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L'alarma de les dre-
les espanyoles

La premsa dretista madrllenya, I especialment "El Debate",
no s'estan d'exterioritzar l'alarma que els produelx la reacold
catalanista que observen a Catalunya. Els nostres lectora Ja han
Ungut ocasló de Ileglr els temors del corresponsal de l'òrgan
cediste a Barcelona respecte una possible repetició del moviment
de solidarltat catalana. El corresponsal, fidel a la seva tradleló
d'adaptar la realitat a les seves conveniencias politiquea, diu que
el Iligarn que unirla totes les tendencias de la oatalanitat en un
front orgenIc seria la feble a la Ceda I als radicals, 1 Poportu-
nitat d'aprofitar les febleses I els errors del Poder central com a
argumenta per a intensificar el catalanisme.

No es pot negar que en aquestes observacions hl ha una part
mon apreciable de veritat; aquella part que Ja fa uns quanta
meses que nosaltres mateixos fèiem ressaltar en comentar la
forma en què el Govern de la República portava a termo la re-
pressió que seguia als fets d'octubre. Es ciar que el corresponsal
de "El Debate" no escriu per a Catalunya sine per a un públle
disposat sempre a creure que els catalans es mouen más per odl
que per convicole 1 nobles sentiments; per alzó densa m'in a Unto
mòbil a la reacol6 catalanista que registra, rodi al partlt I als
Interesaos que ell serveix amb tant de zel I als seus coaligats.
Ell san bá prou, pare, que no és pas aquest sentiment el que

d'una manera espontània, gairebé Instintiva, escurça les dIstáncles
entre les diverges branques del catalanisme.

Si els politice dretistes espanyols tInguessin la serenItat
suficient veurien que no es l'odi qui pot fer aquest miracle, sinó
la unitat del sentiment que anima i ha animat sempre el cata-

lanIsme. I encara veurien una altra cosa más important per a ella

1 pel bé de la República 1 d'Espanya. Veurlen, corn l'esmentat cor-

responsal apunta, que els errors del Poder central sen un revulsiu
poderosisslm del catalanisme, '	 , • •• • • '	 •
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Arran de l'ocupació militar de les corporacions catalanes,
alero que la manera más eficaç de restablir la normalitat moral

I material a Catalunya era atenir-se a la Bel. Si al cap de l'un
filas de la convulsió, teta els òrgans de l'autonomla, oomengant
pel Parlament, haguessin estat paute en fundó, es molt posalble

que avul no trobarien cae motiu d'alarma.	 '„,	 •• n

• .	 •
• .•

" "'•• '	 "•••-----,r El fet ás que a

hores d'ara la vida municipal catalana está »Mesa a una Inte-

rinitat•• • a l'Ajuntament de Barcelona la ComIssie

gestora imposada per la 11131 de regim transitenl no s'afigura enlloc,
a la Generalitat no se san quan hi haurà uns consellers que

tinguin la responsabllitat dele respectlus departaments.

'	 • kt	 je/

d'estrany, dones, que Catalunya entera reacclonl, moguda per l'es-
perit catalanista • ••	 • •	 - •	 ,

• " ''" que les dretes espanyoles han tingut
sempre per la qüest16 catalana explica la sorpresa I el d'unist

que els causa un moviment que da la cosa más natural del món.

Als Estaca Unas -sobra cotó, i aquí en teniu unes guantes bales, abando-

nades sola els arbres, aspes ant que algú se les enea-ti
(Foto Urbis Press.)

UN INTENT PROPORCIONALISTA

Text del projecte de hei electoral

aprovat pel Consell de ministres

Eugine Parla, l'afortunas ex-raecanic de Paris que ha heretat d'un oncle
d'Amèrica set miliona i mig de Dieres ~Mines, ha pogut dedicar-se a

la ame vocecita professor de nataci6 en una piscina coberta
(Foto Urbis Press.)

—Quina cesa más estranya, cM atívols1
—Si, mira, Die ele cria ¡ ella s'ajunten.

A

Aquest projecte de hei electoral,

que significa una provatura de pro-
porcionalisme adulterat, ha estat
bot amb maniíesta hostilitat per molts
elemento de la majoria, que s'estoma
a restablir els antics districtes elec-
torals, dominis del caciquisme que
tant enyoren.

El projecte de hei electoral aprovat
pel Consell de ministres i que sera in-
corporat, com a vot particular, al dic-
tamen antic sobre el projecte, diu ami:

"Artículo único. — Para las eleccio-
nes, tanto de diputados a Cortes como
provinciales o de concejales que se ha -
an de efectuar en el territorio de la

República espaficila. regirá la ley elec-
toral de 8 de agosto de ;907, las medi-
ara:iones que en la misma introdujeron
el decreto de 8 de mayo dr 1931, en sus
artículos segundo, tercero, oc t a v o,
ro, 12, 13 y 14 y las introducidas por
la ley de 27 de julio de 1933 CO sus

apartados a), e) Y g) y las modificara:1-

nel siguientes'
a) Para las elecciones de diputados a

Cortes y provinciales continuarán sub-
sistiendo las actuales circwiscripciones,
en tanto el número de diputados elegi-
ble % no exceda de diez. Cuando esto ten-
ga lugar, la circunscripción se dividirà
en dos, mediante el oaortuno decreto de

la Presidencia del Consejo de minis-
tros, que seguirá en la división los lí-
mites de actuales partidos judiciales.

En las elecciones de concejales se
agruparán los actuales distritos electora-
les para formar circunscripciones que
elijan como máximo diez concejales.

Sólo seran elegibles quienes figu-
ren en las listas confeccionadas y pre-
sentadas por los partidos políticos, Aso-
ciaciones legalmente constituidas o gru-
pos de electores. Estas listas, que no po-
drán contener nombres de personas le-
galmente incapacitadas para el ejerci-

cio del cargo elegido, tendrán que ser,
para su declaración de oficialidad, apro-
badas por la Junta municipal del Censo
electoral si se trata de elecciones de con-
cejales y por la provincial si de dipu-
tados, con diez días de anticipación a la
fecha de la elección, debiendo ser pu-
blicadas en el "Boletín Oficial". El or-
den de colocación de los candidatos en
cada lista determinará el de la prefe-
rencia para ser proclamado electo por la
aplicación del porciente electoral.

Queda libre la facultad del elector pa-
ra constituir su papeleta de votos con
los candidatos de las listas oficialmente
Presentadas eme deseen, aun cuando per-

tenezcan a listas distintas.

`Continua a la adg(Ma 3)

El sumari contra
el Govern de la
Generalitat de

Catalunya
El vocal del Tribunal de Garantice

senyor Gil i Gil, estigué tot el matf
d'ahir al despatx del fiscal del Tribu-
nal de Cassació rebent declaracions.

Van declarar el sots-oficial de la
guardia civil i diversos guàrdies, els
quals prestaven aervei a l'antiga Con-
selleria de Governació la nit del 6
d'octubre.

Sernbla que explicaren tot el que
van veure; la manera com eren dona-
des les ordres i qui les donava, i com
en sortiren l'esmentada nit.

A la tarda, el jutjat es ti-asilada a
la presó amb l'objecte d'ampliar les
declaracions d'un ex-empleat de Tele-
fans. Després va continuar la labor
de traducció de documents.

Referent a la declaració de l'ex-co-
missari general d'Ordre Públic, senyor
Pere Coll, a la qual ens referiem ahir,
sembla que es limita a explicar la seva
actuació durant el temps que va exer-
ci r l'esmentat cartee, sense barrejar-hi
per a res els consellers del Govern
de la Generalitat de Catalunya.

El senyor Gil i Gil, amb els altres
components del Jutjat, estigué ahir a la
tarda a la presó per tal de rebre dedo-
rodó al detingut que esta a disposició
de l'autoritat militar senyar Capdevila
Claramunt, el qual sembla que bou el
que, per ordre de la Generalitat, installa
prop de Sant Scbastia una emissora de
radio.

Segons sembla, el senyor Claramunt
va donar tota rnena de dades referents a
qui donava les ordres, on eren instaRats
els aparells receptora i també féu cons-
tar que no va cobrar el treball d'instal-
lació.

El Jutjat es traslladà després a l'ho-
tel per tal de seguir la traducció dels
documents trobats a la Generalitat, els
quals estaven escrits en català.

Segurament que avui el senyor Gil I
Gil, donará per acabada la seva labor,
i tornará a Madrid en el räpid de demá.

Ha estat publicat el
Decret de concessió

de Ilicències d'ús
d'armes

El Butlleti Oficial de la Generalitat,
en la seva edició d'ahir, va publicar el
segtient decret que fa referencia a la
concessió de Ilicencies d'ús d'armes, al
qual es va referir el senyor Portela en
la seva darrera conversa amb els pe-
riodistes.

L'esmentat decret diu aixi:
"Acordada per Ordre de la Quarta

D'aisló, del 28 d'octubre del 1934, la
suspensió de la concessió de llicencies
d'ús d'armes, per exigir-ho aixi, ales-
horca, les circumstincies, i havent can-
viat en l'actualitat les causes que ori-
ginaren l'adopció d'aquella mesura,

Decreto:
Primer. — A partir d'aquesta data

hom podrá sollicitar Ilicincia d'ús dar-
mes i obtenir-la, previa els tramas re-
glamentara i l'informe favorable que
determina la Llei.

Segon. — Les atribucions que em san
conferides per a la concessió de Rice:i-
ría d'armes s6n delegades, a Barcelona,
en el Cap superior de Policia, i ala
territoris de Lleida, Tarragona i Gi
nona, en els respectius Comissaris de
la Generalitat, als guata seran adre-
aldea les corresponents

Barcelona, ze de gener del 1935.
El Governador general de Catalunya,

President de la Generalitat, Manuel

?dartorell, renenie públic número t
de Barcelona. Pies ara l'autoritat
s'havia °Posas a Aelear-lo fotografiar

(Poto Centellea)
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ELS NOSTRES LECTORS
HAN DE TENIR PRESENT

QUE HI HA ESTABLERTA
LA CENSURA

les quatre i cinc minuta sota la pre-
sidencia del senyor Alba. Sola hi ha
en l'emieicle tan diputat, el senyor
Badia. Les tribunes són quasi beides.
Es Ilegeix i s'aprova l'acta de la set-
sió anterior. Durant la lectura de
l'acta pren seient al banc blau el mi-
nistre d'Indústria i Comerç.

PETICIO DE PIETAT PER ALS
SENTENCIATS A MORT

El senyor PASCUAL LEONE.
d'Unió Republicana, pronuncia brees
i emocionades paraules demanant
pietat per als dos condemnats a mort,
que aquesta tarda, segons noticies,
Iran d'ésser executats.

Les paraules del senyor Pascual
Leone causen profunda =oció i im-
premió als carona i tribunes.

LA POLITICA
DE CONTINGENTS

El senyor BADIA defensa una pro-
posició de llei sobre política de con-
tingents.

Fa histeria de la política que en
aquest intcressantíssim aspecte es ve
seguint en agriera darrers temps.
Assenyala els errors de governs an-
teriors, errors nascuts de suspicàcies
i de recela que ens han portat—diu-
a no saber aprofitar les condiciona
avantatjoses i èpoques excellents per
a collocar els nostres productes a l'es-
tranger.

Es refereix a la importació del eme
i assenyala els errors en qui alta
orientat aquesta. El contingent pro-
teccionista—afegeix—va a desvirtuar
la doctrina que s'ha establert sobre
materia de contingents.

(Entra el ministre d'Hisenda.)
L'orador censura la forma com s'ha

atorgat moltes llicencies d'importa-
ció, Ilicencies que han constituit ve-
ritables negocis per a algunes per-
sones.

Després es refereix a la importa-
ció d'ous, que assolí 140.000 quintara,
no sap si utilitzant-se llicencies falses
o amb fraus, puix que per tal de com-
provar xifres i extrema sobre aquest
punt ha demanat dades a la Direc-
ció de Comera i al ministeri d'Hisen-
da, perú no ha rebut contestació a
la seva demanda.

Cono que l'orador s'estén en llar-
gues consideracions i diu que aquesta
és sols la primera part del tett dis-
curs, la PRESIDENCIA ii fa vence
la impossibilitat d'accedir al seu de-
sig, d'acord amb el mandat reglamen-
tari, car per a aquests discursos sols
es poden esmerçar 20 minuts, i el se-
nyor Badia en porta d'esmerçats 35.
Per tant, prega concisió a l'orador.

El senyor BADIA continua trac-
tant altres qüestions econòmiques re-
lacionades amb la importada i ex-
portació de productes, drets aranzela-
ris, etc.

La PRESIDENCIA torna a de-
manarai brevetat, i el senyor Badia
S'aSseu.

El MINISTRE D'HISENDA fa
lis de la paraula breurnent. Diu que en
la qüestió de les divises Espanya ha
hagut d'anar a aixä d'una manera for-
çada, puix que cal reconèixer que hi
ha paisos que es van declarar de fet
insolvents.

PÉREZ MADRIGAL DEMANA
SESSIÓ SECRETA

El senyor PEREZ MADRIGAL en
mig de l'expectació de la Cambra i
deis rumors demana sessió secreta.

El PRESIDENT: Interpretant el
reglament he de fer veure a la V. S.
la impossibilitat de concedir la sessió
secreta.

El senyor PEREZ MADRIGAL
insisteix en fer ús de la paraula ï diu
que al seu concepte s'han pronunciat
paraules de tal gravetat que van en
desprestigi de la Cambra.

El PRESIDENT: Dones, jo, no
les he sentides.

El senyor PEREZ MADRIGAL:
Dones, jo al, peril, no ara a la Cam-
bra. Insisteixo que se celebri sessió
secreta per tractar d'aquest as-
‚simple.

L'orador, devane l'expectació gene-
ral, no explica en que basa els seus
desigs que se celebri sessió secreta.

Davant els rueca de la Presidencia
el senyor Pérez Madrigal diu que si
expliquis les leves reces no hi hauria
motius per a celebrar la ami() secreta.

El PRESIDENT: Jo voldria saber
de quin assumpte desala parlar
la V. S.

El senyor PEREZ MADRIGAL
insisteix que l'assumpte afecta a la
dignitat del Parlament i que si una
vegada exposat la Cambra se sent in-
¡unible jo be sentiré pel MI de-

' Ea acabar la sessió secreta ele pe-
riodistes es dediquen a conèixer en que
ha consista el que s'hi ha tractat. Al-
guna diputats manifesten que el se-
nyor Pérez Madrigal ha dit que la
minoria socialista, pel que es veu té
dret a fer la revolució i ha trencar la
seva solidaritat amb les institucions de
la República; però no té dret —ha
afegit —a mantenir un equívoc, puix
que els seus elements es dediquen a
difamar el Govern i els membres de
la Cambra. Traspassen les fronteres
alguna, talo com el senyor Prieto, i
d'altres per a difamar Mi' còmoda-
ment el seu país i trinen a !es Corts
a cobrar les seves dietas, f el senyor
Prieto i eis alees que es troben a
l'estranger i segueixen cobrant per
maja d'un encarregat de fer-ho.

(Continua a la aalsarso 3, col. )

Ahir declararen els gerents
dels Hotels Colom i Orient

El Jutjat especial que obra per de-
legarle; de la Sala Segona del Tribunal
Suprem complimenta ahir un exhort que
rebé del dit Tribunal, rebent les decla-
raciono dels gerents dels hotels Colom
i Orient, on estaven estatjats els senyors
Azafia i Bello durant la seva estada a
Barcelona, ahans del 6 d'octubre. Les
seves declaracions es referiren a les con-
ferencies que els senyors Azafia i Bello
havien celebrat amb distinta indrets
d'Espanya des de l'Hotel i les quals ha-
vien de constar en el llibre registre.

L'exhort, degudament complimentat,
fou trames a Madrid.

EL BRASIL REINGRESSA

1" ÁlA S. DE N.:
I tl	 °	 ..¡

Río de Janeiro, zA — L'Assemblea
Legislativa ha decidit, per majoria de
vota reingressar a la Societat de Na-
cions.

Com • es recordará, l'Associació d'A-
fers estrangers de l'Asamblea rehutjä
la proposició aprovada avui, el dia 10
de febrer del 1934

VIATGES
LA PUBLICITAT

organitira il1i1 ' diocursi 6 d'orienta-
ció econòmica, mota la dIreeci6
de J. A. Vandell6s, a Londres,
Paria 1 Brumelles,

Llegiu-ho a la peina 3

AL T. G. C.

Es desestimat l'escrit
dels ex-consellers de

la Generalitati el del

senyor Josep Rovira,
contra la suspensió

de l'Estatut

Madrid, 30. — Aquest matí sala re-
unit el Tribunal de Garanties Cona-
titucionals, des de les onze fina a tres
quanti de dues de la tarda.

Segons ha manifestat el secretari
del dit organisme, el ple ha acordes
*retire amb satisfacció el nomenament
del senyor Abad Conde corn a mi-
nistre de Marina i enviar-li una co-
municació en tal sentit.

Demores ha examinat un recurs
d'inconstitvcionalitat presentat pel se-
nyor Josep Rovira, director de "L'Ho-
ra", contra la Bei de suspensió de
l'Estatut catala.

Per no haver complert ele tramita
legals prescrita, no In ha lloc a l'ad-
missió del recurs.

Després s'ha examinat un altre re-
curo d'inconstitucionalitat presentat
pel senyor Ferran Serra, sobre la hei
dictada pel Parlament catala en 9 de
mara de 1934, que es refereix a im-
pedir els recursos per destitució de
secretaria d'ajuntaments de Catalu-
nya. S'admeté a trama.

Després s'ha examinat l'escrit del
senyor Martínez Domingo i el pre-
sentat pela ex-consellers de la Gene-
ralitat que recolzava l'escrit del se-
nyor Martínez Domingo. S'atordì
que no hi ha lloc a l'admissió per con-
siderar que els ex-consellers catan
suspensos en nurs funciona.

(Continuo a la Pagina 5, ra. 3)

El general Pozas, en la seva con
-versa amb els periodistes, va mandes-

tac-los que Irania rebut una carta del
general Batet en la qual Ii comunicava
que encara es troba afectat per la do-
lenca que li impedí venir a Barcelona
per assistir a la festa d'homenatge a
i' Exèrcit.

Particularment —afligí el general —
crec que el general Batet trigario rnolt
de temps a tornar a Barcelona.

COMENTAR!

Solidaritat
catalana

El 7 CrOCillbff res-0011411 de Roma
les pa dir lema efoquelles trates ele ag.
piren a ist celebritat: Ha terminado uno
pesadilla que duraba treinta años —

Aquest pesombre era el catalarrinzlr
Tota la premsa dettana de Mail

drid te recollir i corejar ennb el mg
aran FIN$1.1.111,40 la dita del vell
aaaartaaa Rea/ment, é la profecía de
Romanones resultava vernal, tots els op.
timismes erew Permelos-

Han passat tres sesos, i tense que 1111.

a; estat restablerta a Catalunya si sed
sola de les garanties constitucionals que
fan possible que en pais manifesti Une.
rement les seves inquietuds i, per tara,
els observadors puctuin apreciar ambi
justesa rorientació del moviment
tic, malgrat apesta treva obligada de
Iota manifestaci6 pliblica del catalartis-
• poleic, a Madrid, no ha peden
simular, experimenten lord mena de sen.
timent que si s'assembla a afease sosa,
is o le Par.

El,: corresponsal: a Barcelona
diaris que s'ocupen amb mh intenció de
les sastres coses parlen tense embuto de
l'existència duna reactici catalanista que
cada dia que passa agafa wiís importan.
da. Catalunya diera — pabk
molt sentimental, i a base de manejare
aquesta armo, totes les possibilitats sóte
permeses. Els fets *mis esborrtn rapieta-
ment els record!, i si no ene crfanyern
— insiskisen —, les arb.rimes eleccions,
elf lloc de significar el fall popular del
6 d'octubre, no representaran altra CDSLI

loe el judici de restat de cases creed
precisament, desPrit de la etiqueta del
Gavera de la Centralita!.

Tot fa Pensar, dones, que la pesadilla
que Romanones donava alegrement pne
liquidada té l'aire de persistir. Medré

aquí ros debaten% amb les confusiang
obligades de tota intensitat, sll !oras.
ters, que potser en aquesta materia po-
den veure-hi mis clar que nosaltres mateé.
los, arriben a assenyalar el que Per .1
elli ji un perill: la tomada dama nona
solidaritat catalana.

Es evident que Per damunt de tots eld
personalismes i de ran2cdota política
motidiarsa reisteir un interés suPerioe
que ha de disciplinar, rulo:res que no, ele
ntilitants catalanistes de tots els rampa.

No saben' si la solidaritat catalina la
constituiran materialment els Partits. Erm
earatieiern a dir que airé is el de menys„
La veritable solidaritat, la que ha de ris.
rifçcar la /crea irresistible que ens
crevre amb ralt desti de CatalunTa,
la solidaritat que seis de la voluntat
del caràcter de cadaseri. Perrita en vir
moment donat renta de les passione
partidistes co fer abandcmar a ten gran
reten de catalans el sentiment d'aquesto
disciplina superior, Catalunya es trabe)
duramente'« afellicla darent rempenns
des seno enemics.

Solidaritat catalana! No tenias Mil
mis rente; que crear-la, tots i cadascik,
si rolen: existir com a poble. Per dau
mara dels interessos immediats de res.

tratc,gia electoral, els catalanistes
Sets eIs camps, de tetes les idees, henil

d'establir aquest mine sagrat de convi.
• de coliaboradó. No tindrfess
Perdi si fa Ilicó terrible del 6 d'octubrer

no haouis servit per presentar nítida.

ment la necessitat bvenunciable d'aquel.
In solídoritat QIIe vele forasteres ie*
anuncien.

7. M.

LLEGIU:
ITINERARI XV, a la pág. S.
LES LLETRES I LES ART.%

a la pág. 4,
INFORMACIO DE MADRID,

a la pág.
INFORMACIO DESTRANCIER,

a la pag. 7,
EL TEATRE I EL CINEMA,

a la päg.
ELS ESPORTS, a la päg.

LES CORTS te LA REPUBLICA.

Un important debat sobre la
política de contingents.

...del quel el senyor Pérez Madrigal pro-
cura fer distreure l'atenció

Diputats de lit Ceda i monàrquics protesten contri" id

petició de clemència per als condemnats a mort

Ha seguit el deba? sobre arrendaments rústics
Madrid 30. — S'obre la temió a carena (Rumore.) (Eis diputats es

mostren estranyadissims.)
La PRESIDENCIA, ea alta de

les paraules del senyor Pista Madri-
gal, acorda la sessió secreta. Són les
cinc i deu es desembaracen lea tri-
bunes.	 -

Acaba la sessió secreta a tres quina
de sis i comenca novament la sessió
pública.
LA SESSIO SECRETA ÉS PER A

..PARLAR DELS DIPUTATS
ABSENTS

De l'estada dels se- Elgeneral Pozas
nyors Azaiia i Bello diu que el gene-

a Barcelona ral Batet tarda-
rá a tornar a

Barcelona

1
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leti:tUralk que luego se dirá, se

ha dictado la Sentencia que, en su
parte bastante, dice ad:

'SENTENCIA. — En la ciudad de
Barcelona. a diez y ocho 'de enero de
mil novecientos treinta y ejem — El
seaór don José Ferré Duat, Magis-
trado, Juez de primera instancia del
Juzgado número dies de esta capital:
Vistos tos presentes autos de juicio

de mayor casada, sobre reclamación
de cantidad y otros extremos, promo-
vidos por don Estanislao Pastor Ca-
latayud, mayor de edad-, casado, la-
brador. vecino de Villanueva de Cas-
fenal ceden tiene concedido el bene-
fi c io de pobreta. representado por el

Pro curador don Laureann Gay [-lo-

flirt y dirigibo por e Letrado don
Guillermo Lima, contra don Bartolomé
Lafarga Carbonell, mayor de edad,
casado, propietario, de esta vecindad,
representado por el Procurador don
José Ramón y dirigido por el Le.
trado don José Pintó: don jai one
Igles i as • 'M ondan. mayor de edad,
soltero, de la misma vecindad que el
anterior, representado por el Procu -
rador don J uan Pascual; Regadíos Y
Energia de Valencia S. A., represen-
tada por el Procurador don Pedro
Calvo y defendida por el Abogado
don Jesús Calvo; don Jce,e Tort Ar-
mengol; don Francisco Eepueis Ca-
ballol; don Luis Aytnat jordä: doña
Antonia l eant Cortada: don Jaime
González Ferrer. y don Fernando
Royo de la Figuera, inconiparecidos
y representados por los Letrados del
Juzgado, y — Resultando, etc. —
FALLO: Que desestimando por las
razones expuestas los pedimentos for-
mulados por el demandante don Es-
tani s lao Pastor Calatayud en la Se-
plica de su escrito de demanda, debo
absolver y absuelvo de ésta a los
demandados don José Tort Armen-
gol, don Jaime Iglesias Montfort, don
Francisco Enpuilés Caballol, don Luis
Aymat Jordá, doha Antonia hast
Cortada, don Jaime González Ferrer,
don Fernando Royo de la Figuera,
don Bartolome Lafarga Carbonell y
la Sociedad Regadíos y En ergía de
Valencia S. A.. sin hacer pronuncia-
miento por lo que respecta al pago de
las costas, por no estimarse temeraria
la actuación de ninguna de las par-
te.. — Asi, por esta mi sentencia, que
se notificare personalmente a los de-
mandados en rebeldía si fueren habi-
dos y lo solicitare el demand ante Y
en otro caso en la forma prevenida
por la Ley, definitivamente juzgando.
lo pronuncio, mando y firmo. — José
Farra Dual. — PUBLICACION. —
Leida y publicada la anterior senten-
cia por el señor Juez que la suscribe
en el clia de su fecha y hora de au-
d i encia; doy fe. — Mariano Pujadas."

Y para que sirva de notificación a
!es demandados en rebeldía don José
Ton Armengol, don Francisco Espu-
his Caballol, don Luis Aymat Jordi,
doña Antonia Isant Cortada, don Jai-
me González Ferrer, don Fernando
Royo de la Figuera, expido el pre-
sente en Barcelona, a treinta de enero
de mil novecientos treinta y cinco.

El Secretario, Mariano Pujadas.
DILIGENCIA. — Acredito por la

presente que el -anterior edicto se ex-
pide por ahora y sin perjuicio en for-
ma de pobre; doy. fe. — M. Pujadas.

EDICTO

En virtud de lo dispuesto por el
señor Juez de primera instancia del
Juzgado número dice de esta capital,
en providencia de fecha veintiseis del
actual, dictada en el juicio de mayor
cuantía promovido por dofia Catalina
Valles contra don Vice n te Valles y
otros, por el presente se cita por se-
gunda vez a don Vicente Valles, de
ignorado paradero, para que compa-
rezca ante este Juzgado, sito en el
Palacio de Justicia, Salón de Fermín
Galin, el dia ocho de febrero próxi-
mo, a las diez, a fin de absolver po-
siciones en méritos de los expresados
autos, bajo apercibimiento, caso con.
treno de poder ser declarado confeso
en el contenido de aquellas que se
formulen y sean declaradas pert i

-nentes.
B arcelona, veintinueve de enero de

mil novecientos treinta y cinco.
El Secretario, Mariano Pujadas.
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Dr. Podrás de Gong
METOE OCULISTA

Carrer d'Auziás-March, 31
(cantonada a Girona)

Telèfon 23548
BARCELONA
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Manufactures Fo rs, S. A.

FABRICA DE TEIXITS DE PUNT

Eopedalitat en tipue, de can%
estIl anglig, en mitges i mitione .
de llana, fil 1 seda. — Arado»
d'esport.	 Guanta llana tentaste

CANET DE MAR

ma	 LluEls Centres Oficial6 e.	 gyor
25111% evieta de Premsa

• AJUNTAMENT•	 .
%leas. L'alcalde senyor

Joan Pich i Pon ha estat compli-
mentat pele senyors Penes 1 Tä
pies, gerent 1 advocat, respecti-
vament, del Metro Transversal.

En norn de la Marina. — L'al-
balde senyor Joan Pida i Pon ha
rebut del senyor Abad Conde, mi-
nistre de Marina de la Repúbli-
ea, un telegrama en el qua( ti
diu: "En nom de la Marina i pro-
pi ue expresan el meu agraiment
per l'atenció dispensada per la
piulat de Barcelona a la reme-
unteeiö aeronàutica naval."

La gula del peticionar' . — Es-
bent molts ele vesitants que acu-
deixen al despatx de l'Alcaldia
amb el desig de parlar amb l'al-
palde senyor Joan Pich i Pon,
davant la realitat que aquest
de dedicar mollee horas a l'estu-
di de la resaludó de diversos
preblemes molt urgente i de gran
kteres per a Barcelona, fein pú-
lic que tota ele ciutadans que

3ulguin adreear-se al senyor al-
zslde, en lloc de fer-ho com in»
ara, els divendres, data que el
senyor Pich tenia assenyalada
per a audiències, se serveixin
:er-ho per escrit, manifestant
Concretament i concisa, la peti-
Pió o reclamada que desitgin
formular, i a la Vista d'ella la
Secretaria Particular ele respun-
Ara o donarà la tramitació perti-
ment a l'aseumpte. D'altra part,
pal eignificar que multes de les
dilas peticione es preferible que
ele interessats les adrecin direc-
tament als capa de les Secciona
Municipals corresponents, i no
a l'Aloaldia, car en definitiva
jamba é aquesta la que ha de
dimanar a les susdites Secciona
la nformació relativa a l'as-
eurnpte, amb la qual coas, 1 de-
gut al major temps que s'empra
0n això, la resaludó que afecta
ale interessats és molt poseibie
que sofreixi un retard.

Ele ho- 'tala jugaran a la rifa.
El senyoi .ch i Pon ha rebut un
atent °lid del senyor J. M. Era-
dera Pujol, alcalde accidental de
Mataró, per la qual Ii envia una
icarta anònima rebuda per aque-
lla Alcaldia, juntament amb cinc
décimo de la rifa del dia primer
de febrer vinent, número 10.874,
en la qual l'anònim remetent de-
mana que, en el cas de sortir
premjats sigui dedicat llur im-
port a l'Hospital Clínie de Barce-
lona. Fa constar, Lambe, en com-
plimentar l'indicat encàrrec anò-
nim, que el donador ha dedicat
'dos adato del mateix número a
l'Hospital de Mataró, i altres dos
a les Germanetes dels Pobres,
un per als necessitats d'aquella
poblada. També adjunta un nú-
mero del periòdic "La Nación",
'de Buenos Aires, en el qual hi ha
un estudi gratia relatiu al fun-
Pionament de la Societat de Be-
neficencia d'aquella capital, que
ba complert el centenari de la
neva actuada. El senyor alcalde
agraeix públicament a l'anònim i
generös donant, aixf com al se-
nyor alcalde accidental de Ma-
taró, la suedita tramase. Aquest
donatiu es tant mes d'agrair per
enser el donant un obrer cense
feina, segons ell mateix fa cons-
tar en carta que acompanya.

CONSELLERIA DE TREBALL

En aquest Centre oficial fou
¡lluvia la següent nota:

"Amb referencia a laure qua
regula el regim de treball ne la
dependència mercantil del Detall
j Ram de l'Alimentaci ó, el delegat
del Ministeri de Treball a Cata-
lunya ha de fer l'aclariment que
l'esmentat laude es traba en late-
'matan pendent de la reoollicin
que en defjnitiva adopti elu Mi -
nistenl de Treball en meras dele
recursos que davant d'ell ben es-
tat presentats, i que merare no
'sigui dictada aquista reeduciö
definitiva, el laude r anti rma en
vigor t ha d'al:seriar-u sense
Mes excepció que la relativa als
augments graduals de sou que,

tenor d'aquest havien de pro-
duir-se a partir del primer de ge-
ner d'enguany, ele quals aug-
Mente, unes distanció de cap me-
na, queden provisionalment en
suspens, per *panela del Mi-
nisterf."

AUDITORIA MILITAR

L'auditor no va robra ele pe-
riodistas. — Algr al 'MOR l'atl-
ditor militar no va rebre els pe-
riodistas. Es retira a lee »ves
habitacions particulars p o
abans d'acudir-In els in for m a-
doro.

A aquests els fou comunicat
que no hl 'miau noticies; que la
tranquil.litat era absoluta; que
a la guàrdia no hi havia entrat ni
una sola diligencia 1 que els
afers estaven en tramitada amb
lee dillganeies corresponents.

Assenyalament — Deina, dux
primer de febrer, a les quatre du
la tarda, es reunira a la .ala
consells del Regiment d'Infante-
ria número 3 4, el conste de
guerra ordinari de Cual, qua ha
de veure i fallar la causa instrui-
da pel carate de l'esmantat Cae,
eenyor Domènec de Lara del Ro-
sal, contra el soldat de l'esmen-
tat regiment, Jifia bliquei Ler-
uandet, pel suposat delicte
inaltradament a superior.

Alliberaments. — Ahir toree
pueate en llibertat per ordre de
l'autoritat militar, cinc dele in-
div.idus que toree detinguts nr-
rat dele tete d'octubre.

A d'apanda de l'autoritat mi-
litar. — Anit paseada tolen pu-
satis a la disposició de l'autora-
tau !Meter els deu individual de-
tinguts al Cate Viene)).

Amb els detiuguts han passat
a la disposició de l'Auditoria les
armes i documente Isabela.

S'ha encarregat d'instruir les
diligencies el jutge nuililar se-
nyor Rodríguez Palanca.

Proottesat que Ingenua en una
clínica peiqulitrlca. — dis-
posat l'ingres en una Clínico
psiquiàtrica del processat Pas-
qual Lafuente, que ho eatä per
rebelliee

Un metge mjlitar, després de
tenir-lo en observad°, ha dicta-
minat la conveniencia de tan-
car-lo.

Provea de pleneal. — El jut-
ge senyor Petialver *m'Agua du-
rant tot el dia d'ahir practicant
provee de plenari erran de la
causa seguida contra Josep Er-
ro, per sedjció.

PREFECTURA DE POLICIA

indadtJablas «pules«. — Han
estat expulsats per indesitjables
Natale Gondolft 1 Albert Ceettt
italiana, 1 Grietaphe XIII«, de
nacionalitat desconeguda.

Liado** ~Input.. — La poli-
cía va detenir la matinada pas-
eada dos judividus quan s'enfila-
ven a la paret d'un rnagatsem st.
tuat al curar de Juli Malet, nú-
mero 49. Un d'ella, en donar-11

ele agente, intenta, fugir.
Agusana dispararen enlaire per
tal de poder-lo detenir.

Digueren anomenar-se Hipblit
Saspa Pone 1 Une Rodee»:
Montero. Tots dos eón coneguts
com a prolessionals del robatorl.
Els foren ocupades eines de ¡'o-
fici". Ella i les eines esmentades
foren pomas 4 41811,081C16 de l'au-
toritat.

El cap superior no Mina comis-
te dune serena oomengats per
tal de no entorPlr-loa. — El cap
superior de policia va rebre anjt
paseada ele periodistas. Ele ana-
nifestä que no tenia cap noticia
per comunicar-loe, ja que esteva
pendent d'unes detencions que
havien efectuat. Els digué que
tan aviat oom pogués dlr-ho ho
faria i que si no ho tela era per
no entrebancar els treballs que
porten fets.

Un guardia agredit.... Abur a
la tarda passava pel cerrar Nou
de la Rambla el guirdia d'assalt,
vestit de pelea, Franceso Martí-
nez Sana. D'un grup que hl ha-
vía elle en sortí una ven: "A
aquest, a eill" Tots es tiraren so-
bre el guàrdia, al qual maltrae-
taren 1 agrediren.

Aquel l es defensa I va poder
detenir el que capltanejava el
grup, anomenat Joan Plans Ma-
yor, el qual fou portat a la Eo-
miesaria del dietricte.

El cap do la Orlada d'Untar-
mutó, a Madrid. — Cridat pel
director general de Seguretat, sor
ti cap a la capital de la Repúbli-
ca, el cap de la Brigada d'Infor-

*tratadorl rieonteute pedlt
persivilMate.... /ten. estigueren
la Preftetura de Pagas ~alee
dp las panoli« que torea ristie
mes d'atracatnents comesos dar-
rerament.

Sale preeautereu ela detin-
guts, els quals estan a la Prefec-
tura pendonts da dillganeles. Un
soler reconegué ¡rancian Mora-
les, com un dele que U Bogaren
al taxi al Passeig Cje Gräcia a que
deeprés, junt amb altres, pistola

mà, prop de	 de Sitin
Pau, 11'1 robaren.

Ele propietario d'una fleca re-
conegueren lgualtaent ele «Un-
gnus Enrio Alonso, Serial Casa-
do i César Saborit com als que
entraren a l'establiment, als
ainenaearen amb pistoles ì /414
robaren.

Estrangers detingute par sos-
paga«. — A 14, terrestre- d'un ca-
fé de la Placa de Catalunya (o-
ren detinguts deu estrangera, neu
delle alemanys, i l'altre trances,
degut a les preguntes que !den
als cambrers sobro les persones
que acostunieven a freqüentar
l'establiment, aixf com sobra la
seca posició social i Hure ene-
teme.

Foren posats a la d'apanda

CAUSES VISTES AHIR

A la Secció Primera es veie la cau-
sa instruida contra Antònia Garda,

acusada d'haver robat joies al domi-
cili de la senyora Eulätia Cantaren,
situat a les Tres Torres, i en el qual
servia com a minyona.

En la seva declaració negi que ha-
gués estat l'autora del robatori, 1 di-
gui que el senyoret, a l'hora que va
éste comes, entre a la cuina i va
demanar una tasea de tiHa, la qual
cosa CO acostumava a fer cap dia.

En declarar el fin de la senyora
Cantarell, l'advocat defensor demani
que te celebres un acarament entre
aquest i la processada. El president
no hi accedí.

El fiscal, en el ten informe, solli.
chi que li fos aplicada a Antònia
Garcia la pena de cinc uy. de presa.
El defensor senyer Medina solticiti
rabcolució per manca da P f	 •

* A la Seeeió Segens es nitren
incidente en »decid a porta ten-
tada.

* A la Sudó Tercera va com.
pariditer Pare Cardona, acusat d'un
delicti d'estafa. El processat arreada
una febriea, en la <piel eetava m-
altee ene a encarregat, per haver
:non el seta propietari. Per tal de pe-
be rescindir el contraete signat amb
el fill del propietari, en munti una
altre, la poei a nom del seu pare, í
se n'empane maquina que eran pro-
pietat del mort. El fiscal detiene que
It foe aplicada la peu de quatre me-

808 I un dia de presa.

* A la Secció Quieta, despees de
les preves, el fiscal va retirar rem-
eted que aostenia contra Josep Siez
Romero, acusat d'un delicte de danys,
per haver entrat en un establiment
del carne de Vic i haver-hi produit
destroces, amb el caneó que conduje.

VARIA

Per la secretada de l'Audiència ha
estat fixat un anunci convocant opo-
sicions Mires per a cobrir la plaga
de secretari municipal del Jutjat nú-
mero Vetee d'aquesta capital, la qual
esta raeant per defunció del titular
d'alune senyor Antoni Vilalta. Les
instàncies per a prendre-hi part se-
ran admeses a la tecretaria de govern
de l'Audiència, durant trenta die., a
partir de la publicació de l'esmentat
enunci a la "Calceta" de Madrid.

* Al Jutjat de guárdia es va re-
bre un telegrama de Manresa dema-
nant que fos posat en llibertat pro-
vItional el detingut al vaixell "Uru-
guay" Minus Rodriguez González,
el qual esteva processat per Pautori-
tat militar arras d'un delicte de ti-
nenea iHicita d'arma de loe. La cau-
sa ha passat a la jurisdicció ordinaria.
Immediatament fou posar en /liber-
tas

ASSENYALAMEhITS
PER A AVUI

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera. — Divorci: Antoni

Grau contra Josepa Gallard Hernen-
dez. — Menor quantia: Angel Bar-
des contra Manuel raen. — Menor
quantia: Josep Grau Brines contra
Josep Seley Vilaplana i altres.

Sala &sena. ea Menor quanti*:
Ascensors i Aplicacions Induetrials
centra Jume Vitaseca. — Mejor
quantia: Fuste* i Tremens Rose))
S. A. contra L F. Goodrich S. A.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Sud& Primen. — Un oral per ca-

nta contra Josep Tones.
Seeci6 Segona. — Tres oral, per

lutona, furt i robatori contra Miquel
Angel. »en Sentivill-1 Antoni Car-
rillo,

Seccid Tercera. — Tres erais per
rolaste:e, furt i estafa, contra Tatiä

,
deljdap . de la .	 elan-

'4 es co	 ov
d, s. estave agoste docu
mS1aciij i qtta alees ad - harten
paga« . 11ur alisas) per l'oficina
d'estraUgers de ta Prefectura de

Tata elle vestien amb elegän-
eta. A la Mi. soudlren • interes-
&ar-se per diversee senyores
eitrangertia.

Arribada de ¡ultra«
Da Castelló arribaren ahir a la
tarda 75 guàrdies civils, ele
quela vénen a reforçar la pter
tilla de Barcelona.

extremista delinea. — El*
agente de la brigada social de-
tingueren ahlr Francesa Valentin
Biseco, molt conegut, com a ex-
tremista.

'estan fent investigacions so-
bre la seva participada en ele

sabotatge, de caräcter social
comesos darrerament.

Lee maquine. dragacalintlme
',M'un a funcionar. — En un bar
de t'Avinguda Mistral Ion des-
caberle una inäquina dragacem-
Lime. La pulida va incauter-se'n,

Iii havia a l'Interior, en xava-
lia. 28 peseetee en pecea de deu
céntimo; d'aqueetes, 290 de pe-
ces estrangeres.

Al propietari del bar li serä
imposada una multa.

Alfaro, Francesc Salvador i Esteve
Fernändez.

Secció Quarta. — Dos orals per
furt contra Agustí Barnadez i Molí
Royal.

TRIBUNAL D'URGENCIA

Un oral per tinença d ' arma contra
Josep Aguilera i dos mis.

TRIBUNAL DE CASSACIO
A les guatee de la tarda: Recurs

d'Audiencia en Justicia contra Josep
Balaguer i Ministeri fiscal.

ANUNCIS JUDICIALS

EDICTO

En virtud de lo dispuesto por el
señor Juez de primera instancia del
Juzgado número diez de esta capital,
en providencia dictada en el ramo de
prueba de la parte demandante dime-
nante de juicio de menor cuantia pro•
movido por don Francisco Recasens
contra don Julio Kando y otros, por
el presente se Cita por segunda vez
de comparecencia ante este Juzgado
a don Julio Kinde, para el dia nueve
de febrero próximo y hora de lae diez,
a fin de absolver las posiciones for-
muladas y que han sido declaradas
pertinentes, bajo apercibimiento que
de no comparecer podrá ser declarado
confeso en e l contenido de aquéllas.

Barcelona, t reinta de enero de m i l
novecientos treinta y cinco.

El Seereterio, Mariano Pujadas.

EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el

señor Juez de primera instancia del
Juzgado número diez de esta capital,
en providencia de veinticinco del ac-
tual, dictada en el procedimiento ju-
dicial sumario que establece la Ley
Hipotecaria, promovido por doha Asa
Noguer Bosch contra don Enrique
Queralt Mir, por el presente se an u n-
cia por tercera vez y termino de vela
te días, sin aujeción a tipo, la venta
en pública subasta de la finca si-
guiente:

Urbana, radicada en esta ciudad, en
el paraje llamado Coll Blanch, con
frente al pasaje de If. Piera, donde
tiene el número tres, integrada de un
edificio de bajos con cubierta de te-
rrado y un garage contiguo y de un
patio al detrás de superficie en junto
124 metros t8 decímetros cuadrados,
o sean 3.287 palmos, de los que co-
rresponden 31 metro s, o sean 2.144
palmos a la parte edificada y el resto
al patio, lidante también en ju n to,
por el frente, sur, con dicho pasaje;
por la izquierda, entrando, oeste, con
otra finca del mismo hipotecante ad-
quirida de los seflores Torné y Mar-
tí; por la derecha, este, con otro te-
rreno del hipotecaste adquirido de
los mismos seilores, y por el fondo,
norte, con patio de los hermanos Ro.

set164.V1orada en la escritura base del
procedimiento en treinta mil peseta.

El remate tendré lugar en la Sala
audiencia de este Juzgado, sito en el
Palacio de Justicia, Salón de Fermín
Galán, el día veintiocho de febrero
próximo, a las doce, advirtiéndose:

Primero. — Que los autos y le
certificación del Registro a que se
refiere la regla det artículo tet de
la vigente Ley Hipotecaria estarán de
manifiesto en Secretaria; que se en-
tenderá que todo licitador acepta co-
mo bastante la titulación y que las
cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes si los hubiere al crédit o
del ejecutante, continuaren subsisten-
tes, ente ndlándose que el remitente
los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos sin
destinarse a fu extinción el precio
del remate.

Segundo. — Ose aunque la des-
crita finca se saca a aubette sin su-
jeción a tlpo, para tomar parte en 1 5
misma deberle lee licitadores tontas-
nar previamente en le mee, del Jet-
udo. o en el establecim i ento dis te
nado al efecto, el diee per ciento de
la V1110111Ci411, sis Cuyo requisito no
seria admitidos.

Tercero. — Que todos lot gastos
desubast y demäs inherentes a la
misma, ist como el pago de derechos
a la Hacienda, serle de cargo del
remanen te.

'Barcelona, veintiocho de. enero d e .
mil novecientos treinta y cinco.

El Secretario, Mariano Pujadas.

Ifa representació --
proporcional

LA VEU DE CATALUNY A
En reir-tu aiglies deis eventerises del

ristensa, tale cos, el de fer tnée
lauta l'adequació ent rw el Poder I la
repreeentació; /a tfe pertnetre coatí-
tions, Sto amb finalitats electorals, sinó
entre les force., (Plantan'', per a pro-
grame; 4 gotero concrete. Un altre
avantatge que pasa de rellen is el de
donar estabilitot al rc‘gine t evitar lee
brusones

"Amb l'actual sistema abturdament
majoritari, aquestes oseillacions poden
éster tan brusques que trenquin el re-
g ios í tot el que el regim representa
aguanta en aquests moments.

El sistema prop>rcionai huntani..ra
~iba la Huita	 i Ii lleva vea-

Quan depan d 'un vot tenle guiar
diputan e tenir-ne quame es compran
encara que res no ho juseifiqui, que hi
hagi partits demagògics enor recorr i n a
les mis abominables violeneies per a
aconseguir sanee vot o evita .- que l 'a-
consegueixi la part centrarle. Perú
quan una diferencia d'alguns milers de
vots por produje s isó el feble re-
sultat de donar a un partit un dieutat
mes o menys, no hi ha ert irnut per a Is
violencia ni per a la liccid. El sistema
proporcional és, dones, garantia segura
d'imparcialita t. de normalitat i de res-
pecte a la voluntat del cm electoral

Les grans circumacripcions
en una gran extensi6, el caciquisme
la corrupció electoral. El sistema pro-
porcional elimina, de mis a mis, la vio-
lencia. Si obli ga a coalicions és sola-
ment quan cap partir no ti al paf, una
majada absoluta. 1 aleshores aquestes
coalicions, que han estat lambe emes-
saries en les Corts Cunstituents i ' en
les primeres Corts ordinaries de la Re.
pública, elegides pel sistema majoritar i ,
tenen sobre les actuals coalicions un
enorme avantatge: que cadascun dels
partits que les integren hi entra amb la
lona real que té a l'opiniñ pública, i
això facilita l'entesa sobre un pregra-
ma come de govern."

LA HUMANITAT

Rovr i Virgili fa ahorrar que
is „olt dificil que al cap de mig tole
d'ésser debata aguase tema als paises
estrangers , hom hi digui, a Es-
panya, alguna cosa d' original . Cree
que Tánica cota nora mes. hi restrem
en /es poli-migues hispanirmes lira«, ets

¿laboral:. El senyor Alba es ha cenen-
sal a dir-ne...

"Alguna de les afirmacions que ara
ba fet en to pontifical, no les faria

ací un simple estudiant ni un habitual
lector de la Premsa estrangera .

Es perfectament licit disser contra-
ri a la representado!, proporcional. Ad

-metem també que un proporcionalista de
la primera hora com el senyor Alba
hagi abjurat de la seca antiga fe. Però
no trobem seriós que ningú. i menys un

president del Congrio ' , digui coces com
les egilents sobre el proporcionalisme:
" Petli queden molt pea o cap pais a
Europa que l'accepti o el practiqui."

En electa : florees hi ha encara els
palios següents: Picardía, Suecia, No.
ruega. Dinamarca, Holanda, Melca,
Irlanda, Sulssa i Txecosterequie Si al-
guna baixa iba produit en aquesta
te. ha d'ente de poc termas enea. En al-
ees paises la representació proporeies
nal sesgue vigent, emú tot el sistema
democràtic s'hi troba compromes. a
cause de les dictadures desergonyides
o disfreseades. A Polònia, per exemple,
ti twoporcionsliime estä arnennet de
mort Pel triomf material de Pilsudski.
A Alemanya ha caigut sota el cop del
ihtlerisme, can a Austria sota el cop
de la reacció corporativista.

Resta el cas de Franea. El senyor
Alba diu que a la reina República, quan
ell hi era, s'efectui l'assaig de la re-
presentació proporcional i que colgué
desistir-ne. La veritat is que a Frença
mai no abs' assajat l'autentica represen-
tació proporcional. Alió que va asta-
jar-shi fon cm sistema hibrid i absurd,
que consistia a donar tots els llocs a

la 'lista que escolia la mejoría abso-
luta. i repartia els llocs quan aquesta
majoria no era assolida per cap ll i sta. La
combinació resultava pitjor que el s i s-
tema majoritari, i molts proporciona-
listes hi eren del tot oposats.

Si a Espanta no es vol perdre ara el
temps en discussions estires, eot plan-
tejar-se el problema en la següent for-
ma: en el cas d'establir-se el sistema
proporcional, conté adoptar una moda-
litat de mecanisme senzill i amb els coi..
rectius de la prima a la majoria i el

tqemuösrumma; joernitaerii, ccaosadieadpomp\íaarleruneal
dalitat per l'estil de la que conté la
lid municipal catalana, que és la mo-
dalitat mis elàstica dia aquest sistema."

uhi resurrecció

El correePonsal de EL DEBATE re-
cali sieb

ls 

na 

gran edeeria la noticia que
acaben d'herr Mitote els béneilcis de
ransnistia Oil dirigente dele Sindicats
Mitres. Afirmo que axil n.o hauria es-
tere possible montee el arroyo. Comaanys
hag uir esiai Pretident de In General:-
tac Dis qua, si mis no. :haurien e:-

AMI si lene,. poc amable de Bodia,
« glut 'negra una etalia de terror en la
ltietbriq policiaca de Barcelona ... Are l,
de7estaetss einviesiireezet'ae ofrooparigneleandiaie 

perqi'J Li.

quin reobertes let senas entilota. 1 saltee
recordar [AM van entre, el: sindical'
Mitres al Cantee de DePendente, aje-
geix,	 »a.

"El Centro de Dependientes del co'
mere jo y de la industria, que tan des•
tundo papel cfreempeh ó co la subleva.
ruin separatista de la triste noche del b
de octubre, intensificó su actuación an-

tiespañola tan pronto conga los Siadin.
tos libres salieron del ediiicio. Y no k
faltaron valedores y abogados de Ma.
drid que le ayudaron a lanzarse san e
los bienes del perseguido Sindicato par,
cobrares fuerte indemnización. Se ck

el caso pintoresco de que la mea de ley
Sindicatos Libres, en la calle de is
Unión, esta hoy ocupada por los 'e2.
bassaires". los anarquistas del grupo e
Ist "treinta" y por entidades de Et.
guerra.

Todo hace presumir que the,Ta el Sir.
dicaro Libre, vencida — por lo meno s
aparente y transitoriamente — la ras
Manada de la Esquema, pretende ac.
tuar de nuevo dentro siempre de la ley,
dando publicidad a rus actos y a s n o
libros sociales y suietandoe en lob
ello a las disposiciones gubernativas, ere5
james quisieron acatar los anarquista s
e otras asociaciones que disfrutaban de
favor de la Esquerra.

Desde luego. ne cabe negar que e

ecos da ú l timos afins no se ha reth.

rado en serio ningún movimiento ir .-
portante en sentido sindical entinar.
quiste. ES gollería Cree que todos. ab-
SOlutamente toda; los obreros atalanto
sean anarqui s tas, si bien en estos ítiti.
nies altos el anarquismo ha hecho i nsce
pechados progresos en Cataluña e a
toda Espaila. Tampoco es verosímil qn
los ochenta m i l cotizantes del Si/dicen
Libre el 14 de abril se hayan esfuman
co,,', por escotillón. Malas. rriny malas
son las ci rcunstancias de ahora pan

eisparar a la C. N. T., controlada pn

la 7. A. I., la hegemonía casi ahs olue
del obrerismo barcelonés. Hace f aln
una dosis imponderable de buena fe. t e

entueiatmo 5 de andada para ello. Re.
salta difícil comprender que haya quien
intente esta locura. Pero reconozcame
que mucho mis dificil y arriesgada fin
la empresa de fundar el Sindicato U.
ere en ei nAo 1910, en plena orgía da.
enfrenada del terror rojo."

Mentalitats inferiors
Angula fa escala a Barcelona. Un

dele sents deisebtes — i ases Previa.

cians — Domingo de Fmunayor, que

envio informacione a LA VOZ Y A-

V ALENCIANA. En la sin) damero,
sMinformacid", parla deis rabassairet

trOCessel s ele han declarat que van te.
sir a Barcelona la nit del 6 d'octubre

crelent-se que animen a prendre part en

una ntanifestaei4 pacifica: Aquesta sa-
posiri6 per al tal cronista és toga peoze

ele mentalitat inferior. Una mentalitat ¿g

-loriar que abunda malt a Catalsolya, yo.

breen erenrel que elt ti es:
' Los rabassair es ", los campesinos

separatistas, tienen la misma mentalidad
inferior que aquellos ciudadana de
Barcelona quienes, en la propia noche
del alzamiento generalitario y apene
proclamada la rebelión por Companys
se echaron a la calle y llenaron los sa-

lones del " Centro de Dependientes ',
convencidos de que iban a presenciar sin

peligro personal ninguno un seg undo r t

de abril; tul 14 de abril tan especial,
que durante el las trepas de España.
en lugar de cañonear a los rebeldes, rin

-dieran honores a la bandera que se al-
zaba contra Espata.

Oportunamente escribí yo una cree-

quilla — publicada en estas mismas que-
ridas columnas — en la que. baje
titulo de "Una señora en el 'C. A. D.
C. I." (Centro Autonomista de Depen-
dientes de Comeecio e Industria), glo-

saba la insensatez de aquellos barcelo-
neses que, no adivinando en la noche fu-
nesta tintes de tragedia, fueron a ef.a
con aire verbenero."

EJ ciar que no tot era frinetaii tcn

telar — escrita	 sind que hi hora

la ama part d'inteneatesa:

"Si las banderas separatistas ondea.
ban libremente, desde hacia mucho tiese.
po, por la ciudad, e incluso en el tt
septiembre, ante la estatua de Casare
va, desfilaron bajo ellas, ' dando vista

al monumento" del "conseller en cap'.
los guardias de Seguridad, mandados
por aficiales del Ejercito español, zqu i ía
iba a imaginar que, sin mäs ni mis, se
opondrían las armas españolas a cua n-

ta significaban aquellas band eras? Si
of iciales del Ejército español de osar.
nición en Cataluña "debían ser sordos
mancos y mudos", scómo suponer qut

sin previo avise. recobrasen el oido
el habla, y les brotaran brazos?

La deficiencia mental y la insensate z ,

estuvo en creer muerta 10 que sólo do:.

mía. Pero, amigos míos, ;es que ba?

sueños que simulan la muerte a mara
villa I Tan maravillosamente, que no d e

be extrañar al dormido que se fin g e
muerto con perfección tarnaha. no Ya

que el enterrador lo tome por su citen
ta, sino th siquiera que los buitres I,
picoteen.

Tan bien simuló España. con tu e•
hipido suelo, la muerte en Cataluíu

que Iris buitre s habían organizado un,

romería sobre su presunto cadiver. Cie
ro que desrerte a tiempo, y con honra.
y ton brios, perú... tan necesario tonto

haber despertado, es no volver a dor-

mirte.'
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Sente entrada n
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que el client desita t
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Fas magistrats del Tribunal aasrein
que estan encarregats de la inspecció
de l'Audiència continuaren ahir Pes.
tudi de documente 1 la redscoiii 11>r-
dres, a més de treballar en altres *s-
ometes relacjonats, pera, ama U dita
faspeeeia,
. Setabla tetedgenli4adrahen ast at
solicitad:: dades. Com sigui que es
de carácter general i feia anys que
no pe ihavia fe cap, l'estada dele
maaistrats a Barcelona es atriles-
gata.

Ek de la CEDA 'ilbs

belluguen
En l'exprés d'alar al vespre sorti tap

i 'N1411 7ed el preeddtht de l'Institut Agrí-
cola de Sant Isidre, aellSer Cite* 1

.604616,0140•6•Mie-	 •alass

Dijous, 31 iie getter de 193e

se...-=--_.sar as-asITIN A1111
Al

ribem a MONTBLANC, on matero
arretera,de Valle, pel coll de Lilla,
si bi puja i ilglixertstkit

t.
A Valls agaiem la carretera

eftudoolereiseeoetvi
drell pedem optar per tornar a Barce-
lona per Vitafrance o per Sisees.

-lt BENZINA. AIRE I LUBRI-
CANTS.—Pedralhes, Esplugues. Sant
Pelic, Molina de Rei. Martorell, Igua-
lada, Santa Colonia de Caddra!t . Gui-
mere, Montblanc, Vele, el Vendrell.
eteetera.

OBSERVAMONS. Aquesta ex.
enrs16 o pos fer en tht tol dia cor-
tint Aviadet de Barcelona. Ora me
Me velen fer aixf. pot :mar a dormir
e Iffea/ada. Es preferible portar-te el
distar del diumen ge. En ces de 'teces.
Sitie perd purament delteetesitat.
pes dinar a Vallbotta de les Monget:

rse id Ist ene Forela-Cafe que en eles
"Ca Rece/unen+ eran a bed
'lee pes a Mitin r." iet Talles, •

AMETLL1t4
sap e	 '5,,	 'un on

rnet t-
politatta

ite 411Lreaa ./24144--211.

1

¡Se
Viatges La.Pubileitat
"VIATGES LA PUBLWITAT" manitas. frei ienj

primer Viatge d'Orientada Económica

Excursió conectiva Patio, Londres i Brangenes
sota la direcció de l'illustre ecenomieta JOboal A. Venciendo

DEL 14 AL e? De PRIMER

"vt.creers LA PUBLICITAT" en ordenase! . el seu primer
viatge ha tingut en ecempto. fide( al seu programa, de pro-
curar-li ele reäxinie alSleients que (sein dall una exeursid
plena de Vinieres que les qüestions econótillquee deevetlien
en ea monteras tanate en que l'ecortomia redreear-se
contra tete ele Imponderables que pelen damunt sete Aixi
s'Ira dirigit, a deseos A. Vandollds, per tal que colguéis eiccep-
lar la direcció d'aquerst viatge, els punto; peigeteala del qual
seran:	 4,1

A Parle: Primer. Vusita de la mes ras organittacio
autornobilistica francesa.

Segon. Vieffa detalladissima de l'AeródroM • tie ti louivi.
A Londres: Primer. Visita de la Pire d'Indilateles Bfri•

täniques.
Segon. Visita completa a la City (barri bsnearl

dres) i de l'Stocis Exchange (Borsa de Londres) .	 -
Tercer. Visita en vapor del port de Londres, de tota la

seva integritat.
A Brussetlea: Primer. Visita de les Obres de l'Exposició

Internacional, que s'inaugurarä el ?Me d'abril alleent.
Segon. Visita d'una Modelielt Granja Agr100111, dele vol-

tants de Brusselles.
Tercer. Visita en autocar d'Uns Alta Forns de la regid

enetalltirgica belga.
* Totes les esmentades visites d'orientaeid económica

eran Mes iota el gulatire de Josep-A..Vabdellós, el 'qual .los
tara preeedlr O seguir d'unes converses -qtis . Matean babee
el tema de la visita.	 • .

* "VIATGES LA PUBLICITAT" Utilitaria als Menibres

de l'expedició una Insta completa dels esdeveniments ante.

tica. teatrals, musicals, esportills, etc., etc., que tenguin

durant l'estada dels expedicionaria a Para, Londres i Br1.18e

selles. corn aixf matelx un resum d'idees de les excureions

que bOns pot realttear, per tal que els nostres amica aprofitin

el sejorn, segons les preferències respectives, en ele diem que
ele deixin Iltures les tasques fonamentals de l'exoUreió.

* Sera organitzat un senil postal especial per tal que.
pels mitjans mas ràpids. ele t'octubres de l'exrursld reir)
diàriament LA PUBLICITAT al llar on es trobin.

Preu de l'excursió, tot compres (excepte les begudes en
trens i hotels): Vialge en segona classe (primera Catalunya)

cara-Ilit en ele trajeotee de nits Ples..1.470 per paracas/.

Suplement per viatge en primera claree .i vagó-llit, pes-
setes 195 per persona	 • ••

Disminució per viatge en segona diem, Cense Bit, pes-
setes 240 per persona .

Per a tota mena d'Informes que neeessIten, nirlgin-vos al

"Bureau" de Turisme "VIATGES LA • PUBLICITAT", Corta
Catalanes, 580, principal. Telefon 11430.	 •	 •

Solliciteu informes per escrit al ConeUltOrt de -"VIATGE

LA PUBLICITAT".

(Ve de la arenera pdgina)

En ningen case podrá el elector in-
cluir en su papeleta un namero supe-
rior de nombres al de puestos elegibles
por la circunscripción y los de perso-
nas no incluidas en las candidaturas ofi-
cialmente aprobadas. La papeleta en que
se contravengan estas disposiciones sera
declarada nula y no se computare ningu-
no de les votos emitidos en la misma.
anal cuando In fueran algunas a favor de
candidatos válidamente proclamados.

c) En cada lista podrán figurar, co-
mo maximo, por lo tanto tantos candi-
datos como puestos se elijan en la cir-
cunscripción respectiva. Un mismo can-
didato sólo podrá figurar en una sola
de las listas presentadas en cada cir-
cunscripción.

d) Se Perm ite, a los efectos del pro-
cedimiento electoral, la asociación o coa-
lición de lista ares-culadas por partidas
políticos que se declaren afines. hadin-
dolo cometer ad ante la junta del cen-
so correepondiente con cinco días de
anticipación a la fecha de la elección,
cuya declaración se insertara en el "Bo-
letín Oficial".

e) La votación y el escrutinio parti-

cular en las eeeeiones electorales se otee-

tuarà como hasta aquí. haciendo constar
en el acta y en las certificaciones el nú-
mero de electores. el de votantes, el *
papeletas nulas y el de votos emitidos no-
reanativamente a favor de todos y cada
uno de loe candidatos presentados oficial-
mente en las distintas listas, sin distin-
ci6n. entre los que pertenezcan a unas
a ~ea.

f) En el escrutinio eeneral se segui-
sa el siguiente procedimiento para la
lesignación de los candidatos triunfan-

Primero. Se sumaran los voto& ob•
Senidos por cada candidato nonunati.
lamente en las distintas secciones pa-
sa conocer el total de los que hayan
Atenida en la eireonsertpetan.

Segundo. Se determinará la cifra
electoral de cada lista, dividiendo la
suma de los votos obtenidos eor todos
:ea candidatos que figuren en ella
;sor e/ taúlter0 do dichos ce:Aldabea

Tercero. Se prescindirá Oara la
•tribucian de puesto' elegible, ta
aquellss cifras electorales y. por Un-
as de aquellos 'ondee ua no rePr e

-sestea tina cerned amenice el eurlisee

peor tiento del total de loe votante.
elfetnittrIpeteS.

Cuarto. Se concederá a cada .lasta,
por "irisad de la apta-aceita del ta-

diente. tanteo puestas come veces4ap
difra electoral contenga el coeiente
electoral remitente de dividir el *lb
mero de votantes por el de •...mi
utaible, en la enceeitcrieeión.

Quinto. Cuando se hallan asocia-

El projecte de Hei electoral

ITINERARI: Sortim de Barcelona
per Pedralbes, travessem els Pobles
d'Esplugues, Sant Feliu de Llobreget,
Molins de Rei; passant el pont sobre
el rata eirein a la dreta. travessem
Pelleja, Sant Andreu de la parea,
Manaren. trancan ele itrUCs ainiialut.
ei btemeerrat, baixem a

IGUALADA.— Eins aqui hem se-
guit sempre la carretera de Madrid,
de ferms especials (Descripció deta-
llada de la cimas i del cerní en t' -ea-
ran. anterior.). —Sonia d'igualada,
i encara dintre la poblada, deixem les-
carreteles de Manresa i de Valle, a
dreta i esquerra respectIvament Dos

quilòmetres- despees deixern la narre-
te r% de Madrid i trenquem a res-
(aterra per la carretera de Santa Co-
loma de Queralt, en bon estat.

Al cap d'un quilòmetre Pastem un
pont sobre- l'Anoia; tres quilòmetres 1

nlief 700 metres me» enllà, la que puja
a Sant Martí de Tosa per l'esquerra.
Per cert que di una interessant 1 bo-
nira extursió a fer, aquesta de Toua,
que ja explicaren en un altre Bine.
rari.

Aquesta carretera que ens fa pujar
de la Conca d'Igualada a raltipla de
la Segarra, travesea un seguit de P in

-torescos paisatges, de terres 'Ojeen'
cales &Pedes Pel roig de les argiles
i el verd dels pina conreuades de
vinya. Mirant endarrera, pel fons de
la oberta, veurem el Montserrat
blevós coa-) es va fent gos a mesura
que anem t'a jena I un cop dalt
passarem un tras de carena eioblada
de bosquets de emires i alzines, on
la eensacló craltitud en, será confir-
mada per extenaes vistes a ambdós
costats.

.al cap de 12 quilòmetres de l'en-
troncatnent de Tous arribem al poblat

apilotat damunt un turd, a
acio in. d'altitud; a quilòmetres des-
pees deixern a la dreta la carretera
de Sant Guim que va a entroncar amb
la de Madrid.

Ja som a dalt raltipla estala que
compréis l'extensa Comarca segarren-
ca, Tenim davant nostre el pla de
Santa Coloma, de terres grises con-
reuades, Saneada a Ilevant per les
serres de Queralt i oberta al nord i a
ponent cap on s'endevina un horitzó
tense traves.

Per aquí entretn a la baixa Se.
gama, de terres trincadas, tense grane
muntanyes, perb ~posta d'enfila*
de serios pedregoses separado per
estretes 1 alargues valls tortuceses per
no s'escoten els escanyolits corrents
d'afgua que animen el conjunt mis
aviat metiesen. Pais manen d'aigua,
maletas haver-hl alguna fonts impors
tants d'aigüee ntinerals eom les de
Valliogone, Rubinat i Rocallaura, es
especiatiteat en el conreu de grane,
blat, ordi. etc., el que Ii ha valgut és-
te justament anomenat el Granee de
Catalunya. Els pagesos de la baiste
Segarra encara malden per conquerir
taras campe als maltea ermots, arren

-cant garrigues i fent desapareixer,
també, alguns dele bosquete careners
que endoleeaten el paisatge i donen
una gracia especial als esquerps serra-
clets i turras tubulars de la comarca.
Pera al lene de les valla, en les Mete

eón mit grase« hi trobarent obres
do 1 plantita que do escatimen ele
fruits.

A Mg, aquesta terra aspra, fou en
el pessat terne de gestes guerreras
no pasearen% petate, vila o vileta seno,

corresponeet silueta de les Tunee
d'un cosen.

Hem deittat j'ademadestrietes•Ple
explicar el oistieoppen ardan a lea
envisto de:	 ,	 . •

sAmTA Coto4A DE Out-

DIstanelins: earcelona - Igualada ... ..•	 ••• •••

• Santa Colonia de Queralt - Llorac • Vall-
Igualada - Santa Coloma de Quema

	 65 Rial.

16fogona de Riucorb (poble)	 ...,...
Vallf0gOna de Ritusorb - Guirnerä

6&ruin-leca - Ciutadilla	 ..• ••• ••• •••
Ciutadilla - Sant Martí de Maldh - Maldä -

18Vallbona de les Monees	 ..• •••
Vallbona de les Monges - Coll del Tillatt, 

10 "(fila de provineiee)	 ..• ••. ••• ss• .1•••

Gen del Tallat - Solivella	 Montblane a.. i5

A
• Mentellittc	 Valls ••• •.• ••• •.• ••6 ..• •••‘•ea 18

31at	 •	 - el Vendrell	 •.. ••0 644 046 444 064 4.4•
65El Vendrell - Barcelona ... Rol 690

Isq	
273...

f!.	 J..

	

pira la dirIndii et,	 eletunicelpelo
aate y egrpartonei de ' distritos elec-

toral« e tos *feries 4e la bese a) de
Satt ley, Uf come les rernentos de

RALT (68o m , alt.), que .ens 'parcia
deleitada en mig deis camps aolb un
atapeiment de teulades grises don so-
bresurten relegant campana?. quadrat

i le fina aguda gótica de l'església i
la mota del vell castell. D'aquest cas-
ta, reformas, encara queden el ene
principal del palau comtal i la torre
rodona, L'eeglésis parronutal del x111
al XV, amb restes romeniques i bella
finestrals gótica: al sets interior hl ha
un retaule de Sant Lloren, tallas en
alabastre per Jórdi de Déto retaule
de la cape* del Sagrament, etc. La
placa Mejor i la placeta de l'esglitia•
porticades; carrero tortuosos de l'an•
tic barrí jueu, peralte, arce deceratius,
baleen, de terno forje, etc., i la font
monumental anominada dele Comtes.
amb esplèndida crea de terme. Als
atores hi ha el Santuari de Bell-lloc, on
hi ha ele magnifies sepulcres dels
comtes de Santa Coloma.

Sortim de la població per un dele
primera carrero que hern trobat en
entrar, a la dreta, on ja está indicada
la carretera de Vallfogona. Aquesta
carretera es asfaltada, pera) picada i
bastant sinuosa. Al cap de quilb-
metres passem per Rauric, eituat • a
600 n)etres d'altitud en mig d'un Pan-
satge bonic i suau tantas pels caree-
teristics turons beatos coberts de pino
i roures clapats de campa de blat 1
ordi.

quileinietres despees deixem a res.
guerra la carretera que puja a Co'

nesa i Recatees de Queralt. Van des-
filant grupets de pollancres i de ei•
rerers, vermells a la tardar i blanca
a la primavera, i al fons, a mä es-
guerra, per dalt la serra de Segura,
treu el cap el castell de Seisena dele
Constes. Al cap d'un paren de quitó.
metro mis, deixem el petit graciós
poblet de Llorac, assegut al bell mig
de la vall de Corb i voltat de roures,
cirerers i pins.

3 quilbmetres i mig mes enllä dei.
xem a la dreta rentroncament de
Cervera i virosis a l'entierra per un
Pont sobre el riu Corb, deixant a la

mateixa rni un alce ramal que porta
a Rocafort de Queralt.. Un quilbme-
tre mes i arribem ale Balnearia de
Valifogona. a paras de bascos dis-
tants tan parell de quilbnietres del

potala dei
VALLEÓGONA DE RIUCORI3

(ócso m. altitud), d'aspecte atrotanat,
pera, pintoresc. Eiglésia del XIII amb
bonica imatge remántica de Sant Pere
al frontlepici; aqui hi ha la tomba del
poeta García, conegut amb cl noto de
Rector de Vallfogona. Restes d'un
castell i fortificacions,

ja un cop Iluny de la poblaoió, tras
vessem pera un pontet la riera que baj-
ita per una van confluent a l'esquerre
1 seguidament truhana la fita del lima
de les "provIncies" de Tarragona i
Lleida, Dos quilametres mig des-

pris, arriben' a:
GUIMERA (530 11 . altitud), on en-

tren per un pontet tense batanes, pot.
aer el mis tiple de tots ele pobles
que hattrem vist en aqueas regló.
Esgraonet demunt	 ripié pendia
crem per un portee sense batanes;
d'un 4e conjunt de color temes, tuna
les curloto perspectivas de lee cene
trucci on a enbr ePoId ee i dele plent I
bulle de les laeanea, Elaterio i flneer
tres, tot pleget C01011111 per lea nano
de rantie caldea	 si el aren coa de re-
glésia parroquial. d'estil abtle. Peli
seus cercan eitrets i entraordinirie-
ment costeruts, hi ha gran mimbre de
portal:. qua	 donen una 1430nlia
característica. Des de dalt del Cilatell,
on hi ha dues eme de t'eme, ea M-
edita tete la vila amb tanforentslable
Pen nrente de teulades.

Sortim de le pobleria erran de eh:
per en terror que té un quilarnetre
de liare. 1:1 parea de guara/tetes.
mis 001, entre vinves i antelllers
oh es turnen les severo, trobera

resquerra, semi la carretero. les
aplicacióa de	 hellae runes getiquss del =tiesta

Excarsid a la Balicé' egarritt G iner
Vallbona de, les Monges

Total: 273''quil6metres

‚je aanza Maria sie ellsano.• q ue tau
de monges del Cister, d'un romentis
clame que fa de niel cor s er amb
la suculeneia del paleatae ,es visi-
te. I ja velen des d'aqui la grossa si.
meta del castell de Cautadilla, al ions

a mä esquerra.
A tres quilòmetres de lea tuno

de Vallsanta trobetn la polsosa carre-
tera de hiontblane a Terma, que asi-
len per l'entierra, per troncar al cap
d'un momeas un altre cop a l'esquerra
pee agitar la de Paesanant, que ene
Puja amb sio-centa =Veo a Cinue
dalla. Al peu de la carretera 1 a la vora
del Corb hi ha les ruta de l'antic
convent del Rosca amb l'església d'un
giatie decadent,

CIUTADILLA (seo metres d'al-
titud). — Valia la pena de visitar el
gran patata, d'esta renaixement, que
s'aixeca a la part alta de la vila; però
hem de confessar que la desidia dels

seas propietaria o de qui sigui. l'han
deixat en un estat vergonyós que ja

no emociona, si no es per la triscase
que fan les seres pedrea caigudes.
Des ele dalt de) emiten es gaudeix
un magnific cop de vista sobre la
conca del riti Corh, que s'escota tren-
quil tap a les planes de l'Urgell.

Tornem a balear a la etrretera de
Montblanc a D'urce, fine a l'entren.
eament de la de Vallfogona. per on
ha s- leus vingut. i aqui trenquem a
resquerra, cap a Maldà.

Al cap de tres quilòmetres i mig
deixem el raval de Recalen de Nalec

a l'esquerra. Do. quilernetree i mig

*seria el de Viles, minúscul Poblet
que sembla colgat tosa lea vinyes i
pnllancres. Mig quilòmetre mis eri-
na. la carretera de Terrera a la dreta.
i tot seguit entrem a SANT MARTI
DE MALDA (4on metres d'altitud),
que travessem de Ilarg obliquant cap
a l'esquerra. La carretera es dolenta.
A la sortida del poble tenim a la
dreta una pintoresca manita amb un
crecida pòrtic i 'clarete Al cap de ecos
trobem la carretera de Bellpuig a Vall-
baila, que airafern per l'esquerra, i au-
stera, a NI .eLDA (430 metros d'alti-
tud), on hi ha les runes d'un altre
casta.

Seguim per la carretera de Van.
bona de les Monees. de ferm ordinari,
per entre paisatges simetrics de mar-
7eß i feixes. Al cap de guatee mallo
metree escaseo, neceen nel poble de
Llorenç, i dos quiten/erres i mig des.
ere.) arribern a

VALLBONA DE LES MONGES
(480 metros d'altitud). Per un cansí

q ue trobem a la dreta abans d'entrar
al poble, es pot enar arel) cotxe fins
a la mateixa plaça del monestir.
Aquest cenolii. de tanta anomenada,
fou fundat en el serle XII ner mon-
ees cietereienes. 3 adquiri gran poder
i riqueses. Essent de clausura, riontés
es. pot visitar l'església. dele primera
temas del gòtic, amb una magnifica
parta rominica i dos cimboris. A l'in-
terior hi ha els 8epuleres de la reina
Violant d'Aragó i de la infanta Sanea;
el paviment del cor és cobees de l'oses
sepulcrals de gran valor històric i ar-
tIstic. Dins la clausura la ha el claus-
tre, en part románic 1 en part &tic,

i la sala capitular. Gratificant els por-
tees de la recitarla, es pot pujar al cam-
panee, des d'on es pot vente part dels
claustres. La plaça ofereix aus bell
aspecte amb la iont. la portalada i ele

sepulcres adoesats a les pareta
Continuem per la carretera, de luan

ordinari, que aura infinitat de revolts
s'enfila pel vessant nord de la serra
del Tallas: el paisatge es un segult
d'endulacions trencades per les rat-
lles horitzontals dels marges. Al cap

de Ele o set quilòmetres passern per

set* el poble de Rocallaura, de tatua-
ste sigiles blearbonatades -cileiques-

litiniques. i guatee quIlbrnetres des-
lees arribem

COLL DEL TALLA?, • afilies

dit, el col) que separa lee ¡erres del
Tallet 1 de Ferie on hl ha la lita
de les "provincies" de Terragona
tirata In viste Oh) a la cenct

Resalara is esplenclida entere deleeni
ele lethlans de la Sesarre i les pla
alee de l'Urgell

Sepulto la taren* en cate-tia a re.
lenI, ta Pnt l 'Ir e set. t'eh roas
l'una bar, i mie:• a lee ruges /le'

s.... 54 4.1 1.814.
Paselll el cola ' rae rrrrr snnrè -

a. 1. 111:0114 ea idtl n •• erelli s 1 n-easel

al ele d'un enhuere 1 atas 4.1.
nen, a relamerse In carretera ee
1 111 1 1 Sarrel. Seetieleen ele retobe Pe,
•• t • rtt .ra lelente sin len) ordinari

LES FESTES DE CAR-

NAVAL
ELS PRENI-7'IS di LA RUA

El Confite Pro-Carnaval d'enguany, in-
tegras per valuosos elements artistics, in-
dustrials y comercials, presistis% per de-
legada de rAjuntainent, pel cap superior
de la Guardia Urbana i Cerlmonial, &c-
ome Manuel Ribe, ha celebras la Pri-
mera reunió, i entre els acords presos
figura el de donar ei rnexim impuls a la
tradicional Rua que tindrä llar al Pas-
seig de Gràcia, les tardes dele dies 3,

s del proper mee de mara
El Comité ?ha dirigit a diverses en-

titats de Barcelona sollicitant el ser au-
pare moral 1 material per tal de ter con-
vergir els &orees de tots a la finalitat
suprema de donar a les festes de rollen

extraordinari amb robjecte d'enlairar el
prestigi mundial de Barcelona i fer fa-
moses arreo del món les nostres diades
de Carnaval.

Despres de les gestions practicades fina

ara, el Comite pot ja asomar el cartelt

dels primers premis que seran atorgats
en el$ concursos de la gran Rua, per
lardee que a continuació s'expressa:

PRIMER GRUP
Caereases

Primee premi	 s ,	 10.000 ptes.
"Segon premi as	 s .,	 7.500
"Tercer premi	 3.0oo

SEGON GRUP
Ciares de ¿corrió mecànica

Primer premi	 aseo ptes.
asao "Segon premi	 a, ...

Tercer premi	 •••	 Lacio

TERCER GRUP •

Cateei de traccid senil co

Primer premi	 •••
1.300Segon premi
LocoTercer premi

QUART GRUP

........,
Caernos inclustrials Sanuncti.e54:es

Primer premi	

:

2.30a pes.

Segon premi	 s.,
"Tercer premi	 •••	 1.000

El Comité pot assegurar que els al-
tres premio seran proporcionase a la im-
poSánala dels esmentata i en nombre su-
perior als concedas en anys anteriors.

Seils prega la inserció de la nota

següent:
"El "Gremi de Contractistes d'O-

bres i Mestres de Cases de Catalunya,
despees de les notes aparegudes

aquests dies en els periòdics de la 1/05-
tra ciutat referents a la valideaa del
pacte celebras entre el "Centro de
Contractistas Generales de Obras y
Maestros Albaniles de Barcelona", i
el Comité de vaga de l'any 1933, i des-

pees de la resolucia presa per
senyor conseller delegas del Ministeri
del Trebaall a Catalunya, única auto-

ritat que des de l'acabament de la
Passada vaga, ha sabut interpretar i
aplicar la eigent Legislació, pel que
aquest assumpte es refereix, aqueat
"Gremi" recorda ro'oligacia que te-

sten de complir integrament les Bases

aprovades per l'Excm. senyor ministre
del Treball de la República, co lo de

talliol de 5933, ja que d'acatar el pacte

firmas pel centre i els vaguistea, seran
rigorosament sancionats pel represen-
test del Ministeri del Treball a Ca-
talunya, Comuniquem, a inec, que el
Conseller del Treball ha desestimas tot
els recursos que se li han presentar
en contra de raplicació de les esmen-
tades bases, havent per tant els pa-
smen§ recurrents d'abonar 'import de

les diferencies eollicitades pele Ohms
que cobraven a rió de rassanyalat en
el pacte declarat

El Ram de Construcció

Nota de --,4T egaci6
Ministeri 'de ereball, Sang.
tat i Previs!ti a Catalunya

Intla referencia al laude que regida
—

ei regim de treball de la dependencia
mercantil del Detall i Rara de l'Ah-
~tecla, el delegar del Mi nisteri le

lit,Teeball e Canal:laya ha d'otee j,'acles
rintent (pe l'elltelantat laUlif. 	 :i trab

rl r 
i

•actualitat pendent de fi etalucta
gas! en definitiva adopO el Minsteri
.11 Treball, en mete dele eessirsee
mol davant d'en han istat Preseatatal
) que, mentrestant no sigui dictada
'Aguda resolució definitiva, ei laude
'tratante en vigor i be d'Obaltraar.se•

.-. 1114 Me, eltrepe1A que 'la re/Itca als
alliliment g aradaels de eras que, a tenor

;el dit laud•. lua,..• /1 de produir-se a
narif 151 primer 4 «libe crtnerkY,
r. 4 din eulintsats. sanee esto fstluele:
retten provieireashneet en aespens,
per diatisslele del allnIstcri.

Mes.

hier9iesko(f	 ,
00 .	 e.0. • - ý•
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EMISSIO D'OBLICACION3

PER VALOR DE SET MI-
LIONS 1 MIG DE PESSE-
TES

Ahir el Burilen Oficial de es Creer
rohtot vo publicar sin Decret del Gisu

cernedor general, President da lo Geno.
editas antpliant en 7. 500.000 Pendes, na.
peronodes psr 15.000 sísale de aliar i/g60

aliad/ de soo peones caducas, Casi&
sid d'obligará:u de Treroreefo ~Ah

mida per hei dleel e 4bIig22aciousü gi:wistortus4 

dad 
z1aii•"1411

d'importas Presents I fNhOrt ( .61'404
C/reole.& piiguie de nia Gafecetrivertitass) idepertgraide	 401

da. el 16 de julio( del zed.s.

'" DOS MIL EX PULJEWEI

AAir eje ce/lego del Ifteld MI PIMPI,
el ergiient telegrama mesar Per me
agencia informativa:

"París, 2 — El Govern frasede 4
disposa a expulsar del territori eatie
nal tots els espanyols que es van echa.
giar a Franca erran del darrer moya.
ment revolucionara L'expulsió al atara
quasi tots ells, perquè es cobea man.
raus de documentació i és precisamot
en abra, en el que es basara el decae*

d'ex elSi overn francas porta a termo
aquesta mesura, afectará uns 2.000 re
fugiats, la inajoria d'ells procedente de
Catalunya, el Puls Basa i Astúries."

Sembla, doncs, que en la manca da
documoas es recata el ministre do l'In-
terior per a adoptar aquista excepcional
mesura. Qm..= algi sin vo és

poseible que se li Manís respoo:

—Trunbi s'exigí la docuessientació els

generals usOn0rquict que des de retara
banda de lo frontera horas:lleven je Re-
pública!

Caram, egrars, caras...

r.	 Y.t !Ir	 l¡ /ftr
liiaT. •NA•114 U) Ni!:

.t; .4 d. la tes,14Id
TORNABODES EPISTOLAR
I COL.LECTIVA

La tenaceo marmíaso de Cosiendo*.
Out té el pos de colmar:icor ala doetaisee
del present a donyo Beatriu de Barbó,

que ha reina una lletra de la dita O.

nyora entarregont4i que els traarnadi

ei sea agrailuene.

Ben mirot, pira, ele generosos *nao.

tes no podan aspirar o altea COSO 114

que a una littra collectiro.

ELS INOVIETS I EQUIV54
CADISSOS

El senyor Lluis Recodar i Abro *
dirigit al presiden: da Para* Arara dai
Calahmeo una ¿letra, de la qau1
ele Segieenis fragnlenti:

a.. .tinc el sentirnent de comunicar-vod
que he resolt donar-me de baixa «a.

quest partit, per entendre que la dita ea.
Meció no sols és contraria a l'expo.
sat en el manifest, saló que es, encaras
netarnent anticatalana i sumament pare
iudicial per als mateixos interessoe 1
sentiments espanyols que pretén
sar en aquella regia."

1,01 usés que se Whiegi Eldend mig
que erait

La inspecció

?e, icr
Ststu.n4«

ellsolvent de Picld ir14)

dos varias listas, se sumarán sus cifras
electorales, entrando dicha suma en el
juego para la atribución de puestos, a
tenor del precepto del número 6 si-
guiente, en lugar de las curas aisladas
de cada uno de los partidos asociados.

Sexto. Los puestos no adjudicados
por la aplicación del cociente se atri-
buirest a la lista o grupo de listas aso-
ciadas que presente mayor cifra elec-

toral. , Cuando estos puestos se hayan
adjudicado a un grupo de listas aso-
ciadas,- se distribuirán entre éstas, asig-
nando un puesto suplementario a cada
uno de las listas asociadas por orden
decreciente de cura electoral..

Incluyendo a armellas Seo ~da-
das que por si solas no hayan alcan-
zado el quórum del dinero tercero
de esta bate.. Si después de atribuir un
puesto a cada Una de las listas queda-
ren algunos por adjudicar, se conce-
derin a aquella de las Ilesas asociadas
que posea mayor cifra electoral.

Séptimo. En el cato de que corres.

pondiese un puesto a una lista donde
ya estuviesen broclamados todos sus
componente . , aquél se atribuirá a la
lista asociada por el orden ettablecido
en la Copla sexta; y de no haber nin.
gima lista asociada. al candidato, aun
ne proclamado, que tuviese mayor na•
mero da votos nominativos, sea de la
lista que fuere.

En todas las operaciones afames'.
cas de que queda hecha mención se
ertenderá por cociente o rifra elec.
toral ei resultante de la divtelan en

utimeroe enteros, prescindi e n do en ell-

Solut0 de loe residuos y posibles apeo-
ximacinnes decimales.

gt Para la deeIgnacidn de les can-
didatos que se han de proclamar en
les puesto). atribuido.) a cada lista,

!le gan el apartado anterior, se seguis
ran lo siguientes regleet

Primera. Per la arilirariOn del
•lente se atelbUirive a loa tandidat'S
tue ocupen loe primeros puestos en
ia lista oficialmente Presentada y Motee
hada, por orden de eretiente.

Segunda. Los puestos adiudieadeo

tunt virtdd stil •pareado *intimo de le
ass, s o t •sass Ce san-alean Aent-n tle
cada Veta el tendieras° n earatiastoe
eae besan abten i do mayor partiere

ebtos nominativo». be. Orden di
ereelente de lee *Ame* -

El Los candidatos que tIO hayan
.1d5' fldelemidnt "lee' aceitada
rie gkeedel$ como SaPleiltee /40( carlee

' le erseiente de vetes nominetivos pe,
el rebele loe matarte su- se m'oh*
san p or ope ian. renuesia a mu.n
I•eu g lqulart otea cenes, tn 11 liste
'sie perteneeca dicho suplente,

Y la presidencia del Consejo de nitr

tus-tres Meterá los decretos opoetunoi
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fasta donara Ilac al renaixement de
l'espera mediterrani Catalunya i Pro-
vença, diu, foren bressol de la cultura
europea, quan la cultura era bellesa i
no ventas.

Prevea trasbalsos greus a Europa
afirma que la Revolució arribará a

aquí, desases d'haver-se fet ja molts
experi m e nts, es suavitzará i Havors
será el moment de reconèixer la cultu-
ra mediterrania i de començar nava-
ment la humanització de la cultura,
la qual cosa no serä una repetició de la
Història pesque el lema de la vida es
"una vegada i mai mes", con/ diuen
a l'Espanyol.

Cal obrir-se a totes les influencies,
desentrenyar el Millor del nostre cupe-
mit i crear una noca cultura, basada
en la bellesa i lamoc, pel qual intent
cal esmerçar-hi tosa la nostra vitali-
tat.

Al Grand Hotel se celebra, des-
prés de la conferincia, un sopar M-
ana amb el qual els elements de rAs-
sociació per la Cultura de Mallorca
i aguas admiradors de l'iliustre con-
ferenciant, volgueren obsequiar al com-
te de Keyserang.

• • •

Dissabte al vespre, a l'Alfonso Ho-
tel, on s'hostatja l'insigne filòsof, tin-
dra Ilse una sessió de filosofía, en la
qual prendran pata, ultra els ele-
meras de l'Associació per la Cutara
de Mallorca, el comte de Keyserling,
Francis de Miontandre, i el conste de
Kassel.

SOCIETAT CATALANA
DE PEDIATRIA

desconeguts per ells, i flaaors usaren
les paraules indica per a designar-los
o, scnzillament, inventaren mots nous.
Aixi mateix els americana empren
paraules que actualment són zonside-
rades fora ' d'as pels anglesos. Ultra
laxó, els americana començaren a em-
prar paraules de colonitzadors no an-
glenas, i això dona origen a una bar-
reja de francés, anales, holandés, etc.,
tot el qual representa un dialecte
completament nou. Ajad ens trobem
que un diccionari anales no serveix
per a traduir l'amer icà, perque tam-
be de vegades els mateixos mots són
interpretats en sentit diferent. De ve-
gades les invencions de mots demos-
tren vivesa de llenguatge, pecó no
elegancia, i són, en fi, el desig de tren-
car amb els vells costums i expres-
sar-se individualment. afr. Webb do-
na molts exemples d'expressions i
mots nous o emprats en significas di-
ferent, i acaba expressant el seu desig
que els anglesos i americana facin tot
el possible per entendre's, ja que aixa
demostrará Ilur bona voluntat per a
contribuir a la pau universal. Fou una
conferencia interessantísaima, l que,
com era d'esperar, detecta la concur-
rencia.

PER A AVUI

Avui, a les deu de la nit, conferen-
cia a cartee del senyor Josep Isanta,
president de l'Agrupació Fotográfica'
Inda, el qual dissestan sobre el
tema 'Muntanyes de Catalunya".
Sera illustrat amb projecciona. La
S. E. A. P. inicia amb la present un
cicle de conferencies que té en pro-
jecte per tal de documentar els seas
socis i aficionats en general en tot
tue es reiereix a l'excursionisme.

* Avui, a les nou de la vetlla. al
local de la Societat Naturista de Bar-
celona, carrer de Tallers, az, segon
pis, segona porta, el doctor V, L. Fer-
sandia donan una conferencia sobre
el tema "Tractament natural de les-
ttenyimenta

* Avui, a l'estatge del G. E. Jo-
ventut Catalana, Diputació, 69, prin-
cipal, se celebran una interessantissi-
ma conferencia, titulada "Costums
nupcials de Catalunya", a arrea del
senyor Joan Amades , amb la coHabo-
nació del senyor J. Fontanet i Ma-
nen, que projectan un film. L'acte
sen públic i començari a les deu
de la nit.
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Celebran la solemne seaaió inau-

gural de curs avui, a les deu de la nit,
al Casal del Metge, en la qual el se-
nyor secretari llegan la inemória anual
i el doctor J. Bonrepaux el discurs
reglamentara que versará sobre "Pro-
filaxia i tractament del xarampió per
sang de convalescent". Fot seguit els
presidenta dels Jurats qualificadors
dels premia anuals per a rnetges
(aqueas any atorgat pel doctor A.
Brossa) i per a estadiants: doctor
P. Martínez García i doctor Claudi
Bassols, lliuraran la recompensa al
doctor E. Roviralta, qualificat per al
premi de metges, i al treball que
porta per lema "Laenec" per als d'es-
tudiants.

AL LONDON CLUB

El dissabte dia 26 el culte !m'abre
de la Colònia Britänica Mr. Webb
dona a "Intrèpids-London Club" una
conferencia en anales sobre "Ameri-
can english". Es referí a la diferencia
de pronunciació entre l'anales i lame -
ric a. A aquesta diferencia es degut
que de vegades els mateixos anglesos
i americana trobin dificultats per a
entendre's els uns als alees. A causa
de la gran in fluencia de les pellIcules
oarladea, el dialecte americi s'ha anat
estenent pet man, peral els americans
empren tal diversitat d'expressions
paraules compostes que els mateixos
anglesos no en poden entendre el sig-
nificas les mis de les vegades. Se-
gons semi-da, sixi degut al fet que
els primero colonitzadors ¿'América es
trobaren amb pltatea.Iamb animals

Víctor Sammarini
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10.-toel„
els catalana que visitaran Tarragona —
que haurien d'Esser toca

Les =testes, metòdicament distribui-
des, exhauririen alba que li cal saber,
d'esselkial, al turista. Conté, a la se-
gada, dos plana 1 illustren el text 226
gravats. Tot sota una bella ooberta.

No ens dol, per la nostra part, reco-
maaar-la.

Ramon 14. GIRALD

.frfr.e
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Ull Ilibr• mula Jis

• Cervantes i Dostoievski
per GEORGE PORTUOY

El nostre honorable amic, professor
de l'Arisona State Teachers College, ha
tingut a bi trametre'ns un repriat d'un
article seu publicas a The Madera Loa-
guaye Forma, en el seu número de
maig del 1934, que porta el nostre ti-
to!. Creiem d'interès la seva opinió do-
nada la sera autoritat en el profund
•mileixement d'aquestes dues grana lite-
s atures: l'espznyola i la russa. De bon
aamençament, Portuov fa aquesta cons-
sataci6: mentre que Cervantes cerca la
Sondas en el cm humä, Dostoievski hi
cerca la midas. Tots els caràcters del
primer són bons, i el sea art es, per
"essència i per la forma, humea En
rart de Dostoievski, d'altra banda, a
despit que, essencialment, aspiri a Vi-
eal, ocupen un primer U pe la crueltat

Ja tragedia i el misteri. Dostoievski
tendeix a sondejar el cor de l'home.
El seu usan de demems, de criminals,
'd'embriacs, d'egoistes, de quasi sàdics.
etc., no sembla de carn i ossos: sembla
trtes aviat un món d'ombres, de nervis
d'idees. Segons Berdinev, Dostoievslci
escruta el nihilisme, la histeria mesan-
a:in de l'anima russa, la seva peculiar
propensi6 a la possessió i a l'obsessió,
'el set esperit revolucionaria.
• Les opinions sobre Dostoierski, pera,
eón contradietbries. Com contradictärk
as tata la ama obra. Seria feina in-
trtil, per tant, reduir artistes de /a
talla de Cervantes i Dostoesski a una
tmitat comuna. Llur art, tan diferent en
riquesa de fantasia i d'expressió, cuelen:
*a gran misteri. Hem de limitar-nos a
la veritat de les seves facetes. Goal-
atrendre el Don Quijote és comprendre
la mateixa vida. Comprendre del tot
Dostoievski vol dir fer-se cärrec de la
timara intrinseca d'una anima maialta,
tomplexa. Ell mateix era una d'aques-
as animes. Dama idea de la seva na-
tura el fet que despees de l'Idiota es-
trivís l'Etern manis. Tota la seva obra
lis un caos en el qual trobem barrejats
bàrbarament el bé i el mal, la bellesa
1 la lletjor, l'harmonia i la dissonan-
cía. Alioxa Garamäsov i el princea / fix -
du representen el bi en aquest caos.
El darrer, el personatge principal de
T'Idiota, i una de les creacions dostoievs-
kianes més im portants és el que ens
interessa aquí. En contrast amb el ma-
gia del rellotge en la Casa marta, amb
les passions satäniques de Rogojin i
ie Nitia Karamäsov, el príncep Mix-
kan Es tot concentrada/ i control de la
voluntat En l'obscuritat del món dosto-
ievskiä, apareix com la Ilum, com
nnu Crist --a un Crist rus, ortodox, es
(lar. I aqueas Crist rus fou inspirat per
Prn Ouiinte, obra que, en l'opinió de
Dostoievski, a la mes gran creació del
inón enter. Segons en, no existeix una
7reació mes profunda, mis poderosa.
Es la ironía mis amargant que l'home
ha concebut El princep Mixkin ha he-
retat l'esperit, la Sucia i la fe inte-
rior de Don Quijote. "aquell pebre ca-
valler' que Aglaia de bon principi no
tornprenia, i del qual es reja, pera que
despees estima i respecti per les seres
feces valeroses. Despees de llegir la

'aletea "completament absurda" de Mix-
Aglaia la posa dintre im gros vo-

tum. Despeé, sabem que el Ilibre no
és altre que el Don Quijote de la Han-
tho i que Atalaja s'enamora del plantea
Mixkin. I esta orgullosa i es feliç
arobar-li les qualitats del 'pobre cava-
!lea aquella imatge de bellesa pura que
era capaç de tenir un gran ideal, d-
treure en ell i de donar la vida per ell ,
nna cosa que no es pas que abundi en la
aostra epoca". Don Quilate bou, a des-
asit de llar diferencia d'edat. el proba
basta de lidiara, Mixkin. Fins i tot,
Dostoievaki adopta diverses de tes ca-
racterístiques del "mostee magre" del
tavaller de La Manxa; imita, fins a
cert punt la forma i el metode de l'art
de Cervantes. Mixkin arriba de Sulasa.
on ha viscut des d'infant, amb una mal,
d'idees fantistimtes, desorbitades sobre
al seu país. Arriba a Rússia yema d'una
manera absurda. Res en ell no es rus.
cosa que ja en el tren, fa eselatar la
rialla a Rogojin i a Lebedev. Amb tot,
Rogojin, despees de fer-se un fart de
riure i de parlar amb l'Idiota, no es
pot estar de dir: "PrIncep, m'agraden.
1 no sabria dir per que". El mateia
passa ame/ tots ele qui topen amb Mix-
fan. Tothom sen r:u, com tothom reia
de Don Quixot; pe:6, com a aquest,
aothom se l'estima. Tantost no es a
tissia, el príncep Mixkin actua toril
in a desfacedor de aeaavios". Per ala?'

Notes

Isilalio‘gráfiquea

Un esdeveniment

"Introducció a la logística"
per David Gorda

No es pot dir la joia que fa el primer
voltun d'aquesta "Introducció a la lo-
gística", de David Garcia, publicat per
l'Institut d'Estudia Catalana. Edició se-
vera, caracters neta, noblesa en tots els
detalla. L'obra te una transcendencia ex-
traordinaria, i cal assenyalar-la com
dels grans esdeveniments editorials. Es
tracta de la primera gran obra original
que sobre aquesta branca d'estudia surt a
la Península.

David Garcia es un dels primers noma
mundials en aquesta mena d'estudis. Ha
estudiat a les Universitats de Munic,
París, Brusselks, Lovaina, Zuric, Fr-
burg, és llicenciat de Ciencies exactes
i de Filosofia i professor de la Univer-
sitat de Barcelona. Ha publicas diver-
ses raonografies en llatí, catalá i cas-
tellà, í és coHaborador de les principals
revistes estrangeres de filosofia.

El llibre d'asma que David Garcia,
amb tot i no ésser catalä, ha publicat
en la nostra llengua, mereix el nostre
agraiment mis profund. Tot el que de
mis alt simbolitza la paraula Catalunya
s'honora amb aquesta obra.

"Tarragona"
per Joan Antonio i Gudrdies.

(Tarragona, 1935)

Una guia del turista, si és ben feta,
té el valor d'un bon llibre. Tenim el
costum, sempre que arriban en un indret
del qual no tenim tota la documentació,
de proveir-nos d'aquells llibres, mapes,
guies i postals que ens permeten de re-
carrer-lo i de conèixer-lo, no pas per
a estalviar-nos la feina pròpia de judi-
car amb els nostres alta, ans per a evi-
tar que ens passi desapercebut alta que
no deuria.

No totes les viles i chilate de Cata-
lunya tenen la bibliografia que els es-
cala La documentació gràfica és molt
insuficient. Es mis fäcil d'obtenir una
bona coHecció de vistes dels paisos bal-
càn ics que de molts pobles de Catalunya
que viuen, des del punt de vista turístic,
en plena deixadesa medieval. La matei-
xa deixadesa del famas — per la seva
deixadesa — musca provincial de Tar-

ragona , que ningú no sap per que no
hi va haver el pudor necessari per a
tancar-lo provisionalment fina que fos
instaHat com escau a la nostra grao
ciutat imperial.

Tarragona, però, té un bon servei tu-
rístic. Els gràfics, exceHents, no hi man-
quen. Hi ha, també, bones postals. Pera
no hi havia, en catali per als catalana,
una bona guia del turista, ara que, sota
l'autonomia, Tarragona es desprovincia-
nitzava per a capitalitzar-se. Ja no po-
sa ya la seva trista glòria en les ames
processons d'encaputxats ni en les seves
"corridas" de toros. Ja s'honorava en
Catalunya i en August. Deixava d'ésser
una capital de provincia espanyola, com
Teruel o Guadalajara, per a esdevenir
una gran ciutat catalana, imperial. Tot
això, si Catalunya no recobra la seva
llibertat nacional, es pot perdre.

Ja tenim la gula. Ha anat a cura de
Joan Antonio i Guärdies, i se n'ha sor-
tit. La guia del senyor Antonio i Guär-
Mes, magraficament impresa damunt pa-
Per de guatear, sera indispensable a tots

A L'ABXIG Nuazczp.m.,'
HISTORIO 3-,4111,5"

Exposició de Randes
l'Arxiu Municipal Histarie hi ha

oberta una exposició de puntea a
l'agulla i al coba, obra de les senyo-
retes Antònia Montserrat Rabeaba'
i Ventura, Són puntea de reproducció
de l'antic, les que exhibeixtn aques-
tes dues puntaires; admirables pan-
taires, perque llur treball, ultra per-
fecte, es reconstitució exacta dels di-
versos punta d'agalla i de coixf que
han fet celebre la randa en diversos
periodes històrics i en sesees múlti-
ples. L'exposició ara oberta a l'As-
xiu Municipal Històric és una lliçó
eficaç, perque s'acompanya de de-
mostracions i d'exemples dels modela
antics, fotografiats de mostees de gnu-
seus i de vestits completa on la randa
feia d'ornament principal.

L'atractiu principal d'aquesta expo-
sició es, però, la bellesa dels exem-
piara exhibas, gairebé tots ells peces
eminents en el genere, obro, sutils
i delicades en la millor accepció del
mot. La installació, severa i elegant,
com ja és consuetud en aquella noble
casa, realça la susdita bellesa. Des
dels exemplars mes bastos en coba o
en fil gros, fins a la randa d'or i ar-
gent, combinats amb sedes de colora
passant per les obres mes fines de
França i d'Italia, tot irradia luxe i
refinament en aquesta exposició.

Les expositores pretenen fer la de-
mostració de la importancia que acon-
seguí aquesta art sumptuäria abans
que la randa mecánica vinguis a des-
valoritzar i a arreconat la que es
feia a mä, per tants conceptes supe-
rior; la conveniencia que hi hauria,
en conseqüència, a revifar a Arenys
i a altres indrets especialitzats en la
manufactura puntaire, aquesta bellis-
sima art manual. Una deinostració
semblant venia a ier la senyora Car-
me Baroja de Caro, tan entusiasta
de les puntea catalanes, en el seu
Ilibre admirable recentment publicat
a l'Editorial Labor.

Sembla que el Foment de les Arta
Decoratives ha entes la demostració
i es disposa a fer algun esforç en pro
del revifament de l'art meravellós de
la randa. El Musca de les Arta De;
coratives, de Pedralbes, també podria
donar un cop de mi a la valuosa ini-
ciativa de les senyoretes Rabentús,
un cop de ma per a l'acreixement i
eficencia d'aquell pobre museo, bo i
adquirint aquesta eneisera lliçó de
coses decoratives. Una instaHació en
el susdit museu d'aquestes reproduc-
cions de randes, entre les guata hi ha
exemplars única catalana que de la
Collecció Paseó passaren als museus
estrangers, seria una de les mis ac-
ceptades raons d'existir del museo
esmentat.

Que no es perdi en la indiferencia
general la particular iniciativa de les
senyoretes Rabentós, especialistes ex-
quisides en una de les nostres arts
mis preades, aixà es el que desitgem
tots els admiradora de l'exposició de
puntea a l'agulla i M coixi que ac-
tualment fa anar a corrua feta la gent
de gust a l'Arxiu Municipal Històric.

Joan SACS

EL CORREU D'AVUI
ELS LL1BRES 1 LLURS AUTORS

Llibre. rebuts. — Acabem de rebre els
'libres següents: "Notes critiques de li-
teratura catalana", per Joan Maragall.
latóleg de Josep-Sebastià Pona Vollum
XVIII de les "Obres Completes de Ma-
ragall". Barcelona 1934. — "B. C. An-

i J. Rubió i Ors" (antologia poeta
ca), precedida d'un estudi critic del se-
nyor de Montoliu. Volum segon de "Els
Nostres Poetes" (serie I, número 2).
Lltbreria Catalänia. Barcelona 1935.
Preu, 0 '75 pessetes.

L'ART 1 ELS ARTISTES

* Al "Lyceton Club" (Fontanella,
número 18, tercer), avui, dijous, a les
sis de la tarda, tindrä lloc una festa
amb motiu de la clausura de l'Exposició
de dibuixos, i el sorteig d'aquests".

* Gargalle. — Dissabte va inaugu-
rar-se, amb gran solemnitat, l'exposició
al gran escultor Pau Gargallo. Fou vi-
sitada per nombrosIssim públic i pela
mis importants colleccionistes, que ad-
quiriren diverses de les obres exposa-
des. Fou unäMme l'elogi a la aersona-
litat de Garantí,. i general el delor per
'a aeva mort prematura, que itì plivat

nostre poble d'un dels seas tres va-
1 'osos artistes.

* Topares inauguran l'exposició
dissabte dia 9 de febrer, i ocupan totes
les sales de la casa Paria. Figuraran to-
ses les obres mis recents, afid com al-
tres de pintades des de 1932, que per-
tanyen ja a coHections particular..

* Sanlmaeli. — Del 3 al 25 de fe-
brer Albert Santmarti (Atad) obriri
una exposició de pintures a l'Associació
caldealistea Präctka (Santa Anna, 28).
La inauguració tindrä I loe el diumenge
vinent dia 3 de febrer, a fes onze del
mata

1-717„
"Zedevenidor cultural de la Meafser-•Lea"

Divendres pasma el comte Hernian
deiCepterlint,'"Iptiä una canferäncia
al Saló Mallorca, de Palma, organit-
zmaadiaperaAssoe...tici6 per le Cultura de
Mallorca, 
t 

Hi aasiatí ttlettla , Mallorca ti
un valor d'iateHigencia i d'amor II rge,
perit. Mis que seguir pas per pas
diaertació del conferenciant, anotaren
les principal!' afirmacions que lee du-
rant el seu discurs notabilíssim.

La histbria, començä Keyserling, nd
es una serie de fets, sinó de simbols.
La força mai no ha fet res durador, ja
que l'anima esta oberta a influencies
no materials sinó espirituals; la cul-
tura és el que dóna prestigi ala pobles
i no la força.

Cita l'orador els casos de Xina, Gre-
cia i Franca, nacionalitats creadores
de: cultura, tot afirmant, perd, que la
cultura europea es d'origen mediter-
rani i que el valor i la fe deis paisos
nórdica ha estat el de vitalitzar les
antigües cultures. Aqueas valor i aqueo-
ta fe en contacte unificant amb la
cultura mediterrània, crearen la ceva-
Ilerositat.

Per l'orador, tot renaixement es una
vitalització i els s'ataos nòrdics són
esencialment vitals pera no culturals
i el paper que representen en els dar-
rera acates no ti per zausa cap cali
cultural, sinó una raó merament zoo-
lògica o fisiológica, la qual cosa s'ex-
plica per q uant a4 Nord abans de fer
cultura s'ha de preocupar de la vida,
que en aquella llods ag dura, len tamal,
en els paisos mediterranis el problema
del viure no és tan apremlant, i abcf
han laagut crear una cultura que es
caracteritza per la ponderació i la me-
sura.

A continuació explica com les fa-
ces nòrdiques són insaciables i tenen
estimació a la llunyania, la (mal cosa
explica l'expansió de la técnica moder-
na, originaria del nord. Els invents
per a dominar la Natura han estat
aplicats primer pels paisos nòrdics i
amb mis intensitat. La täctica capa
talista és d'origen jueu, perä fins que
els nòrdics s'han apoderas d'ella, no
ha envait el món. Atenes, Roma, Ale-
xandria crearen la cultura ritediterri-
nia, pena d'ella ha sorgit l'esperit
europea.)

Preveu l'orador que aquest esperit
europea pel qual Europa tenia el con-
trol del misa está tocant a la sevt fi.
per quant els europeas, en donar a
coneixer les nostres tàctiques hent per-
dut el prestigi davant dels altres.

Cita el cas del Japó, país que, des-
ases d'un aprenentatge, ha sabut pre-
veure la necessitat de començar de bell
nou i ha aconseguit amb tanta talen-
aló els seus ob j ectius que aviat Eu-
ropa s'haurà de ¡sisar en ai mateixa
contra una probable invasió d'Orieat.

Afirma que en la Història els po-
bles no tornen a ésser mai el que fo-
rce i que la Mediterränia no tornara
a ésser el que bou, ja que és definitiva-
ment una provincia d'Europa, però
que hi ha dues causes que possibili-
ten un resorgiment mediterrani: la
tenacitat de les races mediterrànies
d'una part, per la qual postran naire
mes temas en si mateixes degu t al
sets territori i al set/ sentiment de la
mesura; i per altea part la fallida de
la civilització actual tle tipus cientific
i industrial, no de tipus de bellesa.
Nega que la veritat i la bellesa siguin
una mateixa cosa: La veritat és filia
de l'agressivitat i la bellesa ho ea de
la susceptibilitat. La cultura que per-
segueix la veritat arriba a deshuma-
nitzar-se, perseguint únicament quel-
com a objectiu, com succeeix als Estats
Units on no compta el factor borne.
sisló sols l'objecte perseguit. En con-
traposició a aquesta cultura, és pròpia
de les races mediterränies la humana-
zació de la cultura, es a dir l'avantposi-
ció del subjectiu, del cordial sobre
l'objectiu, i aquest predomini huma-
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UNA NOVA
INDUSTRIA

El comerç de Catalunya i el de
la resta d'Espanya, en el que es
refereix a modes i similars, ha-
via d'adquirir els botons
fantasia a Alemanya i Txecoslo-
vaquia, superiors als del nostre
mercat en allä que fa referéncia
al bon gust i materia prima,

D'una quanta 'ilesos ença la
casa Manufactura Espanyola de
Botoneria, ha instatIat una fabri-
ca al carrer de la Indústria, 222,
que, malgrat el poc teinps que fa
que existeix, competeix amb exit
cada cop mis gran, amb els al'-
hieles estrangers i asaorteix el
mercat nacional i exporta a les
repúbliques aud-americanes.

Aquesta casa fabrica les cape-
clalitats de galnlit, fusta, suro,
etcétera, d'una varietat merave-
liosa, que es renovada constant-
ment, segons les imposiclons de
la moda.

Aixf tnateix, fabrica ctvelles
fermalls fent joc amb els Doloso),
com lambe agulles 1 ganxets per
a treballnr laboro de llana, et-
cétera.

En fi, felicitem acinesia casa
que ha vingut a establir
aquesta nova indústria.

4ffleeeeeeeNeeeseeeeeeeeee

corre de seguida a casa de Nastisi,,.
Philipovna, en saber l'ofensa que ti ha
estat feta. Com per a Don Quina' Dul-
cinea, Nastisia es per a ell una dona
idealment pirra, tot i que es sabut de
tothom que explota la seva bellesa. El
seu amor is totalment. platònic. - Mix-
kin es propoaa de reformar Rússia. Don
Quixot el mena "Cal que matan de
vida, de pensaments i d'ideals — dia
l'Idiota — i cal que ho fem de pressz."
Mixkin, esgargamellant-se clavar t de la
societat russa, que no el compren i se'n
riu, Es tan carnic com Don Quixot des-
afiant els molins de vent. Es Dodriel
citar molts passatges de E/diota que zba
clara imitació de Don Quijote. (Per
exemple: quan l'Idiota exposa al lacai
del general les seves idees sobre la pena
de mort; la bufetada que va rebre de
Gänia. etc.) Pensant en Cervantes, Dos-
toievslci Jiu una creada/ artística que
Is tan gran i original com la del cava-
ller de la "trista figura".

JOSEP SOL

l;;ife
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Per a le leva informaniti, demani el llibret

"UN HOGAR FELIZ"

COMPAÑIA ROCA - RADIADORES
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Daviets dos diu de Retales

PAÑOS RAMOS
fineix Ilur grandiós
"Mes de Retalls".
Aprofiti aquests dos
dies darrers!. Resto
encare assortit en
totes les mides fins
per trajo complert
de senyor.

PELAI,	 10
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Elies Obercie
FUSTERIA

Davallada Cervantes, n: 1
Telèfon 24514

BARCELONA
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tez. perqué procedeixi en en cas que
n'hi hagi dins el Tribunal.

Els periodistes han preguntas a al-
guna dels vocals si han rebut alguna
comunicada sobre la presó del senyor
Dends, i els vocals i nterrogara ho
hart negat rotundament. Davant
tranyesa dels infortnadors, tots han
coincidit que ho feien perqui esteva
prenent cos la noticia que al Tribunal
de Garanties ha arribat un escrit del
Govern espanyol que li havia tramès
el Goeern francés amb motiu de la
detenció. Han elegir que no podia te-
nir eertemblance, 1a que no h i havtg
temps perqui s'haguessin realitrat les
gestiona en do. dies escassos per les
autoritats franceses. • " •• •	 • 1-
s; sr	 •	 .• •••,'	 •,4, •

4444.444.0444.4444.4~4144,
'Al preu que altres Rellotgeries compren, nosattres venero.

CENTRAL DI MILLOTORS SUMOS

JAUME 1, núm. 13 - Tel. 10938 * FETS 1 NO PARAULES
Rellotge politene., cromat, tor-

ete rectangular, miniatura.
Rellotge polsera, crornat, for-

ma rectangular, el mes petit,
Rellotge polsera, or de llel, for-

ma redtangUlar
Despertador Baby, niquelat
Despertadora quadrats 1 Oree

fantasies, estll modern, ero-

12 i— lúes. ▪ Mes.

48---ptep.

b t11'— pies.
4'73 ptrb.

17'— ptas.

Ilellolge polsera, crotnat, ttnco-
ra, d'home ..............• •••

Rellelge polpera, cromat, rec-
tangular, modern. d'home

Bellotas polsera, eromat, isaCO-
ra, 1 $ rubf g , d'horne ..• ••• •••

Itellotge polsera, creMat or de
35'— pleg.

ptes.
490 ptas.

ptes.

ptds.

he..., pise.

• ptes.

Rellotges paret, ponerla borda
i rnItgep botes

itellotE0 •Obroteula, sonare
hores I mitges horas

Rellotget pebretattia, sonarla
l'ores 1 Mitges horas; ele mes

.,:grane i ntoderns	 pisa.

ftellotge butgace, ancora. níquel
Rollete butaece, Ancora. extra-

pla, eromat .........	 •••
ttellotge butiaea, ancora, extra-

pla, de plata ...	 2— ptas.

Odedele, 'Anginas, Orna Predi de Neri«
Itellotge pulsera, cromen, de h e -

nyorete ..............• ••• •••	 Ptez.
La nostra Central la tonina eatablerlo te l'adreça aquí osmentadat. A Bareelona un n'In

ol vo g lre rallo ge a tiren de fährica, no obljdeu aquest
liaportanl detall.

Central de Rellotges Suba°. * JAUME 1 n.' 13 — Tal. 10938

Ita d'altra, i per n adqUirir

L'afer de les
crimportació

IMPRESSIO POLITICA El senyor Lerroux no
dóna referències so-

bre les penes de
mort

Les Corts de la República
cada**, ja que ata gairebé desaparegut 	 Queda retirada la proposició, i ea pass

sa a l'ordre del dia.

EL SENYOR GALARZA
MARXA A LONDRES

r
a	 •	 s

II •	 1 4 1 ,„ 4	 1 t.	 ,

•n • • • •

t•	.	 • •
•

En la scoid pública el 	 d'In-

düstria i Coin erc ha e .-rroilit le,e

cien sobre Ir:chic:es falsas i traspds de

Ilieincies raig a explicar (mal ca .fa —
ha dit ainb drrisi3 el senNnir Oroarn, (ir.
rd pens0,11.1t0 miaer. hit	 — o al-

menys ram ha de fer-or. Intedligent	 ;-

ranci ó , breque el srvvor Orozco pol ex-

plicar cont ha de fer-or . r3 qti i "I°
millo+ situar, per a dir rota es fa, is el
senyor Ibarra, el ral „a ha de relnc.

sobre la tnath-ia, 	 ningd. ni
tan soloment del seeivie. Radia.

Zamora, 30. -- Un diari local diu
que ahir emprengué un viatge a Lon-
dres, per a assumptes propis, l'ex-
diputat senyor Galstrza

Al Govern civil se signa ahir el seu
passaport.

Circula el rumor que el viatge
obeeix a haver-lo expulsat d'Espanya
per trencament d'exili. El senyor Ga•
larza es troba desterrat en yn poble
d'Extremadura. Pes presenta a Za-
mora al dia següent de Vaixecarnent
de Vestat de guerra.

El governador ha desmentit el ru-
mor de l'expulsió. En eiecte, el se-
nyor Galana trenca l'ordre d'exili,
i se li digné que mentre persistís les -
tat d'alarma havia de romandre allu-
nyat a 150 quilòmetres de Zamora.
El senyor Galarza marxit aleshores
cap a Madrid, on gestiona el seu pas-
saport per tal de marxar a Londres.

EXPLOSIÖ EN UNA MINA
Valencia, yo. — A la mina Ortos,

de la conca minera de Barraelo, s'ha
registrat una violenta explveió de
grisú que ha originas un desprendi-
tnent de terres. 14a quedat sepultada
una brigada ‚compone de deu obrers.

Immediatament han comeneat els
treballs de salvainent i han estat trets
ulguns ami, vida després de grans
esforcus. Han resultas morts els °luce.;
Félix Sane, casat, amb quatre filo,
Feliciä Pérez Iluidrobo. Falta un altre
obrer per extreure, que es creta que ha
mort tumbe

bfactrid, 3o. — El cap del Govern,
deeprde d'assistir en un ame a honor
del doctor Sloke, ha tnat a visitar
S. E. el Preaident de la República, i
després s'ha trailladats a la Presi-
dencia del Consell, on ha arribas a
les euit de la nit, an ha rombo 'ins
a les nou.

En abandonar el Palau de la Cas-
tellana, i a presencia dels informadora,
el senyor Lerroux s'ha expressat en
ele següents termes:

—No us pue dir eta sobre leo pe-
nes de mort, puma que no he pogut
disposar de temps d'executar els
acords del Consell per 'raen d'assis-
tic a l'enterrament del senyor Mello
Barreto i a la imposicie de la Crea
del Mèrit Militar al doctor Sloke.
Despr.is he aotmis la signatura pen-
dent a S. E., que era abundantisSima.
Denla quedara tot resolt i us donaré
noticies oficialment.

Seguidament hs demanat als pe-
riodistes que li demessin comete del
que hsvta passat durant la tarda.

—Jo—ha afegit—, diem que disposo
de poc temps, només Ilegeixo els pe-
riódica coneixent les noticies pels seus
titulara. que per cert ara els poseu
amb versals molt grano

En arribar a aquest punt de la con-
versa, un periodista li ha donat a
coneixer la presentació a la Cambra
d'una proposició, no de fiel, signada
per quinze diputats, entre ello dos
radicals, demanant lindau dels reus
condeninats a mart.

El cap del Govern, cono a respasta
a les paraules del repórter, ha dit:

—Molta cura amb el que dignes.
Es molt digne que la Cambra
dli l'i ndult. o sigui. pregar-lo, Ja que
només són atribucinns del poder ese-
cutiu. I res Més.

(CONFERENCIA TELEFON1t4'.
DEL NOSTRE REDACTOR

A Af.4DRlD)

Des que el senyor Badia hitcomencat
a parlar de la politica de contingente
rmlitzada per aires: Gaveru i
la Cambra ha tingut la impressió que
s'abordara un tema sensacional. Ilenn
anuncien° que et senyor Badia diria n.o.res

grariSsimci tiente, les ha dites:
pe ra posan? certes reserves en les otees
paraules, no ha persorialiisat les ocres
acusacions, amb tot i que equesics /,agiti
estat de volum sitlicient per a justificar
itemtdiatement una investigo: id a bous.

Pera el que es propasara, sens doble.
ti senyor Radia era demostrar que
tris el que passa a la Direceid de Co-
MerC des que esta regentada pel Seliyor
Ibarra, i piser ¡atisbé donar-ha a con,,i-
ser a l'actual ministre d'Indústria. La
interPellacici no semblava dirigida con-
tra aquest, sind contra el senyA r S'amper,
que Es qui va nomenar el senyur Ibarra.

Quan el senyor Radia portazo que les
!licencies tren atorgades a persones que

sén exportadors, que ki enntercien, o
quan feia curioses revelacions sobre la
emPortaciet d'ous, alguna diputats haurien
desitjat mis precisió en les paraules de

l'orador; qua,' en iniciar ¡ 'afeo de l'o-
ferta de Romania sobre petrolis, el re-

glament de la Cambra ha vingut provi-
dencialinent a tallar el discurs. Con: ave
el president de les Corta ha de vetllar
ter ¡'aplicació estricta del reglament, ha
recordat a l'orador que fria trenta-eme
minuto que parlen:a i que *10,re's podio

emprar-ne vint en la defensa de la sets,

pro posició. Magnífic i salvador regla-
ment' Recordem altres ocasiono en qu2,
tiatant ins discurs d'aquesta naturalesa,
qualsevulla GOVerti aPressat a de-

sm otar la discussió completa i total de
?otee, accePiant lacte una inferpcbta-

ció amb tota l'amplitud necessària per
tal d'esvair qualsevol dubte que liaqiih

poma quedar flotant en l'aire. Pm) re-
cen:sane n que és molt mis ebmode apli-
car severament el reglament. En elimina

cosa cal que hi hagi severitat.

ELS GESTORS DE LA CEDA

A LA D1PUTAC10 MANTE-

NEN LLUR ACTITUD

Pera el governador pen-
sa resoldre el plet

Madrid, 30. — Es gestora de la
Ceda que es retiraren de la Diputaciä
pzovincial Shan entrevistat arnb el se-
nyor Gil Robles, i sembla que man-
teilen la seva actitud.

Interrogat el cap de la minoria de
la Ceda a la Diputació, senyor del
Pino, ha dit:

—La nostra actitud d'aval es la se-
sultant de tres mesos aguantant des-
consideradons personals i politiques.
Principalment hem volgut posar de
reileu la improcedencia de continus
nomenaments de persones unidos als
gestors per natos de pareada,. També
hem volgut que es vegi la desconsi-
deració que sha tingut asti, eis ges-
tors visitadora crestabliments provin-
cials de beneficencia, en el nornena-
ment í separació de personal. I final-
rnent fer present la nostra protesta
contra certs decreto de la presidencia
de la Diputació anullant acords de la
gestora.

El governador civil Ita fet les sr-
!tenis declaracions als periodistes:
—Estic en conversa amb els gestors

de la minoria d'Acció Popular que
ahir es retiraren de la Diputad'', pro-
vincial. Crec que Tassumpte pocha i• s-
rer resolt satisfactòriament.

El T. G. C.
(Ve de lo 1.* Página.)

Despraa • s'ha examinat el recurt
d'empar interposat pel senyor Zaga-
eagoitni, ex-director de "El Socia-
lista", contra multa imposada a
aquest periòdic per soca pessete.
S'acorda cine s'assenyali un dia per
• la vista.

A continuació aprovat el re-
curs del senyor Enric Fuente, contra
multa que li bou imposada. en el sen-
tit ole negar la imposieto de l'esmen-
tada multa.

MNPLIACIO DE LA SESEO
Els per,.	 ' tes lidi trobat moltes

dificultats obten una ampliació
del tractat en el Tril , uital de Garan-
ties. com sempre e, qué en les re-
unions es precisa la votacia.

S 'lis donat compte del recurs pre-
senta, pcl senyor Martínez Domingo
coto J eice-president del Parlament
natal., en el sentit de recaptar perso-
nalitat per d stillicitar la presentaciO
dun cerio os contra la lid del 2 de
gener ata-	 l'Estatut de Ca-

taluo3 .n .
Després (runa llarga i laboriosa dls.

cussiY, en la goal 11311 intervingut
gairebé sota els vocals per a exposar
llur opinió, sun arribas al final que
na podia aeltnetre i% el recaes per falta
de personalitat. des del cnidtuent en
que estava acordada la susoenste de
l'Estalas de Caralunya.

El debat lia tornar reproduir-se
despres amb l'escrit presentat pel se-
nyor Conipanys i ex-consellers de la
Generalitat. en el qual es promou la
qüesti6 ile competencia por la sus-
pensid de l'Estatut català.

Els vocals de l'ah Tribunal han
tornat a insistir en Ihir punt de vista,
estiniant que la peticia del senyor
Companys u ex-conseners lo ',odia
admetrc's.

Entre els vocal,: que deiensaven
aquesta tesi iiguraven els senj ors
Garcia Ramos i Pedregal. els quals
manifestaren que mis ,,enyurs que es-
taven condentnats i processats pel
Tribunal de Garantics no podien te-
iiir cap personalitat pula que la te-
nien abolida des del moment en que
foren destituits, i anullat per una Dei
l'Estatut de Catalunya. Acabaren
dient que sols l'admetre fescrit i tra-
mitar-lo significavg donar-los una per-
sonalitat de la qual mancaven en ab-
solut.

Votat en contra l'escrit del sen or
Companys i els ex-Consellers, el senior
Shert, per la sera part, ha sostingut la
tesi que no era aquest el moment pro-
cessal per a resoldre sobre la personali-
tat dels autors de l'escrit, ja que si es
desestimava la personalitat del senyor
Martínez Domingo, per a recaptar el
recurs, en funcions de poder executius,
en contra de la suspensió de l'Estatut
slavia de reconèixer la de l'ex-presi-
dent de la Generalitat en el recurs de
defensa de l'autonomia.

Ha defensat la sera proposta en
aquest sentit, i el senyor Martínez Al-
varez ha manifestat la seva conformitat
amb l'exposat pel senyor Sbert formo-
lant una proposta en el sentir de con-
firmar la resaludó fins que es deter-
miné s la personalitat del senyor Itfarti•
neo Domingo.

El senyor Gasset, per la seva part, ha
estimat que no s'havia it conèixer
sumpte del senyor Companys i de:s ex-

Conse/lers fins que s'acordi en concret
sobre e remes del senyter Martinis Do-
mingo.

La proposició del senyor Martí Alva-
rez ha estat rebutjada, en principi, :seré,
abans de procedir-se a votar el senyor
13asili Alvarez ha posat de manifest que
esteva de complet acord amb l'expressat
pel senyor Sbert, i tarnbé amb l'expres-
sat amb el senyor Martí Alvarez. A
aquests slian unit tumbé el senyor Al-
ba i altres Consellere, i en la votaci6
ho han fet a favor els senyors Basili
Alvarez Tartabull, Blasco, Maique (re-
presentant de la regió murciana), Eiza-
guirre (que assistia en substitixi6 del
senyor Basterrechea). Sbert, Alba, Mar-
tí Alvarez i Gasset, i en contra els al-
ares, fina a ri, ja que el senyor Si.
lid no hi ha assistit per trobar-se fora
de Madrid, el senyor Beceña per haver
abandonar el ple per a assistir a uns
es:ameno i el eenyor Gil 1 Gil que
a Barcelona.

Després s'ha nnmenat una Cornissió
d'incompatiblIttats, campaste pels se-
nyors Pedregal, Airón i basilio Ales-

(170 da la 1.• MOMO

Si han trencat els seus viudo amb
el Parlament, no han de cobrar els
seus emolumento. Les seves ininries
contra la Cambra l'obliguen a prendre
tan acord condes sobre el particular.

Un DIPUTAT Vinterromp dient
Que davant la importancia del dcbat
que t'esteva celebrant a la Cambra
sobre politice de contingents aquesta
qüente que ha plantejat el senyor pi-
re: Madrigal no té importància
A questee panales produeixen protes-
tes i escandols

A continuada cii PRESIDENT DE
CAMBRA diu que la Comissió

de Govern interior. recolzant-se en el
parigraf segon del vigent replarnent,
creo que han de cesaar en el cobra-
ment de les «ves dictes les persones

les quals sha referir el eenyor Pi.
rz Madrigal.

'Tot seguir el senyor MARCOS
MIRANDA parla en defensa de lea
persones absenta.

El senyor PEPE! MADRIGAL. a
continuació, diu que el senyor Maura
i "les seves pandilles disperses", que
de tant en test treuen el nas a ¡'hemi-
cicle, poden continuar cobrant i seis
pos seguir dispensant aquest honor;
però respecte als altres, no, i si les
Corts no prenen una determinació so-
bre aixó demostraran que tenen un
esperit de botiguer.

contintració se suenen la %mudó
seereta.

el régim de !hure une i Substitult per
l'antic sistema de permuta. Implantà
aquest sistema el senyor Marcelli Do-
mingo, per be que no reitera. Entretant
altres paisoe l'implantaren, nosaltres no
tenim mis remei que utilitzar-lo.

L'aranzel es una arma que no té la
flexibilitat necessiria per a actuar a
base dell amb la deguda eficacia con-
tra agressions comercials i contra un
dumping.

Entenc que a Espanya no s'han donar
contingente capriciosament, sitió al sol
efecte de protegir la :logra economia.
Considera que cal 1. unificació del: con-
tingents corn u arma de defensa nacio-
nal.	 •

S'ha parlat de llicències falses, de
traspassos de Ilicincies, etc., i vaig a ex-
plicar com es fa o, almenys, com s'ha
de fer. El Govern no pot concedir les
!licencies mis que mitjançant una certi-
ficació de l'exportador, i si hi ha Ili.-
cencies falses sltan de denunciar. S'ha
prohibir el traspas de llicències, però

jo no pise evitar que un comerciant al
qual correspon una llicència, i no l'ha
pugui comprar, la traspassi a un altre
comerciant. També s'Ida parlat de l'a-
bús del deu per cent. El cens d'impor-
tació que reparteix entre els antics im-
portadora deixant un deu per cent per
als nonti comerciants, a fi que el sistema
no es converteixi en un monopoli. La
concessid d'aquest deu per cent es pu-
blica immediatament perquè reclamin els
que es creguin perjudicats. (Entra el
ministre de Marina.)

La política de contingents d'Espanya
es conseqüencía natural de la política
d'altree paisos, Espanya fixa les xifres
totals d'ells, mentre que altres pulsos,
com per exemple, Polònia, no diuen
quines són les necessitats dels seus con-
tingents, i van utilitzant les quantitats
que creuen necessäries en cada mo-
mena.

Llegeis dades sobre la nostra expor
racid, i diu que, en volum, no ha dis-
minifit, encara que el seu import en pes-
setes sigui menor per la baixa dels
preus.

El contingent no es una obligació de
comprar, una autorització de compra,
sind una defensa. L'únic ci ne es fa in
obligar a comprar en determinats paisos
que ens compren a nosaltres.

Reconeix la justicia que assisteix al
senyor Badia en dir que els industrials
intervinguin en la distribució dels con-
tingents, i diu que ho ha intentat, perd
que ha vist en realitat que el que fan de
seguida és atacar els comerciants nous,
la qual cosa resulta pitjor que si fa
la distribució l'Estar.

Acaba manifestant que ti en estudi
diversos projectes que remeiaran en part
els danys soferts pels inclustrials.

El MINISTRE DF. FINANCES
rectifica breument i diu que esa d'a-
cord amb el senyor Garcia Guijarro a
acceptar com a pagament de les impor-
tacions	 del producte. Afegeix
que tindrà en compte tots els suggeri-
mente de la Cambra.

El PRESIDENT DE LA CAMBRA
diu que hom esta lora del reglament en
discutir-se animara proposició.

El senyor RADIA rectifica i promet
esser breo Demana al ministre que faci
una nora Ilei de Bases per tal que hi
hagi una forma fixa d'anlicació i no

es doni el ea, que es vagin variant

les norme% a mesura que es canviin els
ministres. Agraeix les frases versalles-
ves que li ha adrecat rl senyor Mar-
ruco i Ii desitja un ple dais en la vaya

«Mesa.

El senyer GARCIA GUIJARRO
tumbé rectifica i agraeix les manifes-
tacions del ministre d'indbistria.

ESPEREU
la popularísSifl%a

QUINZENA
BLANCA

EI BDaErato
que us proporcionarà sor-
prenents ganguee i ocasion
en milers d'articles de ge-

neral consum

començarà el
proper Miaus

Cata si HO fas sufielent la providen-
cial iiinitschi reglantentarig a les Parda-
les fiscalitzadores del senyor Radia, el
sen yen Pérez Madrigal ha demanat. atub
gran m'Onda, reunid secre ta de In
Cambra per tractor d'una gil...W.1 que
afec ta:a la dignitat dels dimos. iem,
diria el senyor Pérez Madrigal? tOn
ho;. ..a anal a refugiar-se la dignital par-
lamentaria?	 e

Periadistes i public 1,111 aboMionnt
lis tribunes, ¡(entre tenia Rae la sessió
secreta, els noslres eamentarie girasen
entarn de les fantaseo Ilfc?ncirs, ¿Qui-
nes nitres coses greus haurien estar dr-

nunciades? ;Quin tunt escändol amera a
rodear en el :erra de In Cumbre En
reprendre's la sessid pública, tats els
temors resten es	 El seityr, Alba
diu solentnement el tracial amb tan,

de ‚nisten nt ti cap relació amb ei de-
but Manicio?. dltra podrir isser , contrari

ot ren4nnent. Pera pel que es ve« asis
rosa ip! u, orlo fidelment a ,ftada

tan!.
Resulto que Jila que aje, taco la diqui-

tal del senyur PéreS' Madrigal no tenia
relució at111, remilids oler dels
N'uf& sind amb les dietes que cobren
eis diputats sorialisies. 	

,

ES REPREN LA SESSIO PUBLI-
CA 1 EL DEBAT SOBRE POLI.

TICA DE CONTINGENTS

En reprendre's la sessue pública, el
senyor Alba diu que ha de ier públic
que la Miestló plantejada pel senyor
Pérez Madrigal no te cap relació amb
el debas que hi beata plantejat en la
sosia pública. Concedeix la paran'la
al senyor Garete Guijarro, que la te-
nia soliicitada

El senyor GARCIA GUIJARRO
comença explicant el motiu pel qua!
França adopti el règim de contingents,
i afegeix mie el Govern espanyol ha
d'anar concretant normes precises en
relució amb el nostre comere exterior.
Creu que per a Espanya la política
de contingente he estat un (radie.
S'imposa una política de sinceritat que
netegi l'ambient creat al Ministeri
d'Indéstria i Comere. Tenim un sis-
tema parlamentad, i el Parlament ha
d'exercir el control. En aquesta sima-
rió el Govern no ha d'establir laxes
per decret, sinó portar-les aquí. Posa
com a exemple el% cases de la taronia
i de l'erréis que el ministre d'Agricul-
tura senyor Ciri del Río establi per
decret i que consolidé en Ileis la Cam-
bra.

Llegeix dades sobre el nostre comen;
exterior i sobre la politica de contin-
gents, ¡ diu que aquestes només es poden
emprar com a resposta a l'opressió co-
mercial que hem sofert reiteradament,
com ho preve en les dificultats posades
per altres paisos per a l'exportació de
Pescan:rifa i altres productes de l'horta.

El Centre Oficial	 conteaétaCh;
moneda h un altre greu obstacle per
al rasure comer; exterior. Cal donar
una nora estructuració a la vida econb-
Mies d'Estima.

S'ocupa després dels tractats, i diu
que, per exemple, a Romania solament
exportem des milions de pesseres i im-
portan per valor de vint milions. Aques-
tes anomalies són les que s'han de cor-
regir. Acaba recomanant la necessitat
(l'actuar amb gran activitat sobre ele
tractats.

El MINISTRE D'INDUSTRIA I
COMERÇ: Seria absurd negar que al
voltant de la politice de contingente s'ha
formas una atmosfera que convi aducir
el mis aviar millor. Nosaltres no hem
implantar la política de contingents, a

la qual som contraris, pub s'ha hagut
d'anar a ella a conseqúencia de la sobre-
producció i de les traves imposades per
;tires paisos que empren aquesta poli.
tica de contingents, especialment Fraffl.
S'inicia aquest procediment amb Fran-
ca, i s'establl en tal forma, que gairebé
tats els palitos es veieren en lo necessitat
d'em prar-lo. Davant Espanya no
ha tingut mis remei que cercar un lit-
hl per a defensar-se de Vallan de mer-

ES REPREN LA DISCUSSIÓ DEL
DICTAMEN DE LA comrssia
D'AGRICULTURA REGULANT

ELS ARRENDAMENTS RGSTECS

Es rebutja una esmena del senyor
Serrano i Sunyer.

El senyor NAVAJAS presenta una
esmena a l'article 7, en la qual demana
una modificació en la redacció del pa-
ràgraf segon.

Demana que comparegudes les parts
davant el Tribunal, si aqu.e.st no n'aaso-
lis les avinences, dictara resolució fixant
la renda anual que correspongu a la
finca o finques de qué es tracti, i per
a aix6 tindri en campee la producció
normal, el preu mitji dels mercats del
producte, etc. La renda així finada sera
la que es satisiaci i percebi d'ara en-
davant

Desnato també que quan la renda que
estableixin els Tribunals arbitrals, o el
jutge en el seu cas, alteri la convingu-
da per les parts en mis d'un ao per

serà potestatiu en la part perjudi-
cada en rescindir el contracte (Ocupa
la Presidencia el sertyor Rahola.)

El senyor CASANOVES, per &S
Comissió, li contesta que cap deis nso-
tius adduits pel senyor Navajas es io-
namental, i que resperit de l'esmalta
defensada esta compresa en el projecte.

El senyor NAVAJAS tí:Mitaca, i de-
mena votació nominal.

El PRESIDENT DE LA CAMBEA
manifesta que no hi ha nombre su&
cient, i que, per tant, la votad& s'efee..
Mara en el moment oportú.

El senyor MAROTO defensa lar
altra estnena, en la qual demana quo
al final del paràgraf primer de l'artie

ele 7 es digui que no obstant ?ante-
rior, en el cas que la renda estiptiladai
no sigui superior al liquid imponlie
no hi cap el dret de revisió.

El MINISTRE D'AGRICULTURA
creu veure una ironía en la defensa
que ha fet de la seva esmera el sensor
Ilaroto. Per això la rebutja. Assegura
que no ha de repetir el que ja digne

en el seu discurs de totalitat, que jus-
tifica l'existencia dels Tribunals arbi-
trals. Els contractants que vagin de bona
fe poden acudir a aquests Tribunals
sense necessitat de supeditar-se a revi-
sions posteriors. En rebtrtjar la renda
cadastral no C5 pot admetre que es

vulgui fixar una norma capriciosa.
No es pot • dir que es tracti de fer
projecte incongruent. Afirma que hi ha
molts propietaris que amb vistes a la

Reforma agräria han triplicat llurs ren-
da cadastral. Estariem ben posats .si
haguéssim d'expropiar les finques en
aquestes qüestions.

S'entaula un diàleg entre el MINIS-
TRE D'AGRICULTURA i el senyor
DAZA, i el MINISTRE din que en
èpoques anteriors els mateixos que ara
augmenten la renda cadaatral, l'havien
ocultada.

El senyor DIAZ PASTOR: Ara
troben el just cistig.

El senyor DAZA: Mari de
tació és Un tòpic.

El MINISTRE D'AGRICULTURA/.
Quant a les Ileis tributarles jo solament
puc dir que aloe correspon al ministre
de Finances.

Acaba dient que entre la renda mí
dastrada i la lliure prefereix el regue,
lar, i té la fortuna que la Comissid
l'acompanyia en aquest criteri.

El senyor MAROTO dieta les gran
cies al ministre i retira Ves-mena.

El senyor ALVAREZ MENDIZAAL
BAL defensa una condena del pare ra-
dical. Diu que els errors que iobserem
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Confiteria i Pastisseria de Santiago Morey
Gran elaboracI6 de tota mena de galetes. - Especlalitat

ARADO, 49 BARCELONA TELEFON 32628
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Encerrecs a las 24 llores
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BALMES, 84, segon, primera	 TELEFON 77667

Antoni Pelegrí
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I
Joaquim Juanola Massó
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ANGEL ORTEGA ri
IMPREMTA

III!	 -SPECIALITAT EN REVISTES PROFESSIONALS

1, 7	 BARCELONA	 TELEFON 34042 N

JOAN PUIG ij
APARELLS PER A CALEFACCIO

NIALADETTA, 7
	

TELEFON 55244

1
/ Compra - Venda de Joies, Robes i Efectes

R. Ros
Tapioles, 20, primer	 BARCELONA (P. S.)
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US INTERESSA que en comprar
un rotllo de paper

higiènic, demaneu que sigui de la marca EL SOL;
es l'únic desinfectant, i porta un VAL amb el
qual podreu tenir bonics presents de perfumeria.

Demaneu-lo a Drogueries, Ferreteries,
Colmados, etc., etc.

o al fabricant: J. MILLAT CANOVES
C. Provença, 266	 Telèfon 70262

INDUSTRIA GRAF1CA

ALEO, DOMINO° & C.'

Calähria, 89 * BARCELONA * Telèfon 34614
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ä'ha repartit entre els ministres el projecte de
Hei de premia. També ea portarit aviat a les
Corta el projecte d".Associacions professionals.
El monopoli per a la fabricació d'armes i mu-
nicione. — L'aprovació de la Hei electoral no

serie una qüestió che gabinet

Organitaaol6 de tota mena de viatges per Ontidunya,
on xuc)-1 19.1	 P"tranger i	 ren 11.

Informaold gratuita sepbre vistoso 1 Dirime
'41111'U-44' ferrooarrIllY4 Inavegacid marítima I liarla
-Reservament de setenta en pe trena i places de vagó-11it
Reservament d'entrades i seients per a totes les manifes-
tacions artfstlques i espectaculars que se celebrin arreu
del rnón. - Reservament, d'habitacions a tots els Hotels
d'Europa 1 Amèrica. - Viatges independents i a "forfait".

Excursions collectives

Assegurança d'equipatges i contra accidents de viatge

Demaneu informació a "VIATOES LA PUBLICITAT"
Corta Catalanes, 539, pral. - Telefon 11430
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en ele eentractes has de correr-se a
Pacte.

El Mayor CASANUEVA Ii contesta
endleen de la *alioli!, ditat que aquel-
ta vol fugir de la retroactivitat Els que
tinguessin un arrendament durant dos
anys i protesten, no és just que al ter-
cer o quart puguin dir que no rolen
pagar tant o tant, ja que al cap de das
artys tenien el dret de la revisió.

El senyor ALVAREZ MENDIZA-
BAL rectifica. Diu que existeix uni
demanda enorme de terres, i per alece),
Per una lId fatal , pida la renda, i l'ar-
rendatari ha de sotmetre's.

El senyor CASANUEVA: Als dos
anys poden demanar la revisió i in-
sisteixo que no és just que després
de concedir-se aquest termini pugui
demanar-se la revisió posteriorment.

El senvor ALVAREZ MENDI-
ZABAL: Cert, però si en aquests anys
es va pagar molt mis del just l'erren-
datari es troba amb molts treballs Per
a poder resistir aquest desnivell de
l'excés, de la renda. Com que això és
abrí no els queda mes remei que de-
fensar els cultivadors, perque aquest,
de mis a mis. és un credo del partit
radical. Cal donar major estabilitat a
la renda de la terra. Acaba soliicitant
votació nominal.

El senyor CASANUEVA rectitica
1 contesta dient que els arrendataris
no estas obligats a pagar la renda
pactada més d'un any. Acabat l'any,
si l'arrendatari es crea perjudicas no
té mes que acudir al Tribunal arbi-
tral. Nosaltres no podem admetre la
retroactivitat. La retroactivitat mai.

El senyor BLASCO GARSON:
Per a totes les lleis?
ti senyor CASANUEVA: Per a

lotes les lleis perquè nosaltres hem
vitae durant les Constituenty malles
Beis amb retroactivitat

.El senyor L.AMAMIE DE CLAI-
RAC demana la lectura de l'article 73
del Reglament.

-res aixe, diu que les facultats de
fa- Presidencia per a ajornar una yo-
taci6 per no haver-hi nombre sali-
cient no són discrecionals. L'ajorna-
ment de la votació tan sols pot acor-
dar-se quan verificada la votació no
hi- ha nombre suficient. No estä bé
ene les oposicions estiguem aquí i en
canvi els diputats de la majada no
eecudeixin.

El senyor RAHOLA li contesta
dient que sense necessitat de votar es
veu d'una manera clara que no hi ha
nombre suficient perque les votacions
siguin valides.

Alguns diputats protesten, altres de-
manen la paraula i molts altres s'ai-
sequen a demanar votació nominal.

' Es procedeix a votar l'esmena del
senyor Alvarez Mendizabal i és re-
fusada per 32 vots a favor contra 82
en contra.

Es pose o votació una esmena del
senyor Daza discutida ahir i és re-
fusada Per >6 vots en contra i 27 a

Es refusada una esmena del senycn
García Guijarro que no és al saló

El senyor SIERRA POMARES
defensa una altea esmena establint un
procediment per a la fixació de la
renda. Demana que aquesta fixació
quedi a l'arbitri de les parts conteac-
tanta, pecó que trgnscorreguts els tres
anys de la vigencia del contracte P u -
guin acudir al Tribunal arbitral per
a la revisió que s'efectuarà pels tra-
mita de l'article ya d'aquesta Bei. Men-
ee es trameti la demanda se satisfará
l'arrendament convenient tenint en
compte la produccI6 normal del predi,
el oren mitjà dels productes al rner-
cat, etc. Cap renda que es fixi podrä
excedir del 20 per roo de la renda
catistrada.

- Acaba dient que no es podrà rea-
litzar una nava revisió en un interval
de tres anys des que es fixi el con-
trae-te.

Se suspen aquesta discussió.

- LA PETICCIO D'INDULTS

Es Regeix la proposició que es refe-
reix a la petidò dindults del, condem-
tests a mart.
'El MINISTRE D'ESTAT diu que

la proposició és expressió d'un desig
generes, pesó creu que no ha d'obrir-se
debat, perquè això podria significar in-
vasió d'atribucions. Portaré al Govern
aquest sentiment de generositat de la
Cambra.

El PRESIDENT DE LA CAMBRA
diu que raasentiment de la Carnbra a
les paraules del senyor Rocha indiquen
una unanimitat. Per això creu que no
ha de discutir-se i que ha de suspen-
dre's aquesta discussió.

El senyor MARTINEZ ARENAS:
Creta que aquesta proposició portaria
Ÿis tràmits d'una proposició no de llei.

El senyor ALBA: Tigui prudencia
ni V. S. que qualsevulla paraula inopor-
'ama podria agreujar la situació deis
condemnats en contra de la finalitat
4ue persegueix la proposta.

El senyor MARTINEZ ARENAS.
lo rúnic que desitjo i espero és que
aquest sentiment ele generositat sigui in-

ierpretat pel Govern en la seva
puix que es tracta de la vida

Je dos bornes. Considero que a aquest
sentiment de generositat hu estana. adhe-
rida tota la Cambra. (Alguns diputats
de la CEDA i tnonärquies diuen que
no a grans veus..

Ellenyor ALBA: Velen/ la V. S. com
qualsevol pasante imprudent podria pro-
duir efectes contraproduents?

EI senyor AfARTINEZ ARENAS
acaba dient que el seu ónic objecte era
demanar clemencia.

El PRES/DENT DE LA CAM-
BRA: Queda acabada aquesta discus-
lió.

Es llegeix	 del dia per a la
se5116 de dona, i s'aixeca la d'avui a
u,-rso del vespre. .

Madrid, 30. — Pocs minuts despees
de les deu del matí ha arribat al Palau
Nacional cl President de la República.

tn quart d'hora mes tard ha arribat
lambe el cap del Govern, i a dos quarts
d'onze els altres ministres. Cap d'ells
no ha fet manifestacions en passar al
saló del Consell. tinicament et senyor
Aizpún, ministre de Justicia, al qual se
li ha preguntat si podia facilitar alguna
noticia relativa a les sentencies de mort,
i ha contestat:

—Despees del petit Cansen donarem
tompte a S. E. de la resaludó del Go-
vern sobre els informes del Tribunal
Suprem, i a la sortida del Consell, el
president senyor Lerroux us donarä
compte tumbé de l'acord adoptat en
aqueas gin assumpte.

A on quart d'una ha abandona( al-
guns minuts el Palau el President de la
República, el qual s'Ita dirigit a l'am-
baixada de Portugal per tal de testi-
moniar el condol per la mort del se-
nyor Mello Barrero, i s'ha reintegrat
al Consell tot seguir.

La reunió ha acabat a tres quarts
de dues de la tarda.

El ministre d'Indústria ha estas inter-
rogat pels periodistes si s'havia tractat
de les negociacionA comercials amb
Peana.

El senyor Orozco ha contestat
vament, i ha afegit que aquesta tarda
es reuniria la Comissió interministerial
que porta aquest assumpte.

El ministre de la Governació, al qual
han preguntat els informadora si havia
llegit l'estatut de premsa, ha manifes-
tat que, efectivament, l'havia portat a la

reunió.
El ministre de Justicia ha estas pre-

guntat si en el Consell s'havia tractat
de les penes de mort i si se n'havia do-
nat compte a S. E., i ha contestat afir.
mativament.

A noves preguntes ha dit que s'havien
ratificat totes les penes capitals, llevat
de cinc o sis, en les quals el Govern ha
considerat convenient aconsellar rindult.

El cap del Govern, en sortir, ha dit
als periodistes:

—El senyor Jalón us donará compte
de la referencia del que hem tractat.

Un periodista Ii ha preguntas:

_i No ens podeu dir quelcom respecte
a les sentencies de mort?
• —No, no us por dir res sitió que en
unes i altres sentencies el Gavera ha
pres el seu acord.

—I no es pot coneixer?
—Encara no, però aquesta nit us do-

nares compte de la resolució adoptada
perquè ho puguin publicar els periòdics
del matí.

El ministre de Comunicacions ha do-
nas la següent referencia:

—Com que el President de la Repú-
blica ha anat a casa del traspassat am-
baixador de Portugal, senyor Bello Bar-
reto, hem pogut dedicar mis temps al
despatx.

El ministre de Governació ha Ilegit el
projecte de Bei de premsa i li hem
dernanat que el reparteixi perquè els
ministres facin observacions.

No cal dir que el Govern cree que cal
dur-lo amb urgencia a les Corts, així
com el projecte d'Associacions proles-
sionals, la qual cosa vol dir que secan
els primers que es discuteixin a la Cam-
bra.

El senyor Lerroux ens ha llegit el
projecte d'obres públiques, del qual ens
ha parlas diverses vegades, i del que es
refereix al monopoli per a la fabrica-

rló d'armes i nnunicions. Tots dos són
ja articulats i se sotmetran molt aviat
a informe de les Corta Aquest pro-
jecte sera examinas en uns aspeetes per
la comissió jurídico assessora, i en d'al-
tres per comissions de financers i de
técnica de la indústria.

El Cap del Govern ens ha parlat una
estona de la hei electoral, projecte que
j a a la premsa i a les Corts ha desvet-
llat comentaris, i el Govern cercara coin-
cidencies escoltant els partits, puix que
no es tracta d'una emitió de gabinet.

S'ha acordat que els senyors Salazar
Alonso i Pita Romero exerceixin Ilurs
arrees de president de la Comissió ges-
tora de l'Ajuntament de Madrid. i d'am-
baixador extraordinari prop del Vana
respectivament, en comissió.

El ministre d'Agriculura ens ha par-
las de la situsei6 critica de la pro-
vincia d'Alrneria per la pirdua de la
collita de calen. Amb :mute motiu sha
ocupas el Govern de la qüestió de ere-
dita agricoles. i s'ha acordes que una
comissió d'ienginyers vagi a Almeria

per a realitzar-hi una inspecció.
Després ens hem reunit en consell

amb la S. E" al qual el senyor Ler-
roux ha dOnat explicados' dels ameno-
tes interiors i exterior/4 gis( cota de
la mama de les sessions de Corta en
la seva nova etapa.	 ,

Un altre *somete important del qual
s'ha ocupat el Cansen Es el desgraciat
assumpte dc les penes capitals.. sobre
el qual no us 'pise donar cap &tan.'

. AMPLIACIO DEL CONSELL.
—

NO ES CONCEDEIX L'INDULT
ALS CONDEMNATS VAZQUEZ

I ARGUELLES

Avui sha celebrat Consell al Palau
perquè el president de la República
desitjava conèixer els antecedents
la declarazió ministerial que féu ahir
a la nit el ministre d'Estat sobre la
Mediterränia. Ahir a les onze de la nit
saberen els ministres aquest desig del
president.

Els consellers estigueren d'acord
oposar resistencia a les pretensions de
França. Alguns ministres han parlat
de concertar un "modus vivendi - amb
Anglaterra i Alemanya per a la tra-
mesa de taronja espanyola a canvi
d'adquirir autornäbils als dits paltos.
Aquest acord es podria aconseguir en
pocs dies.

En el consellet s'han tractat tres
punts interessants: la Ilei electoral, el
monopoli d'armes i latan obrer.
• La Ilei electoral será modificada,
a aquest ii els partits politics que figu-
ren al Govern l'estudiaran i després
faran suggeriments, portant-los al
Causen per mitjá dels respectius re-
presentants al Govern.

Del monopoli per a la fabricado
d'armes n'informará la Cornissió jurí-
dica-assessora. Se Ii donará un termi-
ni per a emetre informe, car el Ga-
vera vol portar-la com més aviat mi-
llar al Parlament.

Respecte a l'atur obrer, slan des-
glossat del pla totes les ctinstruccions
no oficials, reduint-lo, per tant, a cons-
truccions d'edificis oiicials. El minis-
tre estudiará la forma de fer-ho, si
seto', per mitjä d'un projecte, emprès-
tit o emissió de cedules.

Respecte a les penes de mort, són
sis els indults aprovats, cinc de Cas-
tilblanco i un referent al caporal Or-
tiz, de Vitòria- Pel que es refereix
al sergent Vázquez i Argüelles, sha
enviat a Astúries l'ordre d'execució
de la sentencia, creient-se que es com-
plirà denla, per la qual cosa aquesta
nit entraran en capella.

Quant a l'expedient de - El Almi-
rez", ha passat a informe del Tribu-
nal Suprem.

En el Conseil, sota la presidencia
del senyor Alcalä Zamora, el senyor

Rocha ha donat compte de l'impor-
tant problema de la Mediterränia,
sha acordat que a la reunió de la
Comissió d'Estat, davant la qual in-
formará el ministre, concorrin tots
els caps de rninories parlamentáries.

Está acabat i ha estat aprovat pel
Govern, el llibret que conté la versió
oficial dels successos revolucionaris
d'octubre, especialment els d'Astúries.
Conté nombrases fotografies, estadis-
tiques i dades concretes de l'alçament
socialista, baixes sofertes per l'exèrcit
i la torea pública i victimes civils de
la revolució.

El ministre de Justicia s'ocuparà
de preparar les instruccions que por-
tará el magistrat que esbrinarä les
denúncies sobre Astúries. Acceptarà
aquest funcionad totes les informa-
cions, especialment les escrites, per
tal de sancionar, en el seu cas, les
falsedats en qué incorrin els infor-
madors.

A part de la Bei electoral, han que-
dat, per manca de temps, pendents
d'examen molts assumptes, que s'es-
tudiaran en la propera reunió, que
tal vegada se celebri dissabte. Entre
ells figuren l'estatut de premsa, la
Bel de radiodifusió, el ferrocarril elee-
tric Avila-Segòvia, reorganització de
la cornissió jurldieo-assessora i d'al-
tres.

El ministre d'Agricultura té acabat
l'anteprojecte de reforma de la Re-
forma Agraria. Ha fet lliurament
d'exemplars als senyors Lerroux i
Gil Robles, i aviat en IliurarLd'altres
als restants ministres.
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GIL ROBLES HA DONAT
ORDRES DE NO VOTAR

EN LA QÜESTIÓ DELS

INDULTS

Madrid, 30. — Es comente al;
passadissos de la Cambra el fet
,.jue no reaccione; cap diputat da-
vant le, paraules del senyor
Martínez Arenas demanant cle-
mencia per al sergent Vazquez
el paisä Argüelles.

No ja cosa a diputat — e; deia
— ;huí com a homes hauria ha-
gut d'aixecar-se'n algun i denla-
nar clemencia, perO ja es va

veure (luan el senyor Martínez
Arenas digné. que era un senil-
ment generös de la Cambra, que
les dretes denegaren rodonament.

Tumbé es comenta que abans
que es presentes la proposició no
de Ilei, el cap de la Ceda senyor
Gil Robles cridi els diputats
la sevu minoria perque s'abstin-
guessin de votar en cas d'arribar
aquest moment, i com que se li
va di/ . que algun diputat de la
seva minoria havia signat, digu6:

—Dones, ja la retirara.
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EL FRED 1 ELS TEMPO-

RALS DE NEU

27 graus sota zero
Madrid, 3o.— Es continuen regis-

trant baixes temperatures i loes tem-
porals a nombroses regions d Espanya.

A Madrid s'ha registrat avui una
zninima de sis graus soto zer.i. A Se-

Avila, dotze graus sota zero.
A Palencia, guatee maquines han

quedas enpotrades a la neu, A Avila

la neu té bloquejat un antomi bul
COCrell.

Ente Calatayud i Sòria, se sap
un tren mixt ha perforas una mun-
tanya de neu i ha rccorregut multa
quilòmetres entre una trinxer; forma-
da per grans blocs de neu. La mäquina
ha perdut els fars en perforar el tonel
i ha arribat a Calatayud amb tan sols
dos minuts de retard.

A les muntanyes de Terral s han
registrat 27 graus sota zero.

En un refugi del P.reneu lal rtir
pel terrat que esta a nivel] dt la capa
de neu.

La Granja bat el record de la t-m-

peratura amb 31 graus sota ;ere.

Una nota dels administra-
dors de l'Hospital Clínic

La Junta administrativa de l'Hos-
pital Clinic agraeix a la prernsa da-
tuesta ciutat el concurs que li presta
donant a conèixer al públic el critic
estat econòmic de l'esmentat establi-
ment benèfic. Gràcies a aquesta pu-
blicitat han estat diversos els ciutadans
que han Iliurat a l'Administració
guns donatius amb els quals sha pogut
aliviar quelcom tan precaria situació,

i entre ells figuren els que s'han sumat
a la iniciativa d'un ciutadà anònim que,
al diari "La Vanguardia", va propo-
sar el sosteniment d'un fhit amb la
quantitat de 135 pessetes mensuals
durant el corrent any, per tal que no
hagi de suprimir-se cap dels 300 que
la lita Junta va acordar amortitzar.
Encara que la quantitat de 135 pes-
setes no és la suficient per al man-
teniment d'un llit, tota vegada que
l'estanea hospitalar costa set pesse-
tes diaries, l'estnenada Junta unirá
desamortitzant tots els que , arnb
cabals que se li Iliurin, puguin con-
tinuar prestant el servei humanitari a
qué estan destinats.

La Junta del ClinicV agracia, des
d'ara, tots els donatius per modestos
que siguin i també a l'alcalde traques-
ta ciutat rinteres que té, segons refe-
rències periodistiques, a coadjuvar a
la soulci6 del problema hosnitalari,
convençut que seria per a Barcelona
una vergonya que l'acord de la Junta
del Clinic es portes a cap en tota la
seva • integritat. La contribuci6 econò-
mica dels organismes oficiala lo del
tot indispensable, atesa la quantia de
les sumes que calen perque el Clínic

funcioni amb els seus 850 Bits, puix
que les aportacions Parti culars , Per
nombrases que sigain, han de resultar
insuficients per a eixugar el déficit i
posar en marxa l'Hospital anth els ele-
ments dels quals no pot prescindir.
ser a poder continuar descandellant la

seva *celé benéfica amb la intensitat

esse requereix una obstat de la impor-
tancia de Barcelona. rirò4i441v+44.
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El senyor Rocha, ministre d'Esta', pot
mostrar-se erguí 16: de l'èxit obtingut en
la seto intervenció parlamentaria d'abir.
Tots els que es preocupen una mica dels
assumptes de la Reptiblica corres, avui,i,

• per tal de saber qua dinwnis
pelen el maquiavellic minist re d'Estat.

Niagg no sap concretament si la ínter-

Venció del senyor Rocha es re ferio als
acords de Roma, recentment signats,
es referia a l'Estatut de Tänger, que

podría modificar-se dintre poc o si el

emyor Racha olio inventat un afer per

distreure la gen, de gres: quefers del

país.
Diem això perquè, en cas de referir-

le als acords de Roma. els plans del

fervor Rocha ens semblarien pueril:,

com si ergs entestissim a reconcilie. un
matrimoni que fa temps torna a viure

junr. En cas de referir-se el senyor Ro-

cha a l'Estatut de Tanger, Esponya te
el seu dret de reciantar la concessió de

les garanties que tregui convenio*.
Tänger, esPiritualment, is espanyola.

Hi tilden onse mil espanyols i uns tretse
• jueus que parlen espanyol. Des del

1 924 regeix l'Esiatut de Tauiger, revisa-

ble al cap de dotze anys, segons el qual

is reconeix l'autoritat sobirana del Sol-

da per emitid d'un "mendoub". 710Menat

gel propi Solda, encarreqat d'adntinis-
hm. la 'abiseló musulmana i israelita.

Al costat d'aquest Govern es va crear
un organisme internacional per tal de

fiarastir les condicions de Je9Urelai deis

d'strangers. Un Tribunal mis!, compost
per magistrats espanyols, francesas i
m'Osos, esta encarregat d'aplicar els
codis i reglamenfs vigenfs a les eones

francesa j espanyola.
L'Estatal determina, tainbi. que un

administrador estard encarregat, duran f

sis anys, de presidir l'administració ge-

neral de les coldnies europees, les quals

estacan representades per mitja d'una

Assemblea Internacional legislativa, pre-

sidida pel "mendou b" i integrada per

ataire francesas, anafre espanyols, tres

Ingleses, dos Hallan:. un belga, un par-

tamal, un holandès, sis musulmans i tres

israelites. Les decisions d'aquesta As-

semblea san aprovades per un Cornil?

de control formal per representants con-

sulars de les potencies signants de l'acta

d'Algecires,
Heus ací la situaría: Tanger ti 23.000

habitants de parla castellana. Per a
equest contingent hi ha mitja dotzena
de mestres, En canon, la miliieura fron-

cesa i italiana	 exerceix d'una ma-
nera constant.

¿Es refereix, el :tajes Rocha, a aquest
problema? No ho saben

Resta el tercer cas: q ue el :Mor
Rocha s'hagi inventat U,: problema. Re-

carden: que, al principi de les gestiono
del . senyor Barthou sobre el Pacte

de l'Est, per iniciativa del ministre tuse
d'Afers Estrangers es propasa al Quai
d'Orsay la conclusib d'un pacte de la Me-

diterrània, que hagués confiad el siste-

ma diplom àtic del Pacte dt l'Est. Pera a

Paris-en aquel( moment encara Franca

i Italia no estaven d'acord-no accepto-

ten la idea tarea. En aquella «asid el
senyor Rocha-preguwat sobre el Pacte

per un periodista-va contestar que na

co sabia res, i que-si hi alguna

cosa-li semblava que n'estaria asta-

bentat.
Ara bé. 'Hl ha alguna nota diPlomd-

tica secreta? Ens ho Paria creare agites-

ta reserva extremosa del senyor Rocha,
de no valer declarar res al Parlament
i convocar els caps de minoria al Can-

sen d'Estor. Es parla-d'un temps en-

ca-de la necessitat de la defensa nacio-

nal, i s'han comprat uns submarins i
alguno anions, Aquest fet, pera, i la

vigilancia que han exercit les princiPals
potències a la costa catalana i a les Ba-
lears, no exiencix que traben& desPlacal

incoherent el gest del senyor Rocha.

Encara que només sigui "un comenta-

'tina ", la n ota diplomática d'ahir a les

Corts pot catalogar-se entre les curio-

sitals dels mètodes internacionals. Si

realment Espanya entin reivindicar eis
seas drets a la Mediterrania no ha de

fer res theS que portar a cap un pla
de defensa nacional. Si creu convenient
entrar en les intrigues politiqueo, faria
bé de revisar el personal diplomàtic i
no esperar que E ronca i Italia s'llagin
ent.:, s per mostrar 1 sen j0C.

Catalunya té un gran interior en les
ggestions de la Alediterrania. L'ilnica
política mediterrania que ha tingut Es-
panya ii ¡Yoyó de l'herència reis
catalans El COUtte de Romanones
cordava-en el periinlic "Ya"-que el
comí perguè es repeteixi la frase de

Roger de Lliiria: "cap peix no gosaria
treure el cap de Vainita si no duia grata-
des a l'esquena les quatre barres", ve

traçat de temps. Per?, d'això no ras

' L'he '', d'ocupar nosaltres.
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Estambul, 3s. - lían quedar suspe-
ses temporalment les negociacions angla-
tasques que s'estaven celebrant per a ar-
ribar a la conclusió d'un nou acord co-
mercial.

fil gurere tete ha anienacn amh re-

tirar, a partir del 13 de lebrel' proper,
les concessions que ti (eres respecte als
rontingems de certes mercaderies britä-
laques, especialment les flanes i el cotó.

Es sabut que l'ambaixador d'Angla
terra a Ankara ha telegrafiat al seu Go-
sern sollicitant instruccions, 1 es con-
lis en inte les neguriacions es podran
eprendre aviat.

L'ASSEMBLEA INDIA AC-
CEPTA EL TRACTAT

COMERCIAL AMB
ANGLATERR

N ova Delhi, 30.- Després d'u*
debat que ha ocupat les sessiona
celebrades duran dos diea, l'As-
semblea legislativa ha acorda1
no acceptar el tractat comercial
angin-indi, per 88 vots contra 58.
- Fabra.
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Lac,política mediterriego
EL PROBLEMA DEL DIA

Pressard va mo-

rir d'una angina

de pit

Paris, 30. - Els metges Inmensas que
lores encarregats pel jutge d'Instruc-
ció de fer l'autòpsia a Pressard han
diagnosticar que aquest morí a conse-
qiiéncia d'una angina de pit.

Tots els peraidics dcl inati dediquen
extensos comentaris al traspàs de l'ex-
procurador de la República senyor Geor-
ges Pressard. 1 aHudeixen a fa cama-
ma que el dit senyor na enser objectc
fa un ay.

La Comissió d'enquesta que entén en
els assemptes Statisky, en la reunió
que ha celebrat aquest matí ha tingut
paraules de censura per als autors i
cómplices d'aquesta campanya, i ha re-
cordat que en cap momear de l'enquesta
no s'ha pogut trobar el mes petit indici
que pogués posar en dubte l'honor i

la probitat del qui va Emir Procurador
de la República.

Els avioas
tan han boin

bardejat eis
rebels

París, - La Legació de
l'Uruguay en aquesta capital co-
munica el següent:

El moviment subversiu sita ti-
mitat a petits focus revoluoiona-
ris sense importància, que han
estat localitzats o repritnits.

La situacid general es ahsolu-
tament tranquilla.

El govern estä disposat a
tocar qualsevol alterad() de l'or-
dre. - Fabra,

Bombardeig contra ele re-
bela

Montevideo, 30. - El ministre
de l'Interior ha donat a la prem-
ski un comunicat en el qual es
notifica que els avions militars
han bombardejat grupa de t'evo-
lucionarls als departaments de
Taquarumbe i Cerro Largo. -

VIO/mala del Govern
argenti

Buenos Nres, 30. - El Go-
vern argenti ha donat ordre cer-
que quatre creuers vagin Mune-
diatament, a vigilar el riu Uru-
guay a l'efecte d'evitar el pas
dels reforços que possiblement po
drien ésser enviats als rebels
uruguaians. - Fabra.

Protesta del ministre uru-
guaià

Buenos Aires, 30. - L'ainbai-
xador uruguaià a Buenos Aires
ha demanat al Govern de l'Ar-
gentina que adopti mesures que
impedeixin els refugiats uru-
guaians travessar la frontera
uruguaiana portant armes, ja que
gran quantitat de l'armament
que tenen els revolucionaria els
ha estat proporcionat pels re-
fugiats.

Es demana també que a tots
els refugiats no se'l s perrneti
portar armes en terrjtori argen-
ti. - Fabra.

S'anuncia que a la frontera
uruguaiana les lotees governa-
mentals del paie vol estan a punt
de voltar els caps rebels Muñoz
i Irureta.

El primer cap revolucionari
es troba prop de Camagüey.

Irureta acampa per les 'nulas-
tuyos de Mijos.

Per altra part s'espera una
topada entre governamentals i
les forres revolucionàries, en un
nucli de 350 rebele, a la colònia
anomenada Colònia Puma. -
Fabra.
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França, disposada a una aliança amb la

U. R. 11,-S. si fracasad el Patte de l'Est
Londres, 30. - En els cfrcols oficials

d'aquesta capital es donava g enteadre
avui respecte a les properea converses
tranco-britàniques, que els canvis d'im-
pressions que s'han celebrat aquests dar-
rers dies han permès trobar una base
d- entesa" que deixaria !alisten ele de-
s igs de França sobre la seguretat i els
d'Anglaterra, que tendeixen a proposar
al Gabinet de Berlin una fórmula d'i-
gualtat que servirla de pedra de toe a
la voluntat de collaboraci6 europea ma-
nifestada pel Reich.

Franga disposada a una
allano& amb la U. A. 8. 3.

Londres, 30. - La visita dels senyors
Flandin i Laval en aquesta capital se-
gueix essent objecte de preocupació en
els circols política

Cont sigui que Freno ha donat a en-
tendre que si Alemanya ¡ Polònia es
neguen a subscriure el pacte oriental
sudar& d'arribar a un acord defensiu
amb la U. R. S. S. i Txecoslovàquia,
es considera segur que Anglaterra in-
rerposará tota la seva influencia a fa-
vor d'un Pacte oriental integral.

Comentarle angleeos
Londres, 30. - En els círcols poli-

tics i financers es comenten animada-
ment els preliminars de les entrevistes
que els senyors Laval i Flandin sostin-
dran amb els representants del Govern
angles.

Es continua desmentint el rumor que
en les entrevistes es parli de l'estabi-
lització de la lliura esterlina, perä en
canvi s'assegura que el Govern britä-

Projecte de
sobre adminis-
tració del Sarre

Berlin, 30. - SIsa publicat
un projecte de hei relatiu a l'ad-
ministrad() del territori del
Sane.

Al davant de l'administracciA
sarrenca estavii un alt comissa-
ri nomenat per Hitler. L'alt co-
missari controlara l'adtninistra-
ció i esteran subordínale a les
seres ordres tots els funcionaria
del territori. L'en comissari Miu-
ra de donar cumple de les seves
docissions al ministre de l'In-
terior del Reich.

El territori del Saite eslava
representat per vuit diputats, un
per cada 80.000 habitants, que
seran escollils entre els electora
per l'alt comissari i proposats a
Hitler al qual pertany el dzet
d'acceptar-los o rebutjar-los.

Existeix una ultra Ilei en la
qual s'auturrtza el ministre de
Finances del 'leida cerquli pagul
tutee les desposes que exigeixi
l'establiment de la ilusa admi-
nistració pol Surte.

Els "stattlialtera" o governa-
durs seran uoinenats Ulm cop
ralt comissuri estigui establert

Surrebruck. - Vabra.

Eta documenta de la 0o-
Mi3416 de Glosen' u: :: u:

Sarrehruck, 3 - La Cuan,
sur, de tioverit tu decidit sobre la
qiiestiO dele arsjus del Sarre,
guardar fine al traspàs efectiu
del territori a Alentanya els do-
cumente oficials relataus a l'ad-
ministrad(' central i local ne-
cessarjs a l'Estat successor. Es
lliuraran a la Sucietat de Na-
cions els ducuments que no in-
teressin l'Estat successor, tals
com els arxius de la (2.01iiissió
Govern 1 el8 que es refereixen a
Ins relacione internacjonals.

Els documenta no compresos
en aquesta divlsio seran dee-

DANZIC SATISFET DE

LES BONES RELACIONS

FRANCO- ALEMANYES
DanZIC, 30. -- Alar a la nit .el mayor

Greiffer pronuncia un discurs felicitant-
se pela èxits obtinguts pel nacional-socia-
lisme durant aquests dos darrers menos.
Posa de manifest la seva satisfacen!)
paf millorament da les relaciona entre
Frene i Aleman y a. Aquest acta. legran
l'orador. assegura la pau a Europa i a
l'interior de la Societat de Nacions.

Acabi dient can el /paveen da Dan.
ye pons a cap negociaciens que li per-
metran d'establir un Conford amb la
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Hongria favorable als
ocords de Roma

Dimissió del delegat
a la S. de N.

Budapest, 30. - El ministre d'Afers
Estrangers, senyor de Kanya, ha ex-
posar davant les Cambres l'estat de
divergencia húngaro-iugoslava, aixi
com els punts de vista que el Go-
vera manté respecte als acords de
Roma.

Ha subratllat especialment que el
Govern considera que la política
d*"etolució pacifica" pot conciliar-se
amb els acords de. Roma, i que en
aquestes condicions, "el Govern deli-
berara. sobre ells, animat de la millor
voluntat".

Budapest, 30. - El senyor Eckardt,
que representa Hongria a la Societat
de Nacions durant els debats que es
desenrotllaren en relació arnb l'assas-
sinat del rei Alexandre de Iugoslàvia,
ha presentat la dirnissió del seu cärrec
de representant d'Hongria proa de
l'organisme internacional de Ginebra,
per raons de política interior.

4.414.4114./Mom

NORMAN DAVIS
1 EL DESARMAMENT

Nona York, 30. - En un discurs
pronunciar davant el Consell de Rela-
ciona exteriors, Norman Dach ha sur-
mar la seca fe en la Conferencia del
Desarmament. Per tal d'arribar al re-
sultar final d'aquesta, l'orador ha dit
que mantenia fermament "el principi
de la igualtat en la seguretat, teoria que
presidí l'elaboració del Tractat de Wash-
ington, en contra del principi japonés,
que opta per una igualtat darmaments".

L'orador ha acabat dient que la igual-

tat d'armaments no procura la igualtat
de seguretat, per la casal cosa el principi
lapones Es totalment inadmissible.

SUICIDI DEL DIRECTOR
HUNA IMPORTANT COM-

PANYIA INDIA
iMuMay, su. - Sha suicidat ei

director general de la "Indo
Strauss und Company", que es
una de les mes importants ein-
presea que es dediquen al cu-
mere de grane.

Amb retad() a aquest fet, que
ha causal gran sensació, es re-
corda que l'esinenteda empresa
havia rebut instruccions de Lon-
dres cerqué cesado en el comere.

Se sap que alguno bancs de
l'India han sol•licitat que es no-
ineni un liquidador per a l'es-
mentada empresa. - Fabra,

Ha upmtmaaa, obli-
gat  a domar detalls

d'unes curtes escrites

a Liseh

nie, alarmat per les recents fluctuacions
del dólar la seva influencia en el mer-
car des canvis, crea important que s'e-
xamini en comú la (Metió monetaria.

Les declaracions del senyor Flandin
sobre els seas propòsits de donar en
caräcter liberal als intercanvis loteo.
nacionals han estar ben acollides a An-
glaterra.

Finides les entrevistes oficials, el se-
nyor Flandin romandrä algunes diem a
Anglaterra per a visitar els seus amics
particulars.

Entrevista Laval-Olerk

París, 30. - El senyor Laval s'ha
entrevistar amb el senyor Clerk, ambai-
xador d'Anglaterra, i amb el senyor
Straus, ambaixador dels Estats Units.

En l'entrevista celebrada amb l'am-
baixador d'Anglaterra s'ha tractat de
la propera visita que els ministres iras-
celos faran a Londres. En els cercles
autoritzats s'assegura que les converses
de Londres tiudran un carácter cordial
d'intercanvi de punts de vista i no re-
vestiran un carácter de negociacions pre-
cises i immediates.

Ea possible que el ministre d'Afers
Estrangers francès i l'ambaixador d'An-
glaterra s'entrevistaran un altre cap
abans de la partida dels ministres fran-
cesas, fixada Pe r a demá a les 12'20.

El delegat Japonés a Berlin

Berlín, 30. - El sea> or Yarnarnoto
ha celebrar una entrevista amb von
Ribbentrop, delegar del Fuhrer, en el
curs de la qual s'ha tractat de la qiies-
rió del desarmament.

El govern mexicà
sujoca un altre

complot
Mèxic, 30. -- S'afirma que amb la

detenció de 18 caps conspiradors, el Go-
vern ha sufocat un nou moviment re-
volucionari, que es diu era organitzat i
finançat pels Estats Units. Hom creu
que es practicaran lunes detencions.

Aquesta revolució hacia desnatar pel
febrer, amb l'ajut dels E. U., que des-
tinaven 300.000 clálars al movitnent. Les
detencions han estar practicades a rot-
seqüència del descobriment de docu-
ments indicant l'organització del com-
plot. - Els caps principals Gilbert Va-
lenzuela i el general Marcel Caravio
són al Paso (Texas. EE. UU.) - Tabla.

Elentington, 30. - Acabat l'in-
terrugatori de l'acusació, avu¡ ha
començat a actuar la defensa, la
qual dentarlt detallo a Ilaupt-
mann sobre unes cartee que va
nitre de Fisch, quan aquest es
l'alas% a Aletnanya, i que bilatt
extraviat.

La defensa ha demanat que el
contingut d'aqueixes carie-a, ex-
posat de inemeria pel processat,
sigui tingut en cumple per l'a-
cusació.

Hauptmann ha manifestat que
les estnentades cartes desapare-
gueren després d'haver estat ell
detingut. - Fabra.

Flemington, 30. - En pres-
tar avui declarad() davant el Tri-
bunal, l'esposa de Hauptmann
manifesta que la Mt que es por-
ta a termo el segretatnent del nen
de Lindbergh, el processat esti-
gué amb ella des de les 19 fins
a les 2130 a la fleca on ella tre-
ballava, i que després marxaren
junts al sau domicili.

Afegt que la nit que fou pagat
el rescat, Hauptmann estIgue
aro]) ella i atub un antje, anomena‘
Kloeppenberg. 	 e;

Desuda dedada uit siftrd 'tes-
Inntinl de la defensa, anorneret
Carltron, el qual • manifealä que
que veid el promesa a la (len a
lee 2030 del din que es comete
el sagrestarnent. - Fabra. 	 Santa Set	 rset
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El govern alemany torna a

requerir al corresponsal de

cEl Debate » que abandoni
el territori

Berlín, su. - El govern ale-
many ha atorgat Ulm 110U LC11111111

d'una setmana porque abandont
el territori del Reich el senyor
Bermúdez Cañete, corresponsal
del diari espanyol "El Debate",
contra el qual, cum se sap, es
dictà un decret d'expulsió.

Coln es recordarà, les autori-
lats alemanyes Inicien invocar
per a juslificar la dita mesura, el
fet que el senyor Bermúdez Ca-
tiete, havia escrit durant vuit me-
sos "articlea calumniosos".
Pobre.

e.*

EL SENYOR LERROUX

FA DECLARACIONS
Paris, 3u. - El Mar, "L'lnuaust-

geaut" publica unes declaracions
president del Consell espauyol, se-
nyor Alexandre Lerroux.

Desases d'evocar la figura de
Briand, l'home que tant treballa per
la causa de la pau, el senyur Lerroun
passa a examinar la situació actual
d'Espanya. Diu que quan a uneguin
detalladament les derivacion, lela fers
res olucionaris del dia 6 d'octub.-e
eh el descredit sobre ele Vpli orgalit-
zarca unes jornades luctuoses que en-
sangonaren algunes regions d'Es-
panya.

Afegehtque-Aii la marxa progres-
sisa de la República és ara mes lenta,
en tenen la culpa els qui perderen la
fe en la democracia. ,, „,

Termina diem itta la República es-
panyola Ola defensal contra la denta'
Regia, i que Es pany a sei un fervent
respecte per les lleis que el mateix
poble espinyet d'Itera, 1 'que té el
prepbsit de respectar la pan, l'ordre
i la Ilibertat dins una justicia social
1114111Pre progressiva.	 •

El delegat japonès
s'entrevista 'Oetb

Xang-Kai-Xec l

Un atoe nipo-manxt1 contra
els mongols

Xang- Hai,. 30. - Comun'tnaea de
Nanquín que el senyor Arivaisch, mi-
nistre del Japó a Nankinse s ha entre-
vistat aquest coatí amb ei general
Xang-Kai-Xeelc.

Londres, 30.- Segons netfcies de
Ilsin-King, l'Estat Major de recetes'
japones hacia facilitas un comunicar
dient que les tropes nipones estaven
disposades per a emprendre una Mea.
siva contra les bandes de guerrilen
mongols.

Noticies posteriors de la matexa
procedencia, diuen que els japoncaos
i mantxús han atacat els monjes
prop del Haz Boir, havent aconsegult
apoderar-se de la perita poblacii de
Khalleamiso, situada ad nord del ‚hl.
KhalkagoL	 3

LA SETMANA DE QUA.
RANTA HORES A LO. 1.

DEL TREBALL
Ginebra, 30. - En la reunid del

Consell d'Administració de rOficina
Internacional del Treball s'ha abor-
dar de nou el problema de la setmana
de 40 hores, que fou defensada calo-
rosament pel grup obrer, 1 a la qual
s'oposi el grup patronaL

Respecte a les indústries a que po-
dria aplicar-se aquest horari s'indi-
quen lea obres públiques, construc-
cions i indústriea del ferro, &osa

cristall.
En la sessió del Consell d'Admi-

nistració de l'Oficina Internacional
del Treball, els delegats italiana han
declarar que la recent aplicació a Ir--
lia de la setmana de 40 hores ha per-
niles, fins al dia to de l'actual, la col-
locaci6 de 177.515 obren yac 44 tro-
hacen en mur' torees.

SUSPENSIÓ DE LES NEGO-
CIACIONS COMERCIALS

ANGLO-TURQUES

LA MILITARITZACIÓ DE

LA JOVENTUT FEIXISTA
Roma, 30, - La nova organit-

zació per a la preparacjó
Lar de la joventut feixista comen-
earä a funcionar a partir del dia,
primer del mes de febrer vinent.
t.aldrä portar a terme el tome-
nament de 17.000 Joves
pula que la joventut fsixista en-
quadrade en aquesta organitza-
ció supera la xlfra d'un mili0.-s
retira.

HONGRIA SATISFETA
DELS ACORDS DE ROMA

Budapest, ao. - Davant la Comissió
d'Afers Estrangers de les dues Cam-
btes, el ministre ha donar compte dels
protocols tjguats a Rema.

El niinistre ha declarar que el govern
hongarès sent gran satisfacció per ra-
propatnent de Franca i Itälia. Ha aca-
bar dient que la no ingerencia en la vida
política de les nacions Es un acord que
Hongria ha d'aplaudir.

SEMBLA QUE EL REI DE

SIAM. ABDICARA
Singapoure, 30. - De bota fi-

dedigna s'aseegura que el rei de
Siatti ito turnara al seu país que
la seva alldicathó es un fel cou-
sumat. Es creu que un princep,
el t'out del qual s'ignora, será
coronat rei l'ajut d'un Con-
sell de Regencia, tota vegada que
el princep es encara menor d'e-
dat. -

Londres, 30. - El senyor Pra-
jarhipek, secretari de la Delega-
cid de Sien], ha nianifestat als
periodistes que "no sita decida
res encara sobre l'abdicació del
rei de Sisan."

Afegl que continuen les riego-
ciacions entre el rei i el Parla -
(teilt per mitjà de la Delegad()
del dit pala: ene- es troba a Lon-
dres. - Fulera.-

PROJECTES FINANCERS

DE ROMANIA

bucareßt, 30. - El goveru
la intenció de crear un mommo-
li en el mercal, interior per als
productes de gran consumacid,
com el petroli, el sucre i el rafe,
a fi d'augtuentar els ingressos.

Les societats pricades pudran
continuar explolant el petroli,
però hauran de-cedir al monopoli
una qualtlitat de petroli rizada
per les autoritals í corresponent
a ' les necessitnts del consum
interior . El ti os prosee -
gueix actüttlineut les negocia-
done amb companyies petrolife-
res.Un cop s'arribi amb aguantes
a 1111 11CW:ti,. es procedirà a orga-
nitzar el nti.mopoli del sude,
Febra..:	 '
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Marqués

vais de Chopin
6 6Carnet de l'espectador ttt ia sor

Aquesta tarda, al Poliorama. estrena
de l'obra Per a infants, de Lluís Elles,
"El Bé i el Mal, o la derrota d'En Pera
Botero", amb iRustracions musita% de
Francesc Montfort i inaugurada. a•
l'Olympia, d'unes funcions de circ po-

A la nit, estrena, al Coliseu Pompeia,
de Gracia, del sainet en tres actas "La
aesffräcia de la sort", de Id. Poal-Are-
gall, per la companyia Vila-Dava i de-
but, a l'A polo, de la companyia Mella-
Obriän.

Dernä, divendres, debut, al Novetats.
de la companyia d'operetes i revistes
O:linea-Clarea amb l'estrena de l'obra
de Paul Abraham El baile del Savay,

ittauguració, al Victòria, de la tem-
porada de sarsuela, amb l'estrena de
Visa mujer y un cantar. de Gastó A.
Mäntua i mestre Martínez Valls.

G6

"140 Croisiére jaune
film pot, 'd'aquesta manera. portar tma
marxa ascendent i ins al final. EN, pn-
driein dir, un film triorafal. En en sms-
sien les obres cabdals de Chopin en trua
atmosfera apropiada, assistim al seu
debut a la Sala Pleyel, en presencia de
Durnas i Hugo i Balase i Muaset
George Sand en una improvisació que
escandalitra els crítics, i cl veiern des-
rés triomfar grades a Liszt al patri
de la duquessa dOrleans en una escena
plena d'imprevist. Un bell film, rne:t
bellament realitrat.

"El último vals de Cltopin"
Tflaryland

reald:,a1 ser Geza 0411 flalta,:y

qu'II N:lisien de Chafrin. i el següen,
reparlinvni: • Frederic Chist ni, Woll•
gario (,irbeneiller; Prefesa ,r as
ner, Riehard Ramnueeeky;
Clartlaravaka. Harina iFersers 1 7 5-'-
Cenen Chrlsawaka. Julia S' ran; L'en,-

Schmilz:

Liset. llana Sehtene; katkobfenn,,,
Custav ll'a!dau: Plryer. Paul Fleck-
fr!;: Alfred de Iluso,. Albert

inenn : La diguessa d'O rleane, F.rau
Moreno: Lit eran:ira :Verdee, Alar-
garete Schim:	 Ilerbert
iniorer,

Sota el patronatge d'"Audizions
Intimes" i de l'Agrupació Artística
dei Casal del Metge ha estat estre-
nada asub Exit complet una nova obra
del mestre Antena Marqués: "Dainis

Cloe", apera de cimbra en tres
agtes, per a quartet de corda, flauta
i veus.

Antoni Marqués, conegut p rimera-
ment com a notable pianista, ha estar
després un deis nostres compositors
que arnb més interés han fet seguir
la set:a obra. Temperament essencial-
ment roneatic, la seca evolució as
ben curiosa; potser En Marques no
s'hagi rebellat nrai radicalment contra
els desbordaments de la lantasia, can-
tra el sensualisme i la grandloqüiacia
que semblen dominar en les seves
primeres composicions, pecó sena dula.
le es una reacció. rnantinguda anal,
un gran esforç de voluntat, el que
l'ha jet orientar cap a un extrem opo-
rat: i aixi hem visir aques t artista
d'esperit trepidant, com IltMava per
enunótllar l'agitació desordenada. els
impulsos massa efervescents, en
fórmulas d'expressió cenyides i aus-
teres; com maldava per obligar-se a
una contenció i a una iimplicitat
filiació netament clässica. I no s'as
contentan sotmetent a aquestes nor-
mes el contingut de les seres crea-
cions, sitió q ue les formes mateixes
eren també concebudes amb aquest
afany de liznitació i d'economia, Re-
cordem cont a exemples eloqüents da-
m'esta ambició uns assaigs sobre la
forma Sonata, que ens interessaren
molt, com a documents, quan els co-
neguérem. Eren con, unes sonatas
comprimides, reduides en la forma al
mis simple esquema dels seus ele-
meras. Així, l'anunci d'una obra d'An-
toni Marquise com la que fou estre-
nada diumenge passat, una ópera de
cambra en la qual tata la part ins-
trumental es redueix a un quartet de
corda i una flauta, no ens ha sorprès
gens. Aquesta concepció és una con-
següencia Marica de l'orientada que
segueix el compasitor d'un teums
engi. I endevinirern que en tot el
desenrotllament de l'obra trobariem
la constant preocupació de simplificar
i comprimir, de reduir-ho tot a l'in-
dispensable per suggerir les Meres-
siena i emocionar amb trets ràpids i
directas, sense comentaris oficioses i
defugint trata divagació. El que ens
mancava acure era corn el compositor
hauria pogut reglitzar el se u pensa-
ment en una obra de dimensions tan
considerables, sense caure en mono-
tonia, donats els pocs clemente, de que
disposava, sense haver de repetir
massa les fórmules, i hent de dir que
hem tingut la satisfacció de constatar
que ha reeixit molt bé en l'empresa.
La seca imaginada fértil li ha sug-

gent belles troballes en la ereaciO
d'ambients i en la caracterització atas
personatges. i com eue ell mateix ha
escrit el naire. ha pogut establir se-
gons una concepció eminentmeut mu-
sical els contrastos necessaris i guar-
dar les situacions per tal de dotar
atnenitat a l'aczió. Cada acte ofereix
un to general ben acusat, i es distin-
geixen, sobretot. el primer. pel sea
caracter iuiillic i el segon pel seu ato-
hient dramatie; peda dins aquestes
perspectives que guarden una ben
equilibrarla unitat, hl ha escaients gra-
dacions de matisos que animen hi-
bilment el conjunt. Entre els ePisodli
que mis destaquen. Iurtct d'esmentar
el del "bany de Dafnis i enamora-
mete de Cloe". la disputa de DalnIs

DerCn11, el cant de Filetes i la "res.
posta er.Atnor". en el primer acte.

En el segon. el tercet de les Nin: -

les i la imprecació del din Pan mor-
ausn eI moments que la remeto-
cid musical éa tnés inspirada. El rapte

Cloe do lambe ben deserit, pese,
en aquest moment. com en altrea de
forta expressió dram3fca, l'eatilitza-
des li ha estat mis dificil a l'autor,

oblidant. potser. que només dispo-
sa ya de cinc instruments. ha "trans-
crit", ens sembla, realitracione sen-
fide. Per a gran conjunt.

L'últim arte te un desenrotllament
force variat pera creiem que és el
que mes neceasita de l'escena i de la
representació per a produir tot re-
lacte.

l,a interpretació d'aquesta obra,
sota la direceiú de l'autor, fou molt
acurada i recluida. Ni prengueren part
lee sopranos Pilar Rail i Rossi Pon-er,
la contralt Comandó Callao. CI tenor
Tosen Drapea el !varita', Ricard Fus-
ter, el hale Sánchez-Parre. un
',elit conjunt choral. el Quartet Ibèric.
que formen els seryors Guerin, Don-
cel, Tarragó i Perez-Prió i el flau-
tista Narcis Carbonen. Tot: el, eXe-
cutants actuaren aMb complet encert
i es feren aplaudir Ilargament amb el
mestre Marnuia, que rebi les més
efu a !ves felidtacions i mostres d'admi-
ració.

CIN EMES
MIRlU L'ANUNCI DE AAAAA T DEL8 NONO
QUE VAN PRICEDIT8 D'AQUEST SIG-
NE • QUE TRONRIU 11 LA PAG.

MARIA MORERA

l'eminent actriu catalana, de mèrits
innegables, que té una brillant tatet-
vencía en el saín« de Poal-Aregall
"La desgräcia de la sort", que s'estre-
na aquesta nit al Coliseta Pompele,
Gracia, per la compite* Vila-Davf

al actuantes'. —	 penin de Gib, -a.
idr" i rejurialgel d'actuelltal.
Arnirica. — "a urstleros ninuturile".
"ti rey de la suerte", -compalletus de
Juerga' 1 guarra pesneures N:ataques
mes.
Arene!. — -Luna de miel para tres".
"Lx heaencia" I "Le batalla"
Avinguda. — "No soy (m'aun ángel"
-ti rey de mg campus Linees" 1 -10-
p1oinainae"útilcament larda).
aunarla. —	 ningun Muge," I -El
ceY cm tus campos ['leeos".

— -Ana Wieliere". nds
ternasco sedo! X" 1 -El paralsa del
amor".
Draddway.—"F.Strelladn5". ' .g lrulente y
rnd, pimienta" 1 "%l'oidor Bar".
Illohems.--El diana() 1:11310p1ig Beau".
"(Aunara", en espany01. I "Compa-
Ceros de Plelira...Borne. — -Le Isla del deseo", "Euelaz
numanoa" 1 "El mundo rambla".

• Cotalunya. — "Inea illes
espsnyol.

Capital. — "Al hale y sus pepas".
Colitieurn.	 -1.11 Muerte de vaca-

atunes".
Gánelo Cinema. — "A la brava", "El
eato y el v10111t" I "La nereada".
E0m6d 1e • — "Salvado 5 juego", -tu-
teaba con fuego" 1 "La propia culpe".
Cluntal. — "La hija del regimiento",
"Torbellino en socledad", en parienyol,

"Grieta y simnatfa", en espenyol.
Diorama — "De Eva onra are", en
emanvol: "ins tusche en el gran Hotel"

-DI escandeto".
antenas. _ -asesinato en la terraza".

' "De Eva para acg " I "El difunto Crie•
torme Peau".

▪ deplal. — "Alegre 3 la v14/11". '.C.11
Mito As untforme". "D/srea y Nativa'.
llano" I "La mujer de rol marido".

▪ Ezotleler. — "El vonvador «unitario"
Mnicamen1 larda). "Lo, deieparxel.

.Ini" 1 . 1.3 buenaventura", en espanyol
▪ Pentiale. — "I.a hermane San

Mulo".
▪ Velero. — "csprirnos" u "La tiOY'a

le le merte".
"Nfe rlame Duthac cy", "ref

cemento malvaje" 1 una altre.
Feo N'u. — -El rey de la
"El mundo rambla" 5 «tor
110FP. -- « Sor Anruallea", en e‘nanyn::
.711illelg" 1 "El na c ela° del ames"
Irle. — "Sor 5nge1e", en esPariVol.
"Justicia" I "Mis dificil loulavia".km"	 -usa !solfee pare des". -rom-
poderes de Negra" I "El altar de 13
!nada"
Laletana.—"vmd,une Dubarrv",

le gal", "El tsboran minero la"
"rumistas modernos".

▪ Vedemief.	 Hotel":
• — "Al COMO . tle les hores"innicament tarde,. -Torbellino el, so-
ciedad", en esnenvel. 1 "Gracia y sin,
neta". en espanyol.
Monumental. — « Le Venus rubia". en
espenvol: "Paren IR prensa" 1 "Ilusio•
nea de eran dama".
navas de la hulla". "El misterioso se•
Nürla. — "El soldadito de plan.,"
flor X" 1 "N'asediada".
alaidetio. — "La mnier de int martAn"
"La calda de un Imperio", "barca
surointilano". en espanyol. I -cede ea -
burleta".
Merla& — "in rasa de RolsehlICC'
"Querernos correr:u". "Semareng".

— s eartomagno". "El pataleas
lieS amor" 1 "Hombres en blanco".

— "no soy nmenn inri", en
eseanyot, "El rey de los • Campoe Ell-
seos".

• Mny tln d . — "El tlilimo vals de cno.
pis".
Nou. — ' . "rarrati de las rieras". "El
presto de la Inocencia", en espanyed. I
"Paprikt".

▪ Pone Palmee. —	 vernarior seu-
. Desapreerfri" / "La bitena•

ventura". en espanyol.▪ P o tall Cinema.	 neperiattes dae•
• trisriar.
• Paria, — .. xYcbes meiscovitas" 1 "El

erutara rinden".
PeloicIpal,	 ata Isla del deseo".
' U:ecos humanos' I "El linindo cesi-
ble".

▪ 'tamales, — "Olmo quién eres Itl" I
trusil,)Lt".

"Matilmonlo s nad.	 Ida"
"Paren la prensa" 1 "Ilusiones de gran
II-tris"
aara trenes. — t : nro en la montana"

'ro . cwa genial".
Ref•t-t entme. — "NO soy ninauln In-
• «c t aa: de loe Famosa Elisens"
3oa,. Cinema. — "Per. en la tierra"• s.- ,a.-ni: -Dos buen es esmsr,las"

▪ selemPe Cl nelne. — ..E1 arrabal". en
esnanyol, "Faso a la juventud", "Pe-
sadilla de Nickey" I "Compoderos
nos-pe.
Talle. — "Taran y 311 rompa/len".
" raleSla abeja" I "Es hora de amer•
nos".
Tatuan. — "El mIsterloSei serior X" 1
"N'escorada".
Tetona/. — "La CASA de Rolaelnld".
"M a cemos erren" 1 "Famarang".
"Manen. — "Nadarne Ma s -1y". "Car•
armenio salvalc" 1 una &Ira.Tleon.	 "Milstra y muleres".

11 Grau' 	 . — 1.6 0.1110 mlmern 13"
— "En ros del arnsr" (Soler,

ment tras). « Xnche al e lluvia", «pin
Un millAn" 1 "El rasarlo".

• Welásrle. — "01/esta chelo". en ea.
ronvol: a aapsinarn en II t s r cer s ". en
• inany01. I "El ámala y el haledn"
PM.	 «vodka m i l/An y luna onvls" 1
"Me 80y nIngiln antel a , en espsnynt

FEMINA

OLYMPIA
d'una ran companyia tle

CIRC EQÜESTRE
DEBUT: AVUI, DIJO!»

Tarda, a les 480: Grandlose
NI', a lee 10: Selecta rumió

GOLOSEAL PROGRAMA
3AINUL I NOLINER. coniorelonIstes.
ELS 3 VAGABUNDS, burletes cómics.
SALAGUR, fa515514 atila.
GRAN VAIS 1 lt Sera Dista diabólica.
FERRER'S. °limpies.
SITO 1111:Z10, exeentrles comedianta
OLWARS, famosos trapezistes.
AUSONIAS, equillbristes.
«LB 4 PICIENI, en el seu emoclonant

Circe de la mort.

JULI M'El'''. 1 Pamplinas, celebrats
Iclowns.
t 41.11 Y 11111.NDEZ, els millOts ameres.

Denla, estrena
Bardern. A les- nits, continua al cartell
del teatre del carrer de l'Hospital el
non encert dels senyors Quintero i Gui-
llén: Oro y .11adil. I n'hi ha per dies!

* s Fin; quan durará al Principal
Pa:ace l'actual temporada de revista
madrilenya? A tot estirar, potree, no-
mis, fino a Sennana Santa. S'assegura,
en efecte, que el concessionari per Bar-
celona de La del manojo de rosas esti
a punt d'arribar a un acord amb
empresaris del Palace per a estrenar allí
per Pasqua, amb Sagi-Barba, la nova
sarsuela, ja fautora. del mestre Soco-
zäbal.

Les biografies filmadas tenen un do-
ble---potser ¿e triple o quädruple, però
ara no ens interessa sinó que s i gui do-
ble--encis : el de tornar per uns mn-
ments 5 la vida material homes que ene
han deixat un llegat d'art o craccló, i
el de ressuscitar-los i fer-los %ion com
a través de la seva llegenda ens eis
imaginem, i aquest is el ralee mis Mi-
portant de la Mies".

de la comèdia musical

mis fastuosa, mal no

coneguda

lin film UNIVERSAL

fantàstic de presentació

31011 /ala!
Presenta.: iú cinema log rà tic a

de Berta Singerman.

"La Croisière Jaune"
Tívoli	 "Interfitma"

Ja fa molt de temps que es parlava
d'aquest interessantissim documental: era

cosa de preguntarse per què no rema
aci. Sembla que una de les raons—ui -
Ira les que hi havia hagut amb motiu
del mantatge final—era la seva liatgä-
ria, superior a la mitjana dels docu-
mentala i dels altres films que ¡Orillen

part d'un programa.
Per ii, perra es projecti dilluns al

Tívoli, i grades a un arranjament del
concessionari amb la institució Georges-
Maria Haardt (filial cultural de la asa
Citroen), sets fan una cópia resistida

i explicada en espanyol que es pasten-
ta ra als tintines d'actualitats.

L'original dura una hora i (renta mi-
j en podria durar dues sense fa-

tigar. Es tracta, com ja sap el lector,
del film de l'expedició Georges Id.
Haardt-Ardonin Dubreuil-Victor Point
a través de l'Asia, expedició comença-
da et 1931 i acabada el 1932 ansb
mort de Haardt.

El film, doncs, ti un doble 'nutre:,
pels paises recorreguts i pel sacrifici
del cap de l'expedició, que constant-
ment ens fa pensar en les penalitats
feries i vençudes.

* Llegint que Alfons Roure ha fet
coniixcr a En Santpere un vodevil so-
nor, en dos actes, destinat a ésser re-
presentat en funcions de tarda. D'altra
banda, sabem, tambe.. Perú d'això ja
en direm quelcom demá.

Els homes celebres, al cap i a la fi
no 56,1, no cren, mis que homes ; pero
a través del temps s'han elevat grazies
a les seres obres a la categoria de se-
mideus. Seria prudent n, simplemenl.
seria just que el cinema en portar-nos-
els novament ai davant el; fes l'ajuar
del pedestal? A Inés, la rnateixa natil-
calesa dcl film huy írnyc1ei. Anem a
veure la vida, re part de la vida d'un
horne determinat, eoneget, cálebrc
impossible, dones, de no considerar-In
coral l'heroi del film, is a dir, corn en
heroi. Quan Iluita, quan fracassa, sa
bem que ha de triomfar; per a les se-
ves fallides morals hi ha semnre una

TIIII I TON, els clowns Intantils.

1

 Elefant lblägle
Peterant equilibrista. que halla I Malta

Butaquee a 3 mute.'
.1.4111n

* Sembla que després del sainet d
Poal-Aregall, que s'estrena avui, sepa-
ra al Coliseu Pompeia la d'una comedia
de Lilas Elies: "Fred i Lar'. Es trae-
ta també d'un sainet I la comedia de
Carleo Fages de Climent, quart la veu-
rem? Pel que hem sentit dir, En Fages
de Climent no h; atabat encara els seus
treballs d'autòpsia, dels quals ens per-
lava l'altre dia l'autor de "El jutge
esti matar.

'Baltasar SAMPER
* La "Institució del Teatre" de la

Generalitat de Catalunya acaba de Pu
-blicar un nou volum de la seva Biblio-

teca Teatral, formada per obres esco-
llides del teatre catali i estranger.
Aquest volum conté el text de l'opera
en quatre artes "La rondalla del Tsar
Saltan", de N. Rimski-Koraakov, ver-
tit directament al catala, i adaptat a la
música per Joaquim Pena i Kallinik
Gousseff. Fon estrenada aquesta versta
catalana ra/IV 1 933, al teatre Tívoli, pel
Junior F. C.

Gran Teatre del Liceu
AV11, 29 (le prnpietat 1 abunamem
a les 915. Derribe fune16 de oft.

Festival liguert:

LI 1 MIS Di FIMO justificació, l'èxit fular, i corn que en
definitiva el que és rol és fer pasti-
cipar en el possible al públic de les
emociono del triomf, ferio entrar diatre
!a pell d'un geni, per estimular a uns
amb una promesa, per aconsolar d'al-
tres amb una evasió no hi ha res a
dir si eis films ens presenten la glória
i no les misiries del geni; tot el con-
trari, és el que ha d'ésser; el geni con-
tinua aixf, després de mort, la seca mis-
sió de MOStrar el cansí a la hurnanitat.
Altrament seria ben trist de pensar (lae
res no ens pot elevar. Fins i tot seria
immoral.

pels eminente arileics Sur er, Dah.
tren, Ellehalelg y, Btrack, Domgraf-
rawalmender, Rime, IllItterauff,
Leuttettee, Nte,lre asunka,. Dissab-
te tarda. a lee 5: Dartere represen-
tad() de LEE BODA& DI FIGURO.
Dlumenge larda: narren, rimel(' (le
la temporada: (L. NUTRE, CAE-
TAIREIL lis despaire a Comptadorla

Berta Singerman
"Nada mis que una mujer" I

FOX
NITO I RUBIO

divertidfasims excentrics cascador, que
figuren en el gran programa de tira
popular que durant quatre dios, a
comptar des d'avui, podrem aplaudir

ele barceionins a l'Olympia

....•n••n•nn•••••n•••~Kmem.....emeNro Sortim, amb els expedicionaris, de

Beyrut, mentre una altea branca aurt
de Pequin Per tal d'evitar els colls Inés

alts de Illimalaya als autos Citroen i
canviar de vehicles en el punt critic
que els Soviets havien negat el pas pel
Turkestan. Amb Haardt veiem Damase
Bagdad, Hanadan, Teheran, Mesxed,
Henal, Girichk. üKaudanar, Kabul,

Peshawar, Srinagar, el coll de Kifik.
Taxk-urgar, Kaxgar, Aksu, Karatar
1.7rumtsi. en haría quedat desmida. pee-
sosera dels xinesos, l'expedició de Paint.

* Ja que hem esmentat la "Insti-
tuci6 del Teatre", ens plau donar la
aova que el seu nou director, Lluís Cal-
vo, esta fent gestions per a instaRar-hi
al mis aviat millor unes classes de lirie
ratali. L'home estä engrescat a:nb
Aquesta idea. "Del meo pas, curt

llarg, per la Institució—ens ha dit—,
voldria deixar el record d'haver fet cosa
practica."

NOTICIARI rit ple d'exiginc:a. Deixebla de; Con-
servatori de Cracòvia, Jeantrettc Berg-
mana resideix ara a Barcelona. Els
nos:.rcs públics de concert no desconei-
xen aquest notar, paró. catrín que el
tingnia gil-tuca prelem amb nteis fre-
qüenda.

Ens fem., doncs, un deure de sal: rat-
llar l'ex i t indubtable d'aquest
inobl : dablas sobretot les canon; palo-
nesesl —i	 fer arribar els no:tees
vota d'homeaatge a la direcció de la
Casa de Reans Bonavista, que amb
ta :e eXqU' rit i amb un sentit de sel-
lecció tan segur ofereix concerts
d'una categoria cotn no sovintagen
gens a le; nostres sales. Els concerts
a l'esmentada Casa de Repón tenen ja
a hsr.3 d'ara un priblic arnatent i ter-
vorós.

RECITAL DE LA CANTATRIU
JEANNETTE BERGMANN A LA
CASA DE REPOS BONAVISTA

Diumenge a la tarda, davant d'un
públie nornbrosissim, l'excellent can-
tatriu Jeannette Bergmann dona a la
casa de Besarás de Bonavista de Sant
Just Desvern un recital de cançons
sota un programa d'una diversitat i
d'una qualitat musical absoluta. Els
noms d'Haendel, Mozart, Schubert,
Giovanni, s'arrenglaren al costas deis
de Ponchielli, Verdi, I3oito, Puccini,
Malats, Falla, inclosos els dos polo-
nesos Noskowski i Nevizdornski.

jeannette Bergmann amb una per-
fecta puresa i sobrietat de dicció va
dir aquestes cançons tense oblidar el
matis que calia a cadascuna; totes
amb una vea dotada d'una riquesa
excepcional de so i sempre amb una
fidelitat impecable a l'esperit de la me-
lodia. Caldrä, dones, retenir en lloc
d'honor el nom d'aquesta ¡Ilustre can-
tatriu polonesa. La seva ràpida as-
censió no ha estat mai aconseguida a
base d'improvisacions, sitió a còpia
d'una tenacitat exemplar i d'un aspe-

* Mis canvis al Cómic. El din-
rnenge que ve acaben llar actuació en
aquella casa la, bailarina Issa Marctii,
germana de Celia Montalvän, la tiple
Mercedes García i l'actor cómic Peilt-in
Fernández. Així ens ho han venut, i
aixi ho reportem sene compromís de
cap mena. s Quins noms sosten CO:11

substituts? Per ara, són un secret.

;POLIORAMA

1
Noticiar' "Paz Mundial.

Nothalarl Mimarla Pltms"
El mundo en que vivimos

La raza ~aparecida. Italia
En pos de loa campeones

El ellen de Gib raltar

COMPANYIA CATALANA
NICOLAU • NARTORI

/ AVUI. Tarda, 5'15: Estrena de l'Obr
pez a latents de alias Elles, XL PIÉ
1 111. MAL O LA DERROTA IYIU4
pelee BOTERO, amb Illusiracions
musicals crEn Francesa morlaco/.

NI?. restalla catatantsta:

I L'HURACÀ
w

CAPITOL
TEATRE CÒMIC En "El Ultimo vals de Chopin", un

dels compositors mis coneguts i apre-
ciats entre el toons per la massa . del
públic—ben estrany que aquest film no
sliagues realitat abans—, veiem el gran
masic cn el període mis interessant de
la seca vida (mis interessant per al,
altres), el de les seres lluites per l'èxit,
el de les seres decepcions i cls setta
dolor,,, el del seu entusiasme revolucio-
nari per a l'alliberament de la set-a

Oran oempanyia de remetes
AVUI. Tarda, a les 513. Butaques a

1 palmeta. General, 0110
LA PIPA DE ORO

NII, a les 10'15: L'hit del dl.:

LOS MARIDOS
DE LIDIA

per NOlilehan, nuertas, ouaseb, ato.
ralo. narria. Aparte', Fernández I
les Vi Decorats I vestua-
rio esplendlds. tiente: LOS ellen1047-1
DE LIDIA. Dilluns: Debut d'Antonio
Oat t'Ido. Le m'imana en1r6nt: Debut de

PERLITA GRECO

Gràcia, picardia, bon

humor i finor, en

* L'Agrupament Cecilia Gubert ces
niega de fer públic que des de de-nä
tindrá installada la Secretaria a l'Aval-
guda del Portal de l'Angel, 5, principal.

* Aquesta nit, al Nou, el bariton
jorep Petchami cantara per primera
regada la popular sarsuela El cantar
del arriero. juntament amb la tiple Ce-
cilia Gubert i el tenor Francesc Go-
aayol.

"ASSOC:.%C.I0 DE MUSICA AN-
TIGA

L'Associació de Música Antiga ha
confiat el seu proper concert corres-
ponent al mes de febrer als artistes
alemanys, Jordi Darnistad, i Emma
Dartristad, els nuals donaran un inte-
ressant recital d'obres alemanyes dels
segles XVII i XVIII, per a viola i
piano i Per piano sol.

El comen dedirat als Q uintes del
Pare Soler que s'havia anunciat per
al mes de febrer se celebran en el
mes de marc.

I "Nada mas que una mujer-
1;11 drama fortument litt i ti

FOX

DIVERSOS
* Demä, divendres, dia primer

de febrer, tindrä lloc, al Magistic Ho-
tel Anglaterra, el banquet d'homenatge
que els amics i admiradors del jure i
aplaudit comediògraf Lluis Elies Ii oía-
reizen per a festejar l'èxit de la come-
cha "Madame" al Poliorama. Han pro-
mis assistir-hi els artistes de les prin-
cipals Companyies que actuen als tea-
tres barcelonins i gran nombre d'escrip-
tors, pintors i escultors. Els tiquets han
estat posats a la venda a la Llibrerig
Catalania, Circo' Artislic, teatre Po-
liorama, Ateneu Barcelones i al ~tia
afagestic Hotel Anglaterra.

Un top reunides totes dues vençut
malaya, construint-In o eixamplant els
corrinls perque hi passessin els aura,
desmuntant-los després per passar-los. 1
iinelment seguint la ruta a cavall, ui
cop	 veiem Hann, Su-Tuen.
Liana Txen, Ning Xin, Pan-Tons, Kal-
rara les tombes de la dinastia Mine -
Pequín. Els seguinn després a Xang-K..
en ple setge de Xarasi, on no poden ea
lcar, cap a Ilon Kong deaprés, i fmal

CUS 1,460. — Aval i eitle Ene the den
tala

eran» RITO.	 Tee 1 enr110, de remirar
Nade RIta. — Aval 1 cada ella Me dan

late

* Per als vinents dissabte i &men-
te a l tarda, s'anuncia al Romea la
reposici6 d'una crenklia d'èxit indiscu-
tible: Medre Alegría, obra de la miel
fa una creació la companyia Herrero-

PRINCIPAL PALACE
Revleamli 111411111ARIDA CARRILIAL

AVUI. Tarde. ROMA pepeno%
NIT: L'tzit mea &finilla:

LAS DE I OS OJOS
EN BLANCO

ORO' se eereelle Reele

patria, deis seas amors desgraciats amb
Constäncia, del seu descobriment, a
Paris, per George Sand i de l'inici
seus amor, amb la noveHiata francesa,
i acaba quan decideix acompanyar-la
Mallorca. Evita, d'aq uesta manera, l'es-
tada a la cartoixa de Valldcmosa i les
excentricitats de la seva arnant, i

MUS1C-R A LIS

1TEATRR NOVRT A TS
Gran empelle:retes /Deduces
I revistes /1 , de la aupare*.
den. CELIAle aval flior
ea el tened, artlata P2RNII CLAWL.
Penti, Divendres. Yit, a les le: Ce
devedlicent iestrsi: Daleut de la com
pallYIL 1 Non" a Barcelona da
l'enerete en 11 aelm de P. Abrebam,

«tap iada per A. Paso:

EL BAILE DEL 'SA VOY
Etifterile figures del reparliment:
C.D. Eerneu, Futre Clerm, Gandida
latosa. Ciara Eran'," Manual Rugen.
Juli GaMiltie, demodin Usan *Mole
Paleelleol. 10 Pp, 14. 64 PINA
104411/14». S	 Rete preeentar16.
(metros de t'amena. veintart riera
berl Anoteoal de Nadie, duna Ese.
Min. ii. seamos ( perito). aparen:,

I elisetrine, mohlee I allrOs de: Leen',
Fletarla de Maaral. en s'estrena ami,

enmaras evites
Clasable I dimitente. larda I nit,

El irrearges opto/Irle
EL MI.* ea meter

.
 le demude a Completa:41a

CAPI FOL Cinema
AVIAT

LA DOLOROSA
VIL Wgirat 821t/tANO

Apeno — COnCilie 1 iie reel Pf 51113*-Ta-Pan. — Varletate I 'Entiba in)
Ritmo

camela grun
Berebel. — a-atletas' 1 Mery Cant,-erts
11106:0106 — Versalita	 ladilla Pirli
lefOrwtens. 	 itlOtul de is (111011Uan6

Deaddre NIEL

,•••••••••n••••.nn•••n••fflxwmamemfflowadmr•

Pronto: PolitaDiaz Aenutin GoclonD o Lao no leA del 'm'austro
A. Arrano.

rr ATIII PAERLONA
COMPIIIIVIA SANOS 4111143 er.......ameemaeasaiemampararmierraiweramROMEA

A les 510 1 a lee 1015 (Tarda, lea
bulle:lit a 4 pm):

ORO V MAIPO.
Ull tan entumida, untnirne, clamo-
rae, de Quintero I Pallen. 40 repre.
fientaciobs. Primorosa interpretaele
4 1erpiriite ernM1113,111. de le PO da
primera ortrlit NUEVE ~Neo I

ifoinprimer arto.- Alfil	 PRAL 00105.
tarda 1 „II: ORO V	 DIelle8

mte 1	 utualista a les '81',	 del-
p ese representarles, de 1114	 'ALE-

ux

oRIA, per AnIAtlle Herrero,	 ra no
representada anean e Dereelona per
aquesta eomnsnyle

nora
• e lts 6 I 1411:o» v 

COLISEU . POMPElet
(Vrenseeeel, 116. Toleren 144/0)
l'opresa Jira NI5114	 aomratitts
VILA • len	 erfitlIee•

G• ni« de ClIment
AVII. Tarda, a lea rIne:

TEATRE NOU
VUOI . E. Tarda, 4 '30:

de moda. lutattoe ptas. ter 134
NO4 De VIII	 , per A. Paree 1

d, guita; ten

EL DICTADOR
par l'euallent 00E :1 011 PA« meoompe
XII, e tes 10. antatplea. r

u'aa Ost. LötellUld regaladas
Og Malle 1 EL CANTAR

petjasela regadaI ro eß1li r lon	 PETENAlle
II	 IlimeRepali }14:.

depOra ele giras de Locales

kohl, tarea I ah: Oran axil de la ce.
media de Reme de POR 1 415110181

I

6 6

MIdell+11441~44~44444I Demà, estrena, UROUINAONA.

'°VOLGA EN LLAMAS ...
UNCI3 11111

bit, a lee 1013) %Meada del asInsi
en a ‚ella de Porl Arepall

La desmida de la »el
cserlta exprestemen1 per a 41111181111
ORTAIL Quatre bous decora(' de Ve-
lera I GampiNuIllule. Ele tullera **Si g -

ilen a ttttt
per ALIERT PREJEAN INKIJINOP

FILMOFONO

Oebb•••••••••ffle44,1

LA 
Purezi....., ai„,„

Alt: LA	 DIU L'iltalost
weeemeeee.emeemeemeemeemeree.



DijOus, 31 de gener 8e tbsb PUNIAOrral

CINEMA*-11/AgYRIA.
AVU1 8011;111Mble 0,401044:

'Cuesta abad° !
feo epanyolt. Celes Urda 1 Mona Mala

rent a Hanoi, Hue, Saigon. EI film

*izaba sieb el patètic telegrama &aun-
liant la mort de Georges Marie Haardt

rordre da portar el eadaver a Frasea.
La fotografia d'André Sauvage té una

elaredat cacao-diaria donades les con-
diciona en qué s'havia de rodar tot
ene. El muntatge de Léen Poirier
Irregul ar, a estomas perfecte perb elan

11)mença a intercalar fragmento de les
dues expedicions que van a trobar-se.
hom arriba a confondre's. Caldria, amb
un truc cono altres que ha usat en el
film, el de la ridio Per exenlEile- podria

ad 5118r el mapa-, transportar-nos d'un
grup a l'altre en comptes de donar-nos
seguides i sense quasi indicació les cines
informacions. Malgrat això, "La Croi-
siere Jaune" és un documental magní-
Fic, Ple d'intere=, d'amenitat i fins d'hu-
mor, ene caldria que es dones novament
<cocer,

IMPRESSOR

e
-La Granada, 1 * BARCELONA * Telefon 71083

Doctor Baudili euilera
;OBSTETRICIA 1 GINECOLOGIA

Ronda Sant Antoni, 33 - Tel. 31333 • Barcelona/

F. BANOSI
."- " * . - .	 CARBONS. 

ElIPEINAJTAT Ell ANTRACITE8 PER A CALEFACCIO
Carretera de Ribes, 19 - IIARCELONA - Teläfon »asa

0444+04444.444******444deffl

MOLTÓ
ADVOOAT

Divorcie	 -	 Assumptes	 mercantil.	 -	 Suspensió	 de
pagamente -	 Fallidos.	 *	 Floree de	 vista:	 de 3 a 8
PA88E10 DE GRACIA, 91, principal, segons . Tel. 73084

.0•31•4•4141144044.

I

IITS DE 1100011 SEISE Ilfile
AUTOS DE LLOGUER PER MORES I PER ABONAMENT*

AUTOR D'ElIPORT I DE LUXE

Oflolnes: BRUC, 34, pral. - Telefon 21451 - BARCELONA

Material	 d'Escriptori, 	 Dibuja	 i	 Pintura

1. GUARDIOLA
Valencia, 199 -- BARCELONA - Telèfon 74205

Asesinato en lu terraza
(CO espany 01). per warner Bazter

El Aguila y el Halcón
ner Frederte Mera

Espanyola Petrolis 	 •	 8'25
Ford
Asland	 41'0135

Tresoreria Generalitat, després de cotit-
zar a 59'50, recobren el matear eanvI
precedent, 09'63. Amb regular contracta-
ció, els valora Uunšcipals registras pe•
lits avances. El mes remarcable is et
da feoliasió tata eérie E. 66'00 (+20 ).
Les Diputaciont uunbe es mostren bes
orientades, i algunos sities aconseguele
xen Reine« de mig entes. Del grup de
cédeles Es de notar la minora assolida
per lec Hipotecar' 5 i mig per too,
203'00 (+t'ool; Ii reata eotiteen amb
Ileugers avances.

rotlle d'obligacions ferroviaria
menté el volum de dies precedents els
canela, perD, amb tot 1 no presentar una
represa tan notable com en aquella, la
major part cotitzen favorablement. Mo-
difiquen mEs: Words,. quieta Arfe, 5500

(+1'00); Alacants segona hipoteca, 77'oo
(-1-1 .00); tercera serie, 73'00 (+1'0 )1

.ziCes, 72'00 (4- 1•00), 1 Andalutes emis-
si6 1907, 13313 (-1'50). L'agrupament
de tramvies i valora navilers assenyala
sosteniment.

El sector d'indústries diverses, amb
regular activitat, presenta tendencia sus-

tinguda. Les peques oscillacions regis-
trades, la major part ho són esa alça en-

torn d'un quart d'enter, i de mis impor-
tancia: General d'Eleetricitat, 96'oo
(-1400); Aplicacions Elietriques, 94'oo
(+1'oo), i Carbons de Berga, 57'oo
(+1'00).

De les accions As de notar la baixa

de Tramvies preferents 7 per zoo, 43'00
(-1 . 0 o) t Tranemediterränia, 133'oo
(-Sao); Cros, 128'00 (-2'00) Petral-
lis, 26'25 (.4-0.75).

La Junta Sindical de la Corea Oficial
de Comerç i del Collegi d'Agents de

Canvi i Liana ha fixat el següent regu-
lador i "dobla" per a aquest fi de mes:

t735'-1).
63- y,

Moviment borsari
0'20

o'8o
o'ho
o'so

0'25

075

liaesnitta T. i >ferie.
IndUstriee Agrícoles
Aceena Cros
Accione Telef. ord.
Aeri de lionteerrat
Oblig. Atacante t'. hip.
Foinent d'Obre'

AfERCAT LLIURE

Les primeres sessions de venclment
febrer presenten un aspecte mis aviat
satisfaetori, tant per la cooeurrincia que
hi assistí, que bou nombrosa, amb una
contractació efectiva de iorea importan-
cia, com per la tendència doallnant la
qual assenyalà bona orientació per part
de tata els valors operats en aquesta
jornada. Deixem, dones, el mercar amb
una perspectiva satisfactòria per a les
properes reurtions. Cal, però, que postín
algunes reunions mantetint-se en aques-
ta situació per veure si la reacció es ma-
nifesta amb una certa solidesa.

Tanca del Mercat Lliure de Valora en
la reunió del

190'-
13V-

a83'- p.
51'-

153'-

SPLENDID CINEMA
Conean 4e Gent. 517 • Telilla 90919

A V 1
Tres grans superproducions d'estrena:

EL ARRABAL
C010 3 3 a l 00106641 0101641 12a en espanyol.

per Wallace Beery, Jackie CoOPer
1 Ocorge Raft

PASO A LA JUVENTUD
gran p roducció per Jan Munir&

1 Marta EFIrer1
PESADILLA DE BUCEEN' «titubeos)

COMPAÑEROS DE JUERGA
..uperprodurciö M. G. NI, en espanyol.

per Otea Laurel, 0118er Haray
1 Criarles Cbasse

Mercat de Llotja
Atnb regular concurrència se

celebra la sess10 d'ahir en aquest
mercat i la compra-venda no-
mes que regular.

Matas Sembla que et eostent-
mea', de preus ha aconseguit im-
posarse, tota vegada que, les pe-
ques vendes portades a terme,
per tal de refer existfincies, he
foren amb una diferència de dos
rals d'augment en Manió a les
anteriere.

Fuina.: Van sostenint-se, per
ara, als matentos preus, perb,
amb tOt, la demanda continua
pec amatent 1 probable que s i

-gui mantinguda aquesta tònica
fins que l'aclareisju les darreres
disposicions relatives a aquesta
~orla.

Sègol: Va fent-se alguna ope-
rante amb aquest género, si LO
de menys jmportäncia que no al-
tres dies. Es eencert.is alguna
partida entre 32 i 3250  pesse-
tes damunt vagó linfa Mancha,

Dels altres gäneres, de me-
ment. res a dir.

A. FERRAN

BORSsie

Vedars	 Dia 3o Tanta Alca o
peonar baixa

AVIA. Tarda, a les 4 7111. a les 10
REVISTA PARAMOUNT, PARANIOUNT
aRAP1C, LA NATIVIDAD DEL VA-

/ LJENTE (dilaulxos), RITMO DE
RUMIA (Varlelat ), 1

La muerte de vacaciones
per Evelyn Venable I Frederic Mara;

(Sön fi/ms Paramount)

'

M'Uf. Tarda, a les 4. rm, u les 10
Gran Cx it d'Imperio Argentina en la su-

perproduccIn

LA HERMANA
SAN SULPICIO

arub Miguel Ligero

53'b5
41'35
D5'35

328'oo
366'50

5300
40'00
16'00

322.00
363'00
z rd'oo

5'05
4675

104'75
55'50

17365
3650

±0•65

+045
+025
+666
+3'50
+0'75
+n'os
- -
+0'50
- -
+085
-1'00
+025

Nords
Alacants
Oreases
Filipines
Chades
Gas E
Petrolis
Colonial
Explosius
M. Rif
Aigües
Felgueres
Mulleres

it6'73
5'10

4675
105'25
53'50

174'50
3550
48.25 000

El programa mea atractiu da anemona
TUO3, 430. 7111, 945

Revistes Petral. I P4m1ne. Les famoses
gestes de

EL CRUCERO EMDEN
Exil del dibutx en color LEYENDA DE
PASCUA. Annabella en la millar producid

de l'any

NOCHES MOSCOVITAS
D1SSABTE I DIUMENGE: Matinal. Desnata
a triquina per a les sesslons numerarles
de dIssallie 1 dlumenre larda a les 6.
DILLUNS, Primara& dha. El Ihm del Se-
gle: CLEOPATRA, Irlome de Claudette
Colbert, RUBINOFF Y SU ORQUESTA
(slcclat masical).CORAZOR DE PARIS 1

DEMASIADAS MUJERES

Plaga UrguluaOna. 5 • 711100n 21965
Tardas 5 30, 6'30 1 730 (continua)

a les 10
LA MADRASTA
DIEUIXOS

NOTICIAR! "RAVARIA FILMS"

BORSA

53'70
4140

11700
55'75

338.00
10625

5'15
4673

17475
30'35

3660o
178'30

+045

+0'80
+400
+175
+0'0;

-
et0

+300
+0'50

63'10

40'95
tle'oe

5$'15
32400
14'5o

5.10
46'75

173'65
29'75

36300
17800

Nords
Alacants
Gas E
M. Rif
Filipines
Explosius
Petrolis
Colonial
Aigües
Sucres
Chades
Ford

025 71'-
0'273 76'-
125 265'-
t'-
o'to
o'to	 16'-
0'125 19'-
020 30'-
025 43'-•
/'40	 p,
050 75'-tt
170 170'-
o'55 117'-

1'35 ',Se-.
1'35 365'-tt.
1'35 365'-
0'725 174--
1'20 325'-

025	 47'''`'
2'33 323' ••n D.

1 '35 275'- D.
01 20	 34:1'-'

Interior 4 per 100
Amort, 3 per 100 1928
Nords
Alacants
Andalusos
Oreases
Metro Transversal
Tramvies Ordinäries
Tramo. 7 per 100 Pref.

Colonial
Rio de la Plata
Dock&
Acciona Gas E
Chade A, 8, C
Chade D
Chade E
Alabes
Filipines
Hullera
Explosius
Mines Rif (portador)
Sucrera Ordinaria

!!! .19.11E.,. ,!PIN Anuncis oficials-
LA WIRBONIFERA DEL EBRO

(3. A. )rriller201P01
SALÓ VICTORIA
Valbncla. 299 - 291 ti TelefOn 721134
AVIA, DIJOIJS: Tarda, 445, till, 930

ORO EN LA MONTARA
gran pruducclö artistira, remó alemanYe,
dirigirla per Arnold Fank. Inlerpretad y per

Sepp 111 11 1 B2101112 Horney; 1
UN TRUCO GENIAL

deliciosa comedia musical, verslö fran•
cesa: magna creaeld de l'emlnent ertIsta
Dicten Buena 1 d'Arlelty I willlam raque

De conformitat amb els Es-

tatuts, són convocats ets senyors
accionistes a Junta genual or-
dinària per al <ha 28 de febrer
vinent, a dos quarts de cinc de
la tarda, al local social.

Podran dipositar-se accions
tino al dia 18 de Ubres. , d'onze a
una.

Barcelona, 28 de gener de 1935
J. Barbey, vocal secretar!

L'Orla. 116 Talaton 11E22 La Junta del Macat Lliure de Va-
lora ha fixat el seguent canvi de regu-
lador i "dobla" per a aquest fi de mes:

70111; Tarda, a les 4, I 1111, a lea to

AMOR DE UN DIA
per Paul Lukas 1 L'asta M'ama

ATLANTIC HOTEL
per Anny Ondra

AY141. LA DAMA DE LAS CAMELIAS

Bons or
Nords

Alacant;

Andalusos
°remes
Transversal
Tremoles o.
Tramvies p.
Montserrat
Filipines
Sucres
Aigites
andes A, 8, C,
Chades D i E
Gas E
Felguerea
Explosius
M. Rif
Bulleres
Petrolis
Ford
AzIand
Colonial
Platea
Docks

111.33
0.2873
0214
0.1125
0.1250

239

33
41

444444444414444.4~~~~.4444444~4444

MODEST BARGALIZI * COMESTIBLES FINS
CARRER DE VALENCIA, 438

~•~44~~~4~.~.~~4~~~

_11444444444441011~4444~1~4.14~44~~
Consell deben germà:
Germà, no juguls a la loserla; la millor rifa és l'estalvi;
mes, si un dia ten& aquesta feblesa, recorda't de la

LOTERIA i ESTANC

CARRER DE FERRAN, 32 (ara FIVELLER)
(prop del d'AvInY8)

També bl trobaràs tabaes, timbres, segells, etc.

13

0.137519
30	0.175

45	 0.2375
59	 0.025

3 24	 z.5o

30	 0.175
1 74	 0.825
363	 i.6875

69	 0.35
116	 0.55

35	 0.2°
105	 0.50

55	 0.30

48	0.2;

O	 0.05
178	 0.875
67	 0.3835

47	 0-2375
16	 0.1125
17	 0.12;

4444441.~•1111~444444•660+4 14.4•6~44 .4144+•ffle*CINEMA ESPLAI
ALEGRE A LA VISTA (cómica)

CUNDO DE UNIFORME, Per ErY B03
JUARKZ Y MAXIMILIANO
(La calguda d'un Impar')

per EnNe Herrera 1 Medea de Nevara

SALONS CINAE-S
TUTEE TIVOLI

4 tarda 1 10 311: "Milsica y muJéres",
loan monden t Dick Powell, NotIclarl,

lubulsos I CruniCa
PENDO.

4 tarda I tO rilt: "Caprichos". Warmen
Wluiam. "La novia de la suerte", !Un-

tura Slanwycli

SOLER i TORRA Germans
La mujer de mi marido BANQUERS

Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 I 3creac)6 d'E7155a Land11 Franck Mentan • CAPITOL
Pe4+6444444444444444444444.9944~44.4444444444444

1 IMPREMTA - LITOGRAFIA
•	 Fundada l'any 1834

Successor de F. OMEDES
CANVIS NOUS, 1	 TELEFON 16158

BARCELONA

4 tarda 1 10 nit: "Arlette y nua papas",
Mal Dandy. Documental 1 Cómica

CATALUNYA

4 tarda 1 10 nil "Diez dias intlIonarla".
Vilma Vidal. en espany01: Magazine. DI-

bUixOs 1 Documental
AGTUALITAT8

Continua de 3 larda a una nlallnada.
liciarls, ReportaiXes 1 "El Pefidn de Gi-

braltar"
PATHE PALACE

Continua 4 tarda. "El vengador solitario",
"Los deapaieeldes". "La buenaventura",
en espanpol, Enrico Carusso. Catira Fox

EXCELSION
4 tarda 1 010 nItt "El vengador solltarlo"
(Onleament tara), "Los desaparecidos",
"La buenaventura", Enrico Carusso, en

espanyol. Documental

Negocien' els Cupons venciment
primer de febrer

CINEMA RAMBLAS
Rambla del Centre, 516 - Telafon 18078
AVUI: DIBUIX08; LA RUTA DE DON

QUIJOTE. Interessant documental

HOTEL DE ESTUDIANTES
per Raymond Galle

GAMMA CUIRAINIADA	 CAIXES DE LLOGUER
per a guardar valore, documents, joies j altres objectes

de valor
Compartimento des de 22 pessetes anuals

Pot visitar-se a les hores d'oficina

BORSA AL COMPTAT

Els Deutes de l'Estat, poc contractats
en aquella jornada, en general assenya-
len sosteniment de canvis. Obligacions

Hombres en blanco
superproduccld M. G. 74., per Clark Gable

1 Myrna Loy (en espanyol)
tesela continua

...-#44444N+Mber

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 30 de gener de 1935
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FUSTERIA

FRANCESC PUBILL

Martí i Julià, 1

Aquesta casa intervingue

en la construcció i deco-

ració del

Bar Automàtic, S. A.
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L'Ensenyament
La tasoa docent de la !vacua«

de Farmacia. — Després de brl
liante exerciris, ha obtingut pel
oposició, a Madrid. el Premi Ex-
traordinari del doctoral en Far-
rnäcia del cura actual, el senyor
Salvador Brosa 1 Rabassa, la te-
:1 doctoral del qual fou descap-
dellada sota la direcció del doc-
tor Torres al laboratori de Qul-
mica Orgänica d'aquesta Univer-
sitat de Barcelona, havent estat
ena !Untada previatnent d'excel-
lent.
-.. 'Tumbe assoliren tan distingida
ronsideracia en aquests chirrear

i Socias (1931) les tesis docto- 1 	
iDeS els dortors Amarg69 (1933)

UNCID!	 ATENC101 	 ATENCIOI
SENYORES: Es Inútil que despengueu diners en roba,

al per a la seva conservaoló no useu

Llexiu
Demaneu-lo al vostre adroguer

yo.yo
FABRICA: PUJADES, 5C

Teläfon 51308. - BARCELONA

B o 1 a
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Detalls del matx
• Huet Pladner

Victòria obtinguda amb tres cops
de puny. Aixi:sintetitza un cronista
francas el rxionti per fora de combat
a la setena represa obtingut per "Mi-
bu" Pladner damunt de Huat, el di-
Iluns passat a Paris. El primer d'a-
quests cops de puny va arribar a la
primera represa i quan els dos adver-
saria no havien fet més que bescan-
via , alguna esquerres. Un dret va ar-
.Mar aleshores a la punta del mente,

Huat, sota els efectes del cop, va
rodar sobre la 'cine fet una pilota.
Un cop a terra va redreçar-se i, sobre
'en genoll, va escoltar lbs a "nou" el
emanare de l'erbitre. Segons mis tard
acabava el round. A la segona represa
Huat va reprendre el combat bastant
refet; portà la iniciativa de l'atac,
mentre el seu adversari donava proves
d'una prudencia que no Mueva amb
l'avantatge aconseguit en el round an-
terior, Huat dominava. Fins a la sise-
na represa el cornbat va conservar una
fesomia semblant: Huat atacava,
Pladner, boxant amb tota mena de
precaucions, replicara els atacs con-
traris sense altra nota destacada que
alguna que altra contra plaeada amb
oportunitat. A la sisena represa, "Mi-
bou" era aculat a les cordes i passava
una mala estona. I va arribar el seta
round, que fou on es va decidir el
combat. Huat es Ileneä a un furiós
cos a cos. Però heu-vos aci que a la
sortida, Pladner, veient una obertura,
ea anear el seu dret, que arribà just

.11 la punta del mentó. Huat va vacil-
Pladner va llençar a continuació

sin nou ganxo, aquest d'esquerre, i
Hect va rodolar per segona vegada
sobre el tapio. Al cap de cinc segons,
teon'Seguia redrecar-se: a vuit, s'aixe-
ca: a nota esteva dret, a des, com
gue encara agafava amh la mi una
de les cordes del ring, l'àrbitre el de-
clarara batut per lora de combat. Es
el primer k. o. que ha experimentat
Huat durant la seva carrera, i per mis

- que ell ha declarar després del mate
que no esperava una semblant deter-
minació de l'àrbitre i que en aquell
moment es trobava en condicions de
seguir combatent és opini6 de mala,
dels ene assistiren a l'encontre que
aval Huat no "oren" els cops com
abans. i que quan l'àrbitre va doner
el combat per acabat Huat esteva
encara completament atuft. "Jo m'ha-
' -s nroposat vèncer per k. o., que és

"er he fet en tots els metas c0111-

.	 ha declarar encara Huat—.
•^ el que és aquesta vegada ha sec-
.' el nue era foreós que mece% un

e l tre. que el batut per k. o. fos
- •-inteix."

donävem compte del resultat
'• matx nul obtingut a la mateixa
ieuM6 entre l'italià Rocchi i el txec
Vilda Jactes. Hem d'afegir ami que
efontanez. que també figurara al pro-
grame, aconsegui batre Sandjack per
abandonament a la quarta represa. De
totes metieres, els diari5 no dediquen
mis que poques !Mies a comentar
aquest nou triomf del portorriqueny.

NO HI HAURA VETLLADA
AVUI AL NOU MON

Contririament al que havíem anuo-
d'Olympia Ring desistiren de cele-
brar vetllada ahir, dimecres, al Nou
Món.

'ARA CONTRA CANDEL I MI-
ILER CONTRA HOLTZER, EL

`	 PROPER DIA u

El proper dia 11, al Palau dels Es-
ports, de París, se celebrarà una im-
portant reunió pugilistica a base dels
encontres Freddie Miller contra Holt-
zer i Ignasi Ara contra Cande!.

GIRONES CANDIDAT AL CAM-
PIONAT D'EUROPA DELS

PLOMES
Gironès, que es troba ja restablert

de l'afecció gripal que li impedí dies
passats de boxar amb Tassin, ha cur-
sat la seva inscripció a la competició
oberta per la I. B. U. a fi de cobrir
la vacant de campió d'Europa dels
plomes. titol que es troba actuelment
vacant

Amb referencia a la noca que han
reeollit aquests dies molts diaeis refe-

rent a un encontre entre Gironès i
Freddie Miller, a celebrar el mes de
mere a Barcelona, podern assegurar
que no hi ha encara res de concret
sobre la conclusió d'aquest nou en-
centre entre el campió del mén i el
postre compatriota.

CROSS DE PREPARACIO PER A
DIUMENGE

La Federada Catalana d'Alto-
tisme, en aubstitució de la pro-
va de cross que havia de dispu-
tar-se diumenge vinent i que ha
calgut ajoruar en interès de la
prova, orgartilza per a aquest
mateix dia un cross de prepara-
d() de lliure participació, lenta
se gestions per tal que pugui es-
ser disputat en terrenys de l'ilj-
pbdrom.

El. CAMPIONAT DE CROSS DE
LA COMARCA DE BARCELONA

Ea DISPUTARA EL DIA 10
La Federada Catalana d'Arde-

tisme ens prega de ter públic
que en la impossibilitat de di-
vulgar com calla, a causa de les-
cas marge de ternps de que ha
disposat, la data de celebrado)
del Campionat de Barcelona de
Cross, que havia de portar-se a
cap, segons el calendari que ha-
via confeccionat, el diumenge vi-
nent, ha pres l'acord d'ajornar-
lo fins al diumenge dia 10, en la
qua) data es disputaran conjun-
tament la prova de neòfits i de-
butante j la de juniors i seniors.

Front6 Principal Palace

Pilota Basca

Beti-Jai Club .
Despres de la junta general ce-

lebrada el passat diumenge al
Frontó Principal Petate, ha que-
dat definitivament constituida la
novella entitat esportiva, ama-
teur, de pilota basca, Beti-Jat
Club, el domicili social de la qua(
estä emplaçat a les oficines del
fi-ornó de les Rambles.

Aprovades Lotes les gestions i
treballa portats a terme per la
Junta interina, es prengue l'a-
cord de conminar el vinent diu-
menge la celebrada, dels partits
matinals entre els afiliats al dit
club.

També fou aprovat per acta-
nació el nomenar presidenta ho-
noraris els senyors Emil Rovi-
rosa , la meritòria tasca del qual
en favor de l'esport base de co-
neguda de tots els a fidonals,
Just Miexelena, digne represen-
tant del Montepiu Espanyol de
Pilotaris, sota els auspicie del
qual es desenvoluparä el novell
Club.

El Club Deti-Jat, que ja comp-
ta amb prop d'un centenar dios-
crits, entre els ideals esportius
que persegueix, te un interim vt-
vissim en que els aticionats al
meravellats joc de pilota a cis-
tella-ptinta, tinguin ocasió d'al-
ternar en les titanes anda els enes
famosos professionals, per tal
d'aconseguir eselatards nimias
sobre els germano del nord.

TALLERS M. 1. D. A.
El seu abonament sobre repara-
cions i engreixament és el que
més corleé a tot automobilista

Villarroel, tos. Telèfon 35306

Avllåa . bordas D.
D. Corunya - Celta.
Nadladetill - Baracaldo.

Segon Grup
GirepameUnión Iren. eeedie,
Júpiter • Saragossa.
08AIRRIA

Tercer Grup
Elx - Llevant
Hèrcules Malacitano.
R. Granada - Múrcia.
Gimnàstic - La Plana.

Ahir arribaren els jugadora
de l'Espanyol

Ahir van arribar ele equiPiers de
l'Espanyol que diemenge van jugar i
guanyaren a Donbstia. Com sigui que
el viatge l'efectuaven en autocar, van
haver d'aturar-se a Villafranca de Orla,
on la neu els barri el pas. Ahir decidi-
ren emprendre la tornada en tren, i
d'allí es van traslladar a Pamplona,
on haurien presencias l'encontre entre
l'Osasuna i el Júpiter si s'hagués jugat.
però veient que no es podia celebrar fina
avui, continuaren el viatge de tomada:
feren nit a Saragossa i ahir arribaren
a la nostra ciutat.

Els jugador; estaven molt satisfets
per la victòria aconseguida a Donbs-
tia. i manifestaren que tots posaren tot
el seu entusiasme per aconseguir-la.

Ami) tot, per referències que tenim,
el jugador que neas es destacà fou
Edelmiro, el qual dugué a serme una
partida de les millors.

Tots han arribat bé, i això fa supo-
sur que diumenge, contra l'Athletic de
Madrid, podrà jugar tot l'equip. De nado
a mis, els jugadors estan animats per
a aconseguir una nova victòria.

EL SABADELL A VIC. — Apro-
iitant el descans que li toca al Saba-
dell diumenge, puix que haría de jugar
contra el Logroño, es traslladarà a Vic
ser tal de jugar contra el Vic F. C.

EL CAMPIONAT DE BALEARS
El campionat ha donat la segúent clas-

sificació:
Constància, cameló.
Balears, sots-campió.
Mallorca.
Medlterrani.
Atle n etie.

'44.4144444444•410444444.41444

IMERCEDES-BENZ
bal4444-v-.

Basquetbol
ELS ESCLETXES S. C. ELE01-

REN NOVA JUNTA
Ea paseas dissabte els Lockt-

ves s. C. celebraren l'assemblea
general que hacia natal anuncia-
da. Desprea de laboriosa votad()
fou elegit el seeüent Consell Di-
rec tiu:

Preeideitt, Sebastiä Mes; vice-
president. Bossencl Boadella; tre-
oorer, Lluis alontota; comptador,
Pere Ba talle ; secretara Rossend
Buudella Guimerà; rice-secreta-
ra Josep Lene(); vicals: Antoni
alussons, Francesa Llopis i Jo-
sep Montoto.

L'acte resulte, foro brillant t
transcorregue eilig de gran
liartnonia.

Causà InlIllolable impressio
entre els presents l'excellent si-

tuarle) eeonämica de que gau.
deix actualrnent Ventilat.

Ten IM
HOM DEDICA AQUESTA NIT UN

SOPAR A JOAN M. BLANC
En redactar aquestes notes

sol ja prop de d'Igualita les jus-
cripcions rebudes al Barcelona
Lawn-Tennis Club per al sopar
intim que aquesta nit tindrà lloc
al seu estatge social, dedicat al
seu consoci i campió de Cata-
lunya, Joan Manuel Blanc Ber-
trand.

El Comité organitzador de la
dita testa íntima fa avinent que
el sopar començarà a dos quarts
de deu en punt, rae per la qual
prega a tots els inscrits que se
serveixin observar la puntualitat
mis completa.
LA NOVA DIRECTIVA DEL. TURO

En a'assemblea general ordi-
Aria celebrada el diumenge Jet

-Tamiz -Club eal Taró, ion alee
el següent Comen Desistid:
" Pident, Jamp Lidio dl Prat;
vide-president, Jordi N8q1Vii;
Secrellari, Diordat de la 1111661a;
rice-secretan, Noel Clarasó; Ire-

Josep Maria is Deläs; vi-
ce-tresorer, Marc Viladomiu; bi-
bliotecari, Miquel Cuidó; cap de
material, Remen Puigmarti; vo-
cals, Arnol Tobler, Josep Garri-
ga Nogués, Ignasi Puigmartf
Filalici Flaquer.

'

Cielisme
Les primes de la propera

XXIX Volts a França
Per a la propera Volta a

Franea, que s'efectuarà del 4 al
28 de juliol, els organitzadors
han rebut una nova aportad() de
22.000 franca, donatiu de la casa
-Suze".

Amb aquesta nova quantitat
san ja 53.000 frenes els rebuts
pels organitzadors destInats a
primes.

Aquests 22.000 trance ingres-
sala darrerament seran repar-
tits de la forma següent:

500 frenes al primer classifi-
cat de l'equip belga a cada una
de les següents poblacions:
Lille, Aix-les-Bains, Cannes, Pau

Parle; total, 2.500 frenes.
500 frenes per al primer eles-

sificat de l'equip nene, a Char-
lesville, Grenoble. Marsella i Bor-
deus; total, 2000. 	 frenes.

500 frenes al primer classifi-
cat espanyol a Metz, Gap, Mont-
peller i La Rochelle; total. 2.000.

500 frenas per a l'equip ale-
many, a Belfort, Digne, Perpinyà
i Nantes; total, 2.000 trance.

500 frenas per al primer clas-
sificat de l'equip francés a Evitan,
Niea, Lucho n i Caen; total, 2.000.

Es destinen 4.000 franca per
als cinc primen classificats al
Coll de Telègrafs, i 1.500 per als
tres primer; individuals.

Els 6.000 franca que resten es
destinen a la claesificació ge-
neral.

VIDA CORPORATIVA
Renovació de oärreos. — En

vivita de la reglamentaria reno-
vació de carees, la Junta D--
rectiva de l'Associació Nacional
d'Agents d'Assegurances, ha que-
dat constituida per a l'any cor-
rent, de la següent forma: Presi-
den!, senyor Josep 3f. Martínez
Estere; vice-president, senyor
Josep Nobel; secretari, senyor
llaman Gassol; viee-seertari,
nyor Llorenç Peix; tresorer, se-.
nyor Ramon Torra Closa; comp-
tador, senyor Joan 31. Grinyó;
bibliotecari, senyor Ferran Mont-
serrat; vocals: senyors Frederic
Amat, Ramon Carbonell, Manuel
Sagnser s Andreu Gual.

Eta la renovació parcial de càr-
recs efectuada recentment per la
Societat Económica Barcelone-
sa d'Amics del Palo, la seva

Junta de Govern ha quedat cons-
tituida tal con) segueix: Presi-
dent, senyor Emili Jorba i Ro-
manyà; vice-president, senyor
Josep Vtlardaga; tresorer, senyor
Joan Marin i Balines; col/apia-
dar, senyor Ramon Delgar i Ven-
tosa; bittlioteeara aenyor Ferrar'
Valle j Taberner; secretari, se-
nyor Pere Arderiu; vice-secreta-
ri, senyor Francesc Tesonera;
vareta: senyors Josep Borren i
Macla, Joan Maté i Soler, Joan
Hurgada i Juliä, Toses) Banque
Feliu, Antoni Jansada i Llopart
i Jouquitu Vellvé i Cusidea

Asenclaoló de la dependencia
mercantil de Barcelona.—Aques-
ta Associació convoca tot.3 eis
seus socis a la Junta general or-
dinària que tindrà lloc el dia 31
d'aquest mes a dos quarts de deu
de la nit, al seu estatge, Sant
Honorat, 7, principal.

Tenint en compte la importän-
cia dels assumptes a debatre,
s'espera l'assistència de tots
aquest acte.

Foment Autonomista Català.—
El Consell Directiu del Foment
Autonomista Catalä convoca Let.;
els socis al Consell general ordi-
nata que se celebrarä avui, di-
jous, a les deu de la nit, al local
social, Passeig de la República,
113, sota el següent ordre del
dia: Lectura de l'acta anterior;
memöría del Consell Directiu;
balanç entablilla 1 elecció de
cärrecs.

ÁGEN

rals dels qual es desenvoluparen
al ja esmentat laboratori del
doctor Torres.

Premi Extraordinari de l'any
1932 fou el doctor Amat, j en
el cure actual ha estat proposa-
da Lambe la senyoreta Gastillo

ambdós Ilicenciats per
aquesta Facultat les tesis doc-
toral; dels guate han estat exe-
cutades a l'Institut Rockefeller i
Faculta( de Farmäcia de Madrid.

Carreras universitärles. — La
Unió d'Estudiants ha preparat
uns cursos d'algunes assignatu-
res de Facultas que interessen
especialment els alumnes que
voten presentar-se en qualsevol
Universitat de la resta de la Pen-
Insula i Lambe als estudiante de
la nostra Universitat que desit-
gen fer un repäs de les assigna-
tures estudiades oficialment.
S'han inaugurat eis de Dret Ro-
ritt, Història del Dret i Econo-
rnia. Demaneu detalls a la Secre-
taria, Rivadeneyra, ó, se gon ( pla

-ce de Catalunya).

FETS DIVERSOS
'Teresa Eranculf Andreu, de 23

anys, dependenta d'una confite-
ria del carrer de Salmeron,
denuncia que d'un guardapols

que tenia a la catabre de vestir,
ij havia estat sostret un valuós
rellotge de plati i brillante. Com
a supusat autor del fet fou de-
tingut un altre dependent, el qua
no va saber explicar la proceden-
cia de 75 pessetes que portara.

A la plaça de la Universi-
ta toparen el taxi 35.839 i el cot-
xe particular 48.012 eaquesta
matrícula. Ambdós sofrireu des-
perfectes i resulta terida /a pas-
salsera del taxi Ensilla Gómez
Arconiga, de 54 anys, domicilia-
da al Passeig de Gracia, 76, ter-
cer, primera, la qual, després
curada al Dispensari de Sepúlve-
da, passa al seu domicili,

— Alfons Pujol ha denunciai
que entrà en tractes amo un sub-
jecte que went-se gereist d'una
Empresa d'Erlitiaacso, ti proposa
la construcciat d'un xalet. El de-
nunciant lj !Hura 17.000 pessetes
i conmina l'edificació uel xalet,
perü quan s'havien realitzat obres
per valor de 4.000 pessetes, des-
aparegue el suposat gereist.

— ae_san viatjava üt Un Irafu-
vta de la huta Gracia-Rambles,
itafel A- Echevarria 11 robaren
la cartera en la qual purtava 375
pessetes i docunients.

— Ha estat identificat, el ca-
eaver de l'individu que mora a
santa. Ha resultat easer el tic
Lluís Roca aansalvadur. de 46
anys, domiciliat al carrer del Vi-
dre, 15, j guau inuri es dirigia al
seu treball ile refluador de cris-

mati a PAvingucla— Main al
de Francesa Layret, un taxi que
va fugir, atropella Carme Mau-
rici Godall 1 li ocasioné diverses
lesions contusions de les quals
fou assistida al Dispensari del
Districte. Després de curada pas-
sä al seu domicili del carrer Nou
de la Rambla,

— Mestre jugare al seu domi-
cili del carrer de Salmeron, la
nena de qatre ans Albertina
pis Ponsä, tingd la desgräcia de
caure darnunt d'un braser maces
i s'ocasionà cremades a l'espata
tia, de prouöstic reservat. Fon
assistida per un metge particu-
lar i despres passa al seu domi-

eili.— Liad Ofren ha denunciat a

la policia que d'un auto que dei-
ah al carrer d'Auziäs March,
robaren una maleta que conte-
nia diversos pressupostos 1 plans
de la Societat Cartel del Lozoya.

Al Parc de Mantjuic, davant del
Poble Espanyol, una moto amb
sidecar topä contra un arbre i
resultaren ferits els seus dos
ocupants, Joan Castells Solà, de
27 anys, que viu al carrer de la
Creo Coberta, 33, tercer, prime-
ra, i Joan López Ortega, de 22,
habitant al carrer de la Riereta,
12, primer, primera. Al primer
se li apreciaren erosions i la
fractura del fémur, de pronòstic
reservat, 1 al segon, lesions
contusione. Després de curats al
Dispensari d'Hostafrancs, passa-
ren a la Clínica del doctor Juliä,

— Anit passada, a la farmàcia
de Josep Lafuente, situada al
carrer de Balmes, 176, es produi
un incendi al seu laboratori. Els
bombers el sufocaren al cap d'u-
na estona. No ocorregueren des-
gràcies. Les perduras loren es-

casses.

— Al Dispensari de Santa
Eulàlia fou assistida Tomase (ésa
Berna!, dimiciliada al carrer
d'Enric Moren, 63, baixos, la qual
presentara una intoxicació greu
produida per haver ingerit una
regular quantitat dlcid clorht-
dric. Després de curada passe
l'Hospital Clínic.

— Al carrer de Sant Oleguer,
un guàrdia doch l'alto a un in-
dividu que lj infongué sospites.
En intentar escorcollar-lo, el dit
subjecte es posà a cridar.

Li fou ocupat un paquet amb
embotits, un anell, un rosari 1
unes arracades, tot procedent de
robatoris. El subjecte en qüestid,
que digué anomenar-se Anbot
Pérez, passà detingut a la Dele-
gad() de Policia del districte.

— Al carrer de Sants, davant
la casa número 43, fou recollit
un borne dune 40 anys, decent-
ment vestit, el qual es trobava
sense sentits.

Conduit al Dispensari d'Efes-
tafrancs maorí al cap de deu mi-
nuts d'haver-hi ingressat, a con-
seqüencia don atea cardiaca

Per ordre del Jutjat, el cadàver
fou traslladat al Dipòsit judiciai
de l'Hospital Clinic.

— Al Dispensari del carrer del
Roser fou auxiliat el noi de dot-
ze anys Carles Cela Coca, el qual
sofri un atea d'epilepsia que 11
sobrevingué a l'Avinguda de
Francesa Layret, clavara el cine-
ma Avinguda. Després d'assistit
passä al seu domicili, Vallespir,
22, tercer, segona.

PIANOS
PLAZOS

ALoulLEP

elM7ACY

APARELLS FOTOGRAFICS
Prismàtics, Binocles, Cinema
Pellículea Pathe -Baby, Màqui-
nes, Fonògrafs de totes menea,

Discos, etc., etc.

JOIES BRILLANTS
Tot de veritable ~taló
Compra, venda 1 canal

CASA BAGUÉS
Illresla _SaTn. t iP4M , 7 8- kpArl'InC'EdLe0Y147

ADVOCAT
0081 ENEC PALLEROLA (Domen*. da
3•1Imunt) na tra5lIadal el sea bufet d'aC-
vocal (Iresbó tuifdleo-ädminIstrativn MP,
cantil) e la RONDA DA SANT PIRE. ea.
PRINCIPAL., PRIMERA. Toleren 13908

(De 4 a 7 de la tarda)

FRONTÓ . NOVETATS
Avui, dijous, tarda, a les 4:

AZURMENDI VILLARO
contra

GALLARTA III - CAMPOS
SIC, a tes lona.

IZAGUIRRE - ABASOLO
sonara

QUINTANA IV -QUINTAN II
Detalle per ourtollo

Atletisme

Avui, dijous, tarda:

RECALDE II - ULACIA 1
contra

URIZAR 1 - URIONA 11
NO • as 10.15,

CELAYA II - IBARLUCEA
contra

Z311100 - 111111110MV

PORT

1E4'	 t bo
Torneig de Lligues

Partits per a diumenge
PRIMERA DIVISIO

Espanyol	 .Athletie de Madrid.
Madrid - Barcelona.
Valencia - Oviedo.
Sevilla - Betis.
Athletic Bilbao - Donestia.
Racing S.	 Arenas.

SEGONA DIVIS10
Primer Grup

Nacional - R Ferro!.

I VENEN 1 GARANT1TZEN

44.006,0666444+eee•

BUSQUEU PIS?

CINCA C4S4 QUE GÄZINTEIX
LLUDS AMtLIS

Pensió "LA MUNDIAL"
cletgers, respesers t. est. ventosees se-
bitacIons. Hospital. 125, p. pr. tel. 17321

En trobareu de tots preus
De qualsevol condició
A tetes les barriades de Barcelona

CONSULTANT LA

BORSA DE LLOGUERS
141.- BANC DE LA PROPIETAT

GIRONA, 2 (Ronda Sant Pere)

eelwireo..oránbeekoNeletemese.oeffleweffleie..i.tleVelatfflOKIMINOOMII1011.

Telelon 53191

—	 o


