indiscutible
LA SEÑORITA SAXOFON
amb tlnliens, Téllez. Mito, Ciare!.
18 grans atraccions, 18
Eduard tono, SImone et Cardona, No, .1
LA SERORITA SAXOFON,
El més gran que s'ha vist lag Inda:
dissabte, tarda. i'110, El nino de
lee Manti l las, La Verbena de la Paloma,
a Barcelona
Gigante. y Cabezudas 1 La Aleada..
Espectacle mai vist al món :Nit: LA SEÑORITA SAXOFON.
2 grandioses funcions, 2
TARDA, 4'30, NIT, A LES 10
El. DELIRANT ESPECTACLE

au+tos

REVISTA, er,
EL LECEIERO
El ¶11111 l'ai aino./1,1
EL MAS AUDAZ
per FredoVic 313i,N)
I la oran 6/161a sie t,“ii
MUCHACHAS DE UNIFOR5I2

8 4 66
ELE tDr•/0
Avirl. tarda, Mies 51 . 5,101/ . . .5 les 330 I
a les 6'05. NO, a les 10:
CINEMAN1 A
per ilarold 1.10311. Es un nim Paramount

atiti. ',ud.,. de ta3.1 a 7;i:a a les n.;

"JORDI"

minorada. 1 na . a les ID
Actualidades Paramoant - Nueva Or(documental).
Eclair Journal.
leans
Relámpago (riportiva,
opereta
iti1lelOSa
Duren dla de la i
UNA MUJER
UNA CANC1ON, UN E.
nema E s trena t'a: •
I oodtic ho TE
BOMBAS EN
CARLO
Centre de
Es deapaita a la taquie i
'calima
per a les er. iolla nomerades
,
de denle, lii, 1 diumenge i6 tarda i 10 nit

SETMANARI

tot Oibuitios
co • colora,
dediear a 155)-5
He aortlt aval, die 5, 1 cada 411555

morrE-

15 cèntinis
Tuvet,

Guarii
del feige

1

FAIXES DEI
CAUT X U LINA
PER A SENYOR

divendre s , Marea Oels Reis 113Sessin tunca
guS, :arda, a les I'Vet
numerada. Nil es .115 Witnt
MICKEY EN La SELVA (slibiliXOS)
FORASTEROS VI EXIMA
per Geolge Sidney I 5' p ar/tes 310 ,3Y. 1

1 Aqt emt — al CV, es apri-

" 9 Cuca.

LES 20 CURES nr.:DE L'ABAT HAMON

1

ru

R.

Obsequi de
3 utomübi's 3

que seran sortejats durant les funciona de tarda d'avui, divendres, i

dissabte. Tots els
nens de Barcelona han
d'anar al Circ Olympia
per veure el gran espectacle i emportar-se'n un
esplèndid automòbil
Tan colossal espectacle
a 3 pessetes butaca

MARO, 81281.1a1

MARISTANY

GEMA, TARDA, 4'30, NIT, A LES

Garantltsada la eeva sólida 1 excellent fabricació sota la respectable signatura de la coneguda 1 aoredltada casa
Fundada en 1880
LL00LFEN8 l REPARACION11, DISCOS, RADIO 1 NOTLI.08 DE LEO INILLOR8 MANQUES, VENDES AL COMPTAT
aas -ests se música. — Constantment novetata d'exlt.
preus I condiciona a:

R. MARISTANY

R. MARISTANY - 8, Ronda St. Pe e, 8
p

ARSENE 411PIN

CAUTXU CATALA

al rrri•
EI deepalis a (2mpladid la
Ire
aucalitats e la plaça de cala.
9.

111311 5 1301111111a r..3o tarda: -1111101/ynom1 11 , ...tve del Psi•
ralso 1i , p intos del Rio.

releQliales"
TdE COSTAL
GRAN TEA
11 metí i eortlilto 1 3'30 tar( t a: -mantos
celestiales", -a) Dr. Arrowstnith-.
MONUMENTAL
3'30 lardo: n i:1 aven•
te Secrel0“, -Las telefonistas"
Noticiar'.

tt sisa t

PICIYAL

I I roan I eatulnila 375 larda: "E/
"LaS lelefonIstas".
agenle siendo".
Nitt .0limpladrs"
IRIS PARA
11 watt 1 continua 3'110 larda. -Mano%
telipeStatl-•
16111 ;
11 ,1111".
cindositats I Ciiiitira.
VJALKYRIA

1 I mall 1 rol:filma 130 larda: "E1
ell 1.1 tenipes.
:oral Crack".
111,
O HEMIA
Gl ena; "ceban,.
I 1 1 01 101 l ei iiationa :1311
flia.% -El titulo". Nii:
por
Nollriari I Ciiiniva.
DIANA
11 inal 1 rim l Anta 1 - 115 tarda: -Caballero por un ‚Mi". -El tifolo - . tributar/s.
Nil: COnlIca.

almnalrep

•nnn•••••

ELS AVORNTS

DE

SA

BLEMORRÄGiAlli

CE REIS, 4.1 les cine

de la tarda

MIRIA

continua 2 ',9 Puna I n'a nIti ..staditne

-AlnelefilMer aIRMIUMn10•MieMil •IM-3

Palau Música Cattalana
AVUI, DIADA

1

Corta Catalanes, 815
Rimda Sent Pere, 12
Passeig de Gracia, 127

c.1481)2g

Festes, Cançons, :Rondes
i Jocs
a
per l'inslitut (Alele de 111Rnitra I Pla s
LLONGUERES.

JOAN-t'ea.nimboIdrgp/t,
I.o. • Oile s1,111111.1.

ESPORTS
FRONTO NO VEr ATS
lal.. 1L.

Ir-

1,^;;;N,

GOTES MARES
SULFUROSES DE BAR
LA MEDICAMENTACIO
SULFUROSA A DOMICILI

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

nuunEtrio

GARATE 1 l'021 n 1..1
ONAINniA 1 -

r•osEc AL VOSTRE BANY

e

toenOr - t,144.11VA
(1 0111 /a
LUCIO - UGALOI
Nit. a les 12'1'

ARNEMLLO

ctror przsz

1

DIVERSOS
VIES UR/NARIES

lo

2 grandioses funcions
de Circ, 2
Demà passat, diumenge,
adéu a Barcelona de l'incomparable espectacle de
CIRC
huya,

EXCELSIOR

103

Cueles de

3

macan...1

TRUZI

2

tD:ToRIAL ALTES
79351.-Barceloee (G.)

1n11M.

SALÓ Vle,TORIA
Valencia, 289-291. ..-Teißfon 72936
CINEMA tor ion

UfIQ.U l neO ilifl

Junior,

PlANOS

In, !ro fe goigeetee
Orees -C B1EGER
FI (7 u c , 78

CORSEGA,

Una dona i dues vides

TRIO

" 10 Diarrea t enteritis.
,Tingueren cura de Parbilrat" 11 011beeltat, Parellst.
" 12 Depurativa sang.
ge L. de Satrústegul i Arteche,
" 13 Malalties de l'es.
tórnee.
que arrengleraren els equips de
" 14 Mala cIrculsc10 de
Jiille"
la següent manera:
la san g. Mario"
Hemorroldes.
Athletic (de Madrid): izaba-.
15 Tos, Grip. BronquiSenar Dlrector de LaboratOrs Botan:ce t
Brugas, J. Becerril, A. Betis. Asma
Mantas Ronda de la Unlversnatt, numero a.
coa Ronoons. Fol"
16
cerril, F. Tardón, J. Agustf,
Barcelona
ge, Bufete.
Servio-vos envtarme gratintercent 1 sense
A. Romeo. J, Romeo, E. Jard6n,
" 17 Restren7lmenr
cornpromis el butlleti mensual "Lo que Orcen
" 18 ulcere. estOmac.
Esquer i Bas.
loseuradoe" 1 el llibre -La Mecí:cine Vegetal"
" 19 ulceres
" 20 Preventiva malalt.
Junior: Carroggio, Baiget,
Nom
Rodon, Borren, Detrell, Agusti
S'ENVIA GRATIS
Caere,'
(Josep M.), Rodon (E.), CorraUtliltzeu el cupe/ adlunt
hima, Romagosa, Cobos i Deavui cautela, enviant-lo en
Ciutat
sobre obert. con a mames,
trell (E.)
rano timbre do 2 centlma.
Proviania
La primera part fou molt
igualada. En ella, Detrell escapà !Z55424212)23115111B111.11

PARC

T3, 11, a les 6

LUCES DE LA CIUDAD
Aquest partit va jugaE-se a
sens.aelonals persistes
Chapiln
la mes gran creació de,
les nou del metí i eren àrbitres
-Charlot”
LES TRESOVARIS
els senyors Becerril i M. Valls.
PREUS: Sessló Unica /en-merada. 225
gimnastes iniernacionals
pessetes. Nil: ESOS la! O.SO
Els equips eren:
Pieferencia, 1 Pia.
Arlequins (de Brusselles):
DEMA, DISSABTE: Cautil comiti e t (le
.10E
AND
JOSIE
Diusart, Stranyer, Delvaux, Ge-.
SALONS
tocaran., EL PUERTO EIrERNAL,
Ehome qtir
Lupe Velez. Juan Persia:ti! i . 1 0111 llo•
clan, Grichs, Derielde, DeboorIlencl. 1 QUERIA UN 11111110NARIO, per
El senyor Jos9 Valdivia López, que viu a Sant
JULIETTE AND BOYS IIIIIN!Ilk111111111111111111111
man, De Besteyny, Bazurof,
Joan Bennet i spent er Tracy.
eitraOrdinarIS barristes
Pere de Ribes (Barcelona), carrer de Sant Pere, 6,
Calera, Van Zuyler.
CINAES
Barcelona: Capella, Jonqueens diu en lletra que ha tingut a be adre9r-nos:
TROUPE CHINA SEE-HEE
res, Bagunyä Pena, J. Cabot,
MIlli113111111111111111111111111 ir NI,TE
-re dos anos que vaig pedir d'un atac de fetge. Si he de dir-ves la
R. Cabot, Tusquets. Massana,
veritat, va1g creure no sortlr-ne, puta que st no /legues estat perque a
.Lúria, Planells i Ferrer.
TIVOLI
muja nit em san doner una lnlecciti no harma .pogut reS1Stif toca la
—,...ELS GOSSOS PALETES
11 mall. ' • 1.111 ama" I Ilibulx0s. 33 O
n:t. D'aleshores enea he anal prenent inezneincs de tota mena 1 en
metes 2.56277i.1..'3
En general, dominà el Barceccruedies 50s5eres
dinero tiene
I 6 tarda. 915 lid:
cap d'elles no he trobat m1110n3., lino que vo..g decidir-me e prever la
lona, el qual a la primera part
Mili. Dieda , deill ai lii
atas".
Luz
Cura núm. 16 de l'Abad Reman, amb tant creen que quan n'hsv.a prés
maja capsa ja no cm sentm de res 1 alxi continuo estranyant-me que
FEIMINA
SE1FFERT 1 MARTINETTI 'mes 55iiis1ons,
aconseguf dos punls per mitjä
3'30 6 tarda, 10 nIt
hagi pogut fer-me Oferte ten evnat. Podeu ter putalle atad. de :a maarapariblOrS de la llana
/
de Massana; els belgues no en
nera que millor us sembli."
bomtera", •• Diploinacia femenii
na". Cultural.
marcaren cap.
"Molan, del /en des dels 15 anys amb motlu d'haver menjatontiniel
LES
KARREY'S
Sess16
i
CAPITOL
nett
Durant la segona part el joc
quan estuve suant, des de l'edat de 42 anys no podio respirar, per!,
tarMies
sesslons
530
1
C
10'15
mati.
internacional
alracctú
1 De les 11 mal( a les mal) tarda
d'ench que prenc la Cura núm. 15 de l'Abad llaman no pateta° d'atacs
fou mes igualat. Massana obda. 10 niii -La venganza deTom",
/
de tos i respiro molt facilment."
tural.
" El caserO n de las sombras". eul
tingué el tercer punt, Bazurot
Ritt Sessló cenen ata
CATALUNYA
SI no us basta aqueata prova d'absoEs despaixen localints nomerarle g 1
marcà el de l'honor, i Liíria
1 o'au pian, d,iea sesslons 330 1 0 1ard, edeler:a3'130delelespa6s:
atilaZolla
lle las tucas",
S
e
a
"01:111
luta
autenticitat,
clemaneu
avui
mateix
el
L
p
e'r
da,
1111,
1
O
aconseguí el quart i darrer d'aINDICACIONS
"Hollywood al desnuda".
BUTLLET1 MENSUAL
quest partit.
LIDO CINEMA
del- pialabarlstes
F/
ntasie
N. 1 Diabetis.
i 3'llo larda. .ii. es510113 inf anilla.
I
L'equip belga és baslant des«Lo que dicen los curados»
" 2 Albummúria,
•• 1,a 511011,1 al mundo". Cultural. Lubl113 Reuma, Artrittsme.
igual, pula que mentre Stranver,
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