EL TEMPS. - A catalunya, el cel. en general, està serè; 1ola·
ment &'observen algunes boires I cel més nebulós a tota l:1 Segarra
1 durant la nit ha plogut amb poca Intensitat a tot Andorra.
Els vents ;,.,,en molt fluixos I variables per l'Interior 1 més lntcn•
101 1 de direcció Nord per les costes de I'Empord~ I camp¡ de Tortosa.
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Barcelona, dissabte, 2 da febrer del 1935
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Han estat executats a .Oviedo Ro elio Vóz

~~~~~~~~~~~ o

z i Jesús

Guió del moment Ala ,re!ú ~eMa~ri~ L'execuciótin~u~ll~ca_prim~ra l'I~If~U ~f l"tX'f~lffti UA~[~B
-

Els advocats defensors s'en-

PETITES PASSIONS trevistene:.~o~s~u::sesident
Ens hl re!crlem abans d'ahir, 1 volem insistir-hi avui. No })('rquè el
fet tingui cap transcendèncJ.a sinó per la categòrica neceSBitat de muntar
la gestlo 1 l'organització polltica del futur, en el que , fa referè~~ia . a I&
democràcia catalana d'esquerra, sobre uncj bases d eficàcm, d ag1li~t,
de precisió 1 de discipllna que en facin l'ímic instrument poUttc 1 soc1al
a.ptc per canalltzar !es aspiracions de les masses catala~es.
En efecte. Les pet1tes passions d'algtm cac1c de barn - ximpleria polltica de qualsevol asp1raut a qui sap què - es mouen, desf1~1ades, en la
penombra dels recons, a veure si encara queda alguna possibilitat de refer
el tlngladt:t 1 tornar a començar. Diem per endavant, abans de continuar,
que examinarem sempre amb respecte aquelles posicions que, equivocades
al nostre veure, es rnantlngum Inspirades en una Idea de bé 1 en una fermesa conscient de pnnclplS. Però no estem disposats n1 a respectar ni a
translgil· amb el petit avantatgista. - cavalleret d 'U:dústrla de les ld~es
i de la bona voluntat dels altres - que ara aprofiti 1 anormalitat 1 el digne silenci dels homes responsables, per a les pròpies finalitats de vlvl·
dor. De manera, que l'Interessat o interessats en el petit comerç lntola·able a que ens reter1Dl, poden donar-se per advertits. O é.s que Individus
que ni han realitzat una tasca eficaç ni hnn donat la cara a l'hora que d()o
nar la. carn podia pagar-se a un preu alt, poden ésser escoltats i respectats per cap mllttant, per cap home conscient de la democràcia catalana
d'esquerra?
Ens dol haver de parlar aixl, a1nb aquesta duresa. i amb aquest menyspreu. Però cal que tothom se n'adoni l ho tlllgu1 present, l localitzi, flns
a neutralitzar-lo el petit radi d'acció on opera algun d'aquests irresponsables que encara no s'han assabentat que la poUtlca, l la missió de
la politlca d'esquerres, no és la de cobrir les seves apetències sinó la de
servir el nostre pals.
Cal liquidar poUtlcament tota aquesta pobrissalla moral. Han estat
moltes, 1 molt greus, les coses que han passat.

i

Abans de l'execució

Madrid, 1. - El President l ex-Consellers de la Generalitat segueixen
essent visitadfssims a la presó de
Madrid, per personalltats republicanes i molts catalans residents a Madrid. Els advocats defensors, senyors
Ossorto, Asúa, Barcia. 1 altres ha.n
seguit entrevistant-se amb el senyor
Companys i companys per tal d'ul·
timar detalls relacionats amb la seva
detensa.
No està concretada encara la data
en què podrà celebrar-se la vista de
la causa que se li segueix 1 s'espera l'arribada a Madrid del senyor
Gil 1 Gil que h:l. estat actuant a
Barcelona durant aquests dics, 1 segons el que depengui de l'actuació
podrà. allargar-sc més o menys la
vista de la causa. Dc totes maneres,
hom suposa que la causa es veurà
a mitjans del pròxin1 mes de març.

Oviedo, 1. - Qunn fou comunicada pels jutges la negativa do l'indult als reus Rogeli Vàzquez, ¡,ergent del regime;lt d'infanteria número S, 1 al paisà. Jesús ArgUelles,
aquest<> han entrat en capella. EI
sergent., que estnva a la caserna de
la Guàrdia civil, ha esttlt traslladat
a la caserna de Pelayo, on s'allotja
el regiment en el qual Vàzquez prestava servei. El paisà Argüellcs, (al
cEl Pichllatu•, ha oontinunt a la
presó d'on ja no sortirà, puix la seva. exeC'Ució tindrà lloc ni paU de
la pròpia presó. Ambdó.s condemnats
seran afusellats.
A Oviedo està ternúnantment proI (),;. 1u ~rr cap noticio, relacionada amb les execucions fins que
aquestes hagin estat executades.
El sergent VàzQuez es troba acvmpanyat del seu pare 1 a la nit l'ha
visitat 1 ha rom~ · al seu costat. la
dona amb la qual fein vida marttal. El reu està guardat per un piquet de vuit sold<>•~. designats per
a complir la senti\ncia. Aquests es·
tan comsndats per un oficial. En
l'acte de l'execuc!fl fonnnran en
tres fronts: el regiment núm. S,
complet, amb bandera 1 les forct's
d'Artilleria 1 la Le¡rtó estranger!!
rtest"r.arles a 0 "'"rl" D"vnnt del reu
ht haurà les forcP.s del r ef'"l ment
núm. 3, 1 consumada l'execució tota la tropa desfilar:\ davqnt t>l ca:':\·
ver amb la ~andera al front. Les
despulles seran llitu'"ÑPq a la. familia Sl actue;ta les reclama.
Quant B Amielles, l'acompanyen
els seus germans 1 l'advocat defensor, canità R<·'l<tifo. Ar~e11 es ha sonat amb rellltiva trannu!Hitat 1 hn
passat les prlm~>res hores de la ntt.
conversant sol>re divt>rsos temes
com volent oblidar ell mateix t'l sen
Imminent fi.
Als centres oficials neguen als Pt>
riodistes noticies sobre les ~>xecu
cions i no es permet als In onna-

······.t-tei)et'¡j:iï:''ie5''iiii5e5''i>'Oütiiiüè8'ï"léS..üü:.ii<i'ü~5··èi·'àcèió''í'<i~e5iiiiciüii''d'e
la democràcia catalana, que ha passat ja per la prova del foc, han de revisar-se en aquells punts que la lliçó de la realitat aconsella, 1 han d'enquadrar-se en una disciplina inexorable.

·····Meiiirestà.Iit'." ·;,o'i: ei· iiüè"èS ·f'ací· ï' èi ·éiüe' 'éii ·<iis:üi ïi<> ·¡;oi· 'iéiiir'&iire"ñ:
lor que el d'iniciatives particulars, la responsabilitat de les quals recau in·
tegra sobre els seus autors. El nostre respecte als detenninls impulsats
per una Intenció recta o per un principi noble. Però la nostra repulsa a
tot allò altre que no tingui més valor que el de l'apetència personal 1 el
burde caclqueig del vividor 1 de l'irresponsable.
Per a parlar, per a definir, per a adoptar determinis, cal l'autoritat
d'una conducta digna. 1 d'una jerarquia moral responsable. El poble, la
massa democràtica de Catalunya. ha de discernir perfectament aquesta
autoritat i aquesta jera1·quia, que prendran la paraula a l:l. seva hora.

...... na.vessélii"liióiiieó'iS"d.elicaiS"i" t~eiiileniS....:Ei"i>re5ê;~t'ï"ei"!üiü'r
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politlc 1 social de la Repflblica entranyen perills l possibllltats històriques. Cada gest, cada determini, cada paraula 1 cada gestió poden tenir
ressonàncies inesperades en l'àmbit de la vida pública. Els dirigents de
la democrncia no podeu improvisar ni gesticular perquè sf. Al contrari.
Han de tenir una clara visió de la realitat, un profund coneixement dels
problt:mes, una tècnica de govern, una solvència cultural 1 moral. una
responsabilitat 1 una personalitat. ALxò no és patrimoni d'insensats ni
de cacics, sinó d'homes que sentin i vegin la direcció d'un partit politic
com a un mitjà de servir un Ideal, no com a finalitat per a satisfer una
concupiscència.
Un sistema democràtic té sentit en tant que constitueix un sedàs implacable de depuració 1 de selecció. Quan es converteix en instrument de
passions personals, o en nucli de camarilla, deixa d'ésser norma política
èficlent per a convertir-se en indústria pública menyspreable. La missió
de la democràcia catalana. és la primera. No la segona.

Una interviu

El general Núñez de
El Sr. Nicolau d'Ol· Prado i Fanjul, a
wer exposa els seus Palma deMallorca
Mallorca, 1. - Segueia Palma de Mallorca els genepunts de vista sobre xen
rals Nuñez de Prado 1 Faujul. Ahir
visitaren el més important de la
ciutat de la qual feren grans
les futures eleccions elogis.
A l'hotel on s'estatgeu rebe-

Madrid, 1. - El corresponsal de ren nombroses visites de militars 1
«DI:n 'o dp Madrich> ha conversat a particulars.
A la tarda tenien anunciada la
seva visita al general Domènec Batet que no sabem sl se celebrà.
L'homenatge al general Batet organitzat per l'Ateneu Balear sembla ~ue assolirà un gran èxit, car
són a molt nombroses les persones
que an adquirit tiquets.
Preguntat el senyor Batet per un
periodista manifestà que, per ara,
no pensa. tornar a Barcelona n1 a
la Pen!nsula.

Reunió de la Comissió
d'Indústria

El preu dels diaris

hora del mati d ahir dtvendres

El T. de G. i la
cousa contra el dar·
rer Govern de ia
Genera·ital
Per traslladar Martí
Barrera a Madrid
Tenim noticies que per part de la
Comissió del T. de O., presidida pel
vocal senyor Oil 1 Gil, que aquests
dies ha actuat a la nostra ciutat,
ha estat traml:s un ofici al doctor
Tries, cap facultatiu de la Cllnica
on es troba hospitalitzat d'ençà de
la intervenció quirúrgica a la qual
fou sotmès, l'ex-conseller de Treball
senyor Marti Barrera.
L'objecte de l'ofici és conèixer la
pcssible durada de la curació de
Martí Barrera, per tal de fixar la
data del seu trasllat a la presó de
Madrid, on es troba el senyor Companys i els altres ex-<'onsellers del
Govern de la Generalitat de Catalunya.
Ignorem sl l'esmentat ha evacuat
la consulta que ll ha estat adreçada.
pel T. de O. 1 els termes de la contestació.

dors, no ja l'accés a la. presó o a ¡a
caserna, sinó fins la permanència n
les proximitats.
S'observa 4 Ut! han e~tat adoptad<'s
precaucions, i les tropes es trobt'n
Bquarterades. La tranqulllitnt, no
obstAnt, ("; absoluta.

El compliment de la
sentència
Oviedo, 1. - A ;es nou del m:.~!.,
ha.n estat atu:;eUats Jesús Igleslas
Argüelles (a) «Pichi!Rtu» i t"l r(!rgent
Rogcli Vàzquez.
Ea pnmt:r m\ &-tat executtlt a la
Presó Mod ~.:. a dos quarts de vwt
del mati. Ha sortit al pati de ~~ presó, on hi havia fonnat el piquet comandat per tm oficil'J, compod de
vuit soldats del Terç. Quan ar.aven
a posar-U la bena, ell mateix ha
<\Juciac a f('r·ho

.......
, ....................................., ..........
El sergent Vàzquez, que .. ..tvm
~

tat traslladat a la caserna de relayo
ha sopat 1 ha pres oonyac. D · -..,r&s
ha demanat un notari per tnl de
....co:lèixer tm fill que t!'ni:l a Ceuta,
1 ha estat comp!<•'!· ' 'y·'!"L'diatnment.
En apropar-se l'hora de la seva
execució, apareixia quelcom més
ab:h .. aa sortit a , o.J:¡J:anada dc ,,
caserna. on hi havia el regiment
amb band<'"a i banda. TamJe hi havia fonnada una compan}ia del
Terç. Se l'ha coHocat al lloc indicat
per a l'execució 1 se 1 han tap:~t els
ulls.
S'ha encarregat de realitzar l'execució un escamot pertanyent a la
oompanyla en la qual Vàzquez presta va. servei.
En arribar al cementiri les autoritats han lliurat els cadàvers a les
famflies reRoecti ves.
Tot 1 haver-se adoptat precaucions als voltants de la. caserna 1 de
la presó, no s'ha regi~trat rop incident.

en

El dia 12 es reuniran els caps
de minoria per a estudiar el
sumari
Madrid 1. - Com ja diguérem,
als caps dc les minories parlamentà·
ries els fou lliurada, el dijous, còpia
rencera del testimoni sobre l'afer
del contraban d'armes, a l'objecle
que l'estudiïn i estiguin assabentats
de totes les incidències del procés
quan, el dia 12 d'aquest mes, es re(Passa a la pàgina l)

D'algun temps ençd, la immigració de jueus - especialment
1ueus alemanys- a Catalunya és un tema periodtstic d'actualitat.
Són alguns milers els hebreus que han Vingut act a establir-se, i
llur presència suscita diversos problemes d'ordre ètnic, poltttc, econòmic í religiós.
Trobem que el tema és interessantíssim f delicat. Precisament
perquè ho és, convé tractar-lo amb la mdxtma cura, sense cap esperit de rancúnia racial, d'antipatia poltHca, de rivalitat econòmica
nt de fanatisme religiós. Aquells qut vegtn només en els jueus immigrats els homes de raça semita o els comunistes fugitius, o els competidors professionals, o els desconeixedors del Crist, tindran per
torça Ul~a visió parcial i equivocada de la nova qilestió que es planteja a Catalunya. Per diSsort, certs comentaris que hat:~n viSt a la
Premsa barcelonina mostren alguna o algunes d'aquestes tares, i
només poden servir per a desorientar l'opinió.
Molt millor que aquesta feina és la d'examinar objectivament
i serenament la qüestió jueva en allò que es relaciona amb el nostre
poble. I entre els aspectes d'aquesta qilestió hi ha ds seus antecedents històrics. Començarem, doncs, per veure, ràpidament, quine$
relacions ha tingut Catalunya amb la raça d'Israel i quin bé o quin
mal li ha tet aquesta raça.

• • •

I

• • •
Sembla que l'advocat fiscal d 'a·
questa Audiència, senyor Fmnquet
•
acabà la traducció de determinatS Una
lntereuant
fotosratta
del st~uJor Gom: 'lnys a bord del nu .•r"'WlYl>
documents redactats en català.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!~!'!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'lll!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l
lll!!!"'!!!!!!!!!!
!!!
•
Entre els que declararen ahir figura l'ex-agent senyor Vergés, el
La
«Gaceta»
qual bo féu per segona vegada. També declarà la vfdua del propietari
d 'una fàbrica d'efectes per a automòbil.
El senyor Gil 1 Oil creu que el
sumari contra el darrer Oovern de
Requereix als diputats lndala Generalitat quedarà. enllestit a .i
de mes 1 que la vista de ln cau·,a
lecio Prieto, J. Tomàs i Piepodrà. celebrar-se dintre el mes de

La Comissió de Suplicatoris
Ha publicat una
Circular del fiscal de
la República negant
ra, Amador Fernàndez i Marvalidesa a la nova garida Nelken perquè es preel dia 8
llei Catalana de Con- Madrid,sentin
1. - Per un edicte de la
Comissió de SuplicatoriS són citats a
tractes de Conreu comparèixer
davant aquesta Comis-

Madrid. 1. - La «Gaceta» publica
una circular de la Fiscalia general
de la República, dirigida als fiscals,
en la qual hom diu que el nou text
de la llei de contractes de conre;.¡
de Catalunya conté les mateixes extralimitacions de competència que
el Tribunal de Gamnties assenynlà
a 1:\ llei de l'onze d'l'l>ril, 1, per consegüent, abasta el valor de la cosa
jutjada. Per aquest motiu, els funcionariS del Mini!itcri Flsr.al, qttan
intervinguin en afers en els quals
s'invoquin tals preceptes, s'abstindran de concedir-los validesa 1 eficàcia, 1 utilitzaran els mitjans 1 rt!·
cursos legals procede!lt:; per a evitar que siguin aplicats.

(Per BartoU)

El tinent Torrens és
condemnat a reclusió perpètua

requint pel jutge, 'l'ots els membres dí!l Govem provistonaT, alt~
càrrec:> d'aquella situació, diversos ministres del govern Sa¡,~per
i altres moltes persones han deposat les seves declaracions cW,.
vant del senyor Alarcon. L'embalun~ del testimoni arribat a les
Corts, rcsumei.c els allegats mé!
"tariats. I~i;; animadors i tnstlga.
dors ct'ctque~t procés se les prometen molt felices. Hores ue~pres del
lliurament de les còpies als caps
de mí11oria l'aspecte de la qilrstió
ha variat. Els embaluma han corr egut ~e mà en mà. No és possible
resumtr, ¡Jcr ara, el seu contingut., Els r, ,'JUÒ it:.li!S de tots els
matisos ara estan més interessat!
que els que ha,, esl111Wlut ta portada. del testimoni a les Cort11
qu;J la qilesti6 Btgut debatuda
Plíblic amb la major amplitud.
Estimem 1.. e ha d'tsscr nomenada tllla Comissió parlamentària
perquè el testimoni sigui estudiat
i dictaminat; que es dedueixin
quantes responsabilitats puguin
devenir. El senyor Miquel Maura,
amb l'embalu m en les seves nervioses deia: «Això és un globus
que es dC'sinflard de seguida. Amb
la insensata manera amb què han
portat aquest assumpte, sols una
cosa acom!egueh·en: aue el nom
d'Aza1UL 1>tlUi tan alt, tan alt,
quant a la consideració pública,
que és converteixi per a sempre
en quelcom intangib!e. Aquestes
armes no es poden usar. ¿No recordeu el que va passar al meu
pare? Doncs, és una lliçó. Això d
que serd el part de les muntanyes.

Els jueus a Catalunya

· El senyor Oil 1 Oil, vocal del Tnbwlal de Garanties, passà el mati
d'ahir r ebent diverses declsrncions.
Entre els que declararen figura el
gerent d'una altra casa d'armes que,
explicà en quina forma la Generalitat s'incautA de les annes; la
mestres;a d'una fàbrit'a. dc meta!ls
que rebé l'encàrrec de la construccó
de diversos DlUers de casquets per a
annes, 1 també declarà. l'empleat de
la Transradio, senyor Llufs Solsona
Martin.
La declaració d'aquest, com es re·
cordarà, és perquè expliqués la seva
intervenció en la incautació de les
ràdios per ordre del senyor Dcncàs.
El testimoni, que ha estat absolt
recent:nent per un Consell de Guerra per aquest mateix afer, es limità
a dir el mateix que declarà davant
del tribunal militar.
Amb aquestes declaracions sembla. .
que queda ja acabada l'actuació del
vocal del Tribunal de Garanties.
T enim notícies que el sumari que
el senyor Gil i Gil instntetx està tocant la seva fi 1 que no hi haurà
necessitat de tornar a Barcelona per
a la instrucció de noves diligències,
ja que després d'unes poques declaracions que es rebran a Madrid i algunes cartes que s'espere. rebre, es
donarà el sumari per acabat.
El senyor Gil i Gil marxà a Saragossa. en el ràpid de la tarda, i d'alli
aVUi o demà, seguirà el viatge a
Madrid.
El secretari senyor Herrem tomà
a Madrid en l'exprés de la nit,

J

Un fall del Suprem

Madrid, 1. - La Sala sisena del
Tribunal Suprem ha dictat 1 signat
sentència en el dia d'aVUi condemnant a reclUSió perpètua el tinent
de la guàrdia civil senyor Torrens,
pe,; al qual soHicitava el fiscal dues
penes de mort.

Sembla que el senyor Gil i
Gil ha donat per acabades les I
seves diligències a Barcelona

Madrid, 1. - La Comissió d'In·
dústria s'ocupà de la qüestió de la
puja del preu dels diaris.
Segons ha manifestat el diputat
senyor Sierra Rustara.zo, la Comissió ha aprovat la puja del preu dels
NICOLAU D'OLWER
diaris a 15 cèntims i ha recollit algunes suggerències presentades pel
Barcelona amb el senyor Nicolau diputat radical senyor Pérez de Rod'Olwer.
zas. Una de les quals es refereix
-¿Feu ara molta propaganda se- a la grandària 1 quantitat del paper
nyor Nicolau?
'
dels perlòd.lcs, deixant a la lliure
-Tota la que es pot. En els ac- elecció de les empreses la grandària
tuals moments no és molta...
l nombre de pàcrtnes. Avui quedarà
-Per a les elecc1ons?
en net el dictamen.
-suposo que fins a finals d'any
no n'hi haurà.
-¿Què hi ha de la unió de les
esquenes? Heu tractat quelcom?
-Quelcom m'han parlat, poc de
moment, estem a l'expectativa perquè aquesta unió pot prendre molt
d tferents caires a Catalunya i fora
d'ella. Respecte a una unió peninsu!ar, hem de veure patticularment
qu¡ entrarà a formar part del conglomerat.
-¿Heu parlEtt d'ella amb el senyor 1 .:ana?
- Hem p.trlat, esta clar, de pohtlca; pe ro amb vaguetat 1 molt en
privat. \ . ig que ara no torna a
Barcelona, com el desitJava, per a
descansar. A1xò és senyal que tre·..Ó
ba!.a acl.ivament per Madnd
. Quant. a les unions a Catalunya,
Sl segue1xen les coses tal com van,
haurtm de formar un front úruc
tol; els partits autènticament catalnns. O'aclanr-se quelcom més la
situacw es pel menys possible la
---L~--~-----------L~
nost;:a umo amb l'Esquerra. Pel que
es 1ofereix a ulteriors actes de GoVI!rn, la dtpuració rlC:S homes del
seu pa tit, és COs.."\ aliena a nosaltres; pcr.J no els seu. procediments,
61 volen la nostra ajuda. No obstant. l'Ideal seria poder anar a les
Gil Robles planta botiga
un¡eg G()nse cap anexió.

Crònica del nostre redactor a Madrid Alard Prats
Que no passi, sense que sigui
complidament a.ssenyalat el generós desig dels diputats ecdistes,
agrana, mondrqutcs i jeí:xistes. En
formular la petició d'indult d'alguns condemnats a mort, diputats
re¡ntb!icans de tots eiS matisos,
aqueUs elements es ercguere11 a
manera de catòlics i c1istians en el
deure de llançar sords crits de
protesta. ¿Quma actlluà es la
d'aquesta gent? Senzillament, és
que senten apagat en el seu esperit el sentiment d'humaniun.
Es l'actitud de La rancúnia. La
mateixa que es ve observant als
passadissos del Congrés a proposit dels avatars del tesiimoni elevat al Congrés pel Jutge senyo,
Alarcor¿ sobre el contraban à'armes. Sabut és que el sumari e~
secret. Diaris reaccionaris, 71erò, 1
capttostos de les hosts reacciondries, divulguen sense descans les
m<!s audaces versions respecte det
con tingut del dlt sttmarl. ¿Ou
han adquirit intormaciollS tan
importants? Es el que es pregunta molta gent. Fins avui dijous,
no S'ha j et públic el testimoni.
Encara la seva publicitat ha estat
limitada. Uns uixers del Congrés
han repartit entre el.~ caps de minoria les còpies de l'esmentat testimoni. Es tracta d'una embalum
bastant voluminós i
avorrit.
Predmbul breu i objectiu. En total unes cinQuanta ratlles escrites
a mdqutna Després seguei;xen declaracions i declaracions de persones, el testimoni del qual ha estat

Ht ha una versió difusa que atribueiX als catalans, pejorativament, un semitisme de raça o d'esperit. Sovint, des de la pro/unda Espanya, ens diuen jueus o ens diuen tenicts. Tots recordem les
vegades que els l iterats i els periodistes de llengua espanyola ens
han aclrec;:at, més o menys humorísticament, aquest retret.
Els catalans havem fet bé de no sentir-nos-en ofesos. No som,
en cap sentit, ni jueus ni fenicis, t encara molt menys fenicis que
jueus. Ultra la vinguda de les races prehistòriques, hom ha constatat prou bé a Catalunya dues colonitzacions, la grega t la romana,
més densa la segona que la primera. JJ colonització tenicia no n'ht
ha act cap rastre; els púnics s'insta!laren a l'illa catalana d'Eivfs·
sa, pere> no pas a la Catalunya continental.
,
Pel que ta als jueus, sembla que en vingueren ;a e,¿ els primers
segles de l'era cristiana. Però fins als tern1>s de la Reconquista hom
no troba dades concretes. De tot el que se sap soore els jueus catalans de l'Edat nitjana - i avut se'n sap força cosa - es dedueix
què numèricament eren uns quants milers no gaires; pere> llur influència soc,al i sobretot econòmica tou considerable. Les principals poblacions catalanes tinrueren llur call o jueria. En general,
t
in ell'ectualment í econòmicament els jueus eren superiors als ertsttans i als sarraïns. Es prou sabut que la raça hebrea és la que ha
donat proporcionalment un major nombre d'altes figures a ta humanitat. Sota llur exterior sòrdid, les jueries catalanes eren, en els
temps medievals, fogars de civilització.
Els jueus de Catalunya s'havien catalanitzat en diversos caires,
especialment en l'idioma. En llurs patrontmtcs i noms tamiltal.s,
la llengua catalana imperava. Un jueu dels més eminents es sentia
tan català, que allunyat de la nostra terra, on havia nascut t viscut, patia el dolor punyent de l'enyorança.
Entre l es autèntiques glòries de la Catatunya 1nedieval hi ha 'a
cartografia. Aquells vells mapes t cartes de navegar on les llcgetLdes apareiXien escrites en l'idioma nostre, eren obra de jueus de
.Mallorca. Entre els millors homes de lletres i de ciències del judaïsme peninsular n'ht ha alguns de nascuts a Catalunya.
H iStòricament, nacionalment, culturalment, Catalunya no pot
dir mal de la raça hebrea.

• •

sió, el dia 8 de febrer, els senyors
•
Jo~rp Tomàs i Piera, Amador FerA despit de les persecucions t les depredacions, les jueries catanimuez, Indaleci Prieto 1 la senyoreta
Margarida Nelkeu. El primer per de- lanes arribaren en el segle XIV a un tstat pròsper: hi arribà sobrelicte que defineix l'article 135 del tot la de Barcelona. que era, de molt, la més nombrosa i puixant.
Codl Penal de la Marina de Guerra
i els altres pel suposat delicte de El cop que les va abatre, l'any 1391, vingué de tora. Aqeulla tollta
rebeU ió.
popular, aquella onada demagògica, sortt d 'Andalusia i arribà fins
els Pireneus. Després dels assalts i matances rte , dLJJ 1391, les jue-

ries catalanes ;a no feren res més de bo. Els esforços per a reconstittLir la de Barcelona foren inútils. Les altres, restaren mim,ades,
amb l'excepció de la de Cervera, que cresqué per haver estat més
Madnd 1. - En la sessió d'aques· respectada.
ta tardn. a darrera hora, el minisDesaparegué aleshores en gran part a Catalunya la qilestió dels
tre de Finances llegí un projecte de jueus. Pere> s'aguditzà la dels judaït2ants. Centenars de jueus, conllei concedint a la senyora Llullsa
Samz, vídua de Sànchez Guerra, una vertits per torça sota Z'amenaç,~ de .'assassinat, es deixaren batepensió de 20.000 anuals, transmi&Sl· jar, tot mantenint en l'in imitat llu. s creences. I to:t la qüestió
- ble als seus fills mentre no con- d'aquests judaïtzants o falsos conversos una de les grans qú..;:..ton>
Han estat suspesos «El Pue- tragum estat.
de Catalunya. El cop contra els jueus, a les darreries del segle XIV,
blo» i «La Nacióm>
-""'!""-..o~~~!!!'!!!!!!!'!'!!'~~~-- coincidí amb el començ de la decadètlcia nacional catalana; el co¡J
Madnd, 1. - Per ordre ~ovcrna AQUEST NUMERO HA ESTAT contra et.. jUdaïtzants, a le.s darreries del segle XV, coincidf amb
l'esllaviS~;ada de la nootra nació.
tiva han estat suspesos els prriòVI SAT PER LA CENSURA
dics c.El Pueb!o» i «La Nac1ón».
A. ROVIRA 1 VIRGILI

La pensió a la vídua de Sànchez Guerra

la hmnantlaf
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·~.:A BORSA

45 pessetes¡ sigl'ons , so; civada, 14;
ordi 19; faves. 21 vesses, 2ï; moresc,
22; patates, 30 els 100 q uilograms.
Gallines de 12 n. 18 pessetes parell;
pollastres, de 10 a 18 l>eSSPtes parell.
Ous, a 3 pessetes dollena. Conills,
de -1 a 6'50 un.
MAD1ellons, de 40 a 56 pessetes un.
60 quilos engrelg, 160 pessetes un.
Grassos a 15'50 rals la camlsef-sa.
Recaptació per arbitri mercat pessetes 1004'25.
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La pastisseria Comas ha U!urat
1· 4 5(
200 pessetes a profit del segell Pr~>
(.)ltof,IUII.Ua U88 I. lli .,,., u~
Infància. Aquest d onatiu ha estat
l,;t~oi.II.JI.IUa ullò a. 1:' 11 'I
t.N 2> 101 amb motiu de no b.'1ver-se pre~ocntat
Ulllt.~ . Awe1 t.J~. A~
ol\1el premiat en un sorteig que dita
nu¡¡.¡ Awer 1:.!1!(;. a. J.J
11 pastisseria feia. Aque:;t acte del s&t:lll>l.). AWtll. bolt:C, "· ¡,
CIOnyor Comas ha estat molt elogíat.
Al"Uel> Ulli WvUlt:l&llL••
ol~
l!.lt!C. l.iae LeOOU ol ~..
L'alcalde popular de Badal~>
CIU(.;.• J.ruWIWtl<IU.UiaiHII IOl na senyor Joan Deulofeu, que com '
t:IUUC.: Q 'l:oi!I,ILIU)'Il " " " "'
és sabt:t el passat dunarts fou p~>
<>IÓ~a.u<:. t.&L U t.:>I)UU)'t~o..
s.1t en llibertat, està rebent un gmn
~!JIWtW~ Oll.lilllUU» UlQ.,,
04nombre de fellcitacions i visites d
(.;IWt:UL •AIIItliHU 111111 ..
110mies que p~ssen pel seu dom1c111 per
Ctwcu ~ «1:>.Wli0u • uco"
~/
2J- tal de saluda~-!o l felicitar-lo per j
0. •t>llll~l'ltt l PNII . 7 ' /
lillaquest motiu.
(.;fOll, S . A. '
12i1•~Com ja és sabut, a ulStàncies d'un
Ooust r ~·•UVI&!Ul ...... 100setmanari radical anomenat «Repú(.;()ueriAIS 1 1 eu ta<.tes .•. w~es portà a cap una inspecblica:.,
Esvau.va tuoustruu ~·· 1.J<.:sruu1e Mtlt.aU1ca .... . 184ció a l'Aj untament. el qual donà
f>·u:ueu~ o·uor~:~~ ........ .
un resultat negatiu. Des d'aque3tes
1...4laouca i.'U11J~Ut:8 ...... .
coltunues férem un prec a l'aiea !detits¡¡auo bUISSil ....... .. "24IIG gestor senyor Borràs, per tal que
tiOLe1 tULz b ·¡, ,,..,,.,,
811recabés èe les autoritats superiurs
lUUU:!Lr11:11 At&CIWleB .. 1Wl'informe del resultat de dita insMltQUIUI81.8 18Cltltltre.. . '8 pecció per tal de poder-ho publiMuuovou l:'cLruua .... .. I..S bll
car a ta premsa. Malgrat el temps
:sauuera ~alaJIIJil PLet
w~
aquesta nota no na
tra.nscont'gut,
ltllllOUICa 1 'I• 1.111!1...
.... ~ 1011 lt~te1ou1<:a ord1Ua11t:e..
pogut encara êsser lliurada. però teIIJ Uoto &Uocra ~>evan'11
OJnim entès. que s1 no hi ha cap n~>
vetat, dintre breus dies podrem d~>
nar a ta PUblicitat i d 'aque:.ta manera el poble de Badalona veurà que
per tal de llançar llot contra uns
adversaris polltlcs. per part >!'algú
no s'han rn1rat els procediments.
El pro~r dimarts, dta o, en
t'HI:UII
el Tea¡,re Zorrllla, org!lmtzat per
«Els Amics del Teatre>~ que dingeix
OtSPULLEii
el senyor Carles capdevila, es t»
sarà en escena l'obra en tres ac;:.~UUL-e:t u•••••••oo••••• ,
tes «El carro de l'alegria». Assistilercet es ................ .
ran a aquesta representació els seus
~Utl tt.cti •••••••••••••••••·
Nuw ~ .••..•••••••••••• •
autor;; t!enyors Mora 1 Amat.
Vlto'-'II.IUa

i\lt::laUi..:S l)LUUb .......

....................

Navarra ···••••••••••••···
L•e 1 Ottl ••••••••••••••... .

UIIWII t't:UUt;Ut...
t•·uu1CU1UI MOUtJUlt.l ,
J.llllUV blUI:. 1,11111. 'I '/•
.l.t~t.WV . Ult.CU. lJI"I. CI ·¡.
tctlwY . 1!.1e<: lirllu&aa.
AI~Ut:8 Valeuc.:lll 111111 ..

l". (;.

:::>t!¡¡uut:t ..................
tie¡:O ••·•••••••••••••••••••··

~ll· l!UC 0. """'"""

IJ1 -

l:6<1Ulea Art&tiUtiUIIIO "" I ·, 0..
11:. biJ
l.mpreet. Araent.l 6 'I•/..
!.IUVC Au:i~l 1(1¡; b 'I• A
l 1UI)t AWILr18~ 6 "/• ti
J . lll,lt. Au:!LI hlt; b 'lo (..
I• tV. lWP MaHO<; 6 ·¡
), •uprt. Mluze..¡ 6 'I• A

ptes. els IUO ,.v

tn ...u,n, ur 1coroo
(cru llet¡
'dem
.l41.1L(.UU .. ,.,.,,..........

TARRAGONA

4 ................ ..
t'reus eo o tea ell 60

!IU HI

Valor• QUI e• çotnnn çom etaçtes
ouhllca
JjiUl(, W~J,
I)
li

'liS ID

LA RIFA A LLEIDA 1 ATRO•
PELLAMENT 1 HOMENATGE 1 AL·
TRES NOTICIES
Ant. AVUI
Lleida. 1 <per telèfon). - El seUral. J.'raw9lea 4 '/.o w•
gon Premt de 11\ rifa celebrada aVUi
Cahlr> oue ha correspost al númeUral. 'l'rawvtee 6 '/• w.
r:> 42.523 I que ha e:;.tat premiat
l!.lll.dWL)I" I uiiC18 4 •¡,
l"i1b 60.000 pessetes ha tocat a Lleirraun.tst. Auoreu ..
.
da.
lrawv. t:sarce1uu11 111:.11>
lu
I
"'"
1
Secrons ens hem porol assc bentar,
.. ra<uv ...... ·ce uu• .au
l'esmentat número fou venut a la
l'raruvlea Sevilla ti "I•
Loteria <'Faustina», del carrer MaTrowVIel Oranada 6 'I
jor I dlstribult a diverses persones,
entre les quals figura el cuiner del
Bar Cantàbric.
Hawllerlf
- L'automòltil ní11nero 38.488, nmb
matricula de Barcelona., ha atropeJ.'rnnsattanttca i , . ...
7llat. amb ferides greus. el nrn Joan
l'1 '\usatlaut. u •t. 111410 14 Torres Gultart, de nou anys, el
.l.la.Uiill~laut. 6 •¡, 111..:;,
lo i'luUAi o l/~ ' I• 8111.1 !1140
fou assistit a la cas11 de BeneQual
lllr6U
Lr11.u.e tl l/~ 'I• CU8lll¿jj
81- ficència.
~1 J.'tttuaatlaut. • ·¡. 111.10
11:12b
- Demà, al migdia, és esJ)ernda
11500
1t:J.IIt:kltlaUt 6 'I• 111.U.
dl117- l'arribada de l'antic professor del
tiuua 1 r&uswedlt. 6 •¡ ,
liSLiceu Escolar, senyor Antoni SabaU. Navat Llevant 6 •¡
t.U61J
ter l Mur, al qual els seus <.'X-alumnes li dedles~ran un lonx d'homenatge a la fonda d'Agramunt.
Obllaeclona IndUlti 1aJ1
- A la presó de Lleida encara ht
ha reclosos 31 presos, els quals estan
ApllcaciODI 18Q. O 'I•
Ç4a ctisposl,.ló de l'autoritat militar.
~laUO CI '/• prtitll!·eo&..
o8t'lll!uliQ 6 •t• 11116 .....
tdt'l.IIIIWD 'j 'f• ., ..,.,,.,,,
1~2&llllloUQ CI .,. VliiiiiUeUt&!>
<>Ilo..
t'l.l11lUU CI ·¡. <.;ocauva..
•1 bll
A UIU I ÚOII& l::.&li.IIOD•
o41:,
INFORMACIO LOCAL
Cowp Au.&ll 011 to. U 1UO 1>11
La Comissaria delegada d'Ordre
Uluuuua D<lll&ll t l/~ ·¡
.#Públic òespr~s de practicar diferents
()o!OUl& l..iUell I> "I• ......
w7 2:1
dUigèncles ha imposat diverses mul()ouoL t>avw.u:ut.s 8 ·¡.
b-4tes als propietaris del bars rE1q &iCoUbL ~~rrov 61/:1 'I·
15vrut!. ~ A. CI 'I• ......... lull- 1CS- fenyosl I «Bar Mundial», de Valls1
tlae:.:Ho. llllr~. ISbre CI ·¡. 118perquè es jugava als prohibits alx1
11a nrnOM.>O b ·¡. •....
IUUcom també a dlft>rents p-Jnts sorww a uures veo. CI ·¡. oopresos.
t.Ut;l", IUú AI~UU Cl "I
..6 c;o
Han comunicat de La Secuita
t,:,¡,¡. vWUWti llllllt. 11 '/•
Vd blr
que ha esclatat un Incendi en un
<.VUSLIUI:c.:IUWI J:.l~. 11 '/•
w~ b\1
bosc del qual eren propietaris els
Uolutàllt.tl 1 t.&l,lru:l t1 'I
100 bll
senyor~ Dalmau i Chacon.
l'IQ AIUO&-Uil!l
l'IU
111El comissari !nterl de la Gel:''uUI Q UbUIII t Al~ · ¡,
~
neralitat va estar a Torredembarra
l'UUl O VU1t:8 O 'I• ......
oo~'UW. a Ul.llt:ll d 'I• hi~
on visità d iverses dependències mu~6\,
l:'o.w . QUU&t:ti 11 '/.111<~:
¡¡g_
nicipals d'aq~.:ella vila. Fou convl·
to'UW. o uuu:e jjoWI b ·¡.
dat amb un lonx a l'Ajuntan,ent.
110611
touw. O UL14lll ve~.~. tl 1
~~~
- Diumenge visitarà la nostra
llol.... ~~o~LUII •IM bl¡to•
lleciutat el senyor OU &obles. En els I
t1UWl ltiL.t¡ I "I• """"' ucercles politlcs bl ha curiositat per j
DUIIo:lLI ""'l.lòW)'OI& 111¿,
1146(,
saber amb aquest motiu Q'JI són els
t1Uut;lll .t.lt4~"U)'Olll lll.ltJ
11 Ib
eed.istes de Tarragona. ja que dar111.!1
UWU:II"Il Coli¡,.ollU)'Oili
11:1rerament hom ha dit que hi hagut 1
w.Q.UI.lU•t'êU&» b ""/• ' " " '
11:1bàlxes.
ll41WUIU..~W ... ~- bUJ~·
6lJ Ib
Avui eshenaran als salons
~U lt;UIIà. At&l, tl I
w1Modem i Cinema TarrAgona, els
"'"UUL)Vli'-"IUl 1.1C: IJUU.O
o~ 61.
ll&UU. t'U~ ..>Wlil I I·
llit 111.1
films da princesa de Ja Czarda» i
t'cuúUC.:Lt:lt I::'UeW 111411
cTarzàn y su compadera», respectioH~lL, O A b '/• ·•·••••••
vament.
~.,;,95 15
1call101.11~ O 11<1 '/• ..
Demà, a la nit, en el Teatre
11:Ut:.llc& lkiUUt:lUll i 'I•
81- TArragona, es donarà unl\ gran reoSuwo vot.uuo:ra o ·¡ • ..
44presentació de «Marina», dirigida
UUlO b<lllUtilllo Q U. 11 ·¡,
lu1 7~
pel mestre Sabater i representa da
Valen. Millores UrbaDtit
o6 lo
pel quartet Mas, Elles, Fuster 1 Sabat.
Aogtona tnduatrlala

GRAN TEATRE LICEU
---------------------Avul, 14 de propietat 1 abona.ment a t.m·des. Terc-era do l'ab~>
nament especial a tardes. a les
li. OAlU!.ERA RKE'RESEto¡TAClO
de:

LES NOCES DE FIGARO
pela em1nents artlstea Bor~or.
Dahrnen, Mlo:1alsky, Straok, Dom·
sraf • Fassabaender, Nlsaen, Bitterauf~-._Laufkotter - Mestre EU·
OEN =-ENKAR - Demà, tarda,
a lt>s 4'15. DARRERA FUNCJO
DE LA TEMPORADA:
ELS MESTRES CANTAIRES
Ell despatm o. Comptadurla

<>4
:i8
..s 6C..

,.

Vll'lar•JQ. · t": ra ........ .
t'reus en ralS ell' 4~ Qu uu.

L'HOSPITALET
MES DETINGUTS POSATS
EN LLIBERTAT
El m.ig:iia del dijous fou a!J1berat
el primer c.onsellt>r regidor de l'Ajuntbment de l'Ho:;pi!alet, senyor
Míq,.el lromeu, conjuntament amb
els . ciutadans Josep Riera, Carles
Enric, IJuis Cases. Manuel lJorens,
Josep Orriols i Joan Forcada Cels
dos darrers, consellers mumCJpalsJ
els quals es trobawn detmguts -com
b om sap- en les dependències municipals d'aqueu Ajuntament. La lllbertat els ha estat concedida defini·
tlvamcnt, ja qu ~ cap d'ells no es
troba subjecte a proct>s.
Dels que resten encara detinguts.
Ja5ep Valldeperes, Eusebi Font, el
xofer de 0<\và, Josep Gòmez l el
\'Ci dr Barcelona JOS<'P Oltva S~>
lament a l primer fe h ha comunicat l'aute de processament. Hom
creu <!Ue d.l!lS de pocs dies alguns
d'ells sernn posats en llibertat o
traslladats a Barcelona.

i\rxiu HisHric de Barcelona
Casa de l'Ardiaca

En a~~nno a p'tic10n. ,oru1.Jades
per entirats I partiCUJarv. U;xpOSiCiÓ
de Puntes YPnta.bles de les senyore2151. tes Raventós, que havia d'esser ciausurada <'.emà, estara oberta fins et
2ll
82IKI diLtment:t>, dk• 10 d'aquest mes de
febrer. l-es hores de visita seguiran
b1
com fins ara. els matins, d'll a 1 1
84
:es tardr3 de 5 a 8; els cl!es re.--tlus
només al mstL

NOU
TEATRE
COMPANYIA LIRICA MARC R..
DONDO · A. PALAOIOS
Avui, tarda, a les 3'80, 6 nctel:

El cantar del arriero
1

LOS

GAVILANES

per V. 81món 1 Mare Radondo.
Nit, a Iee 10:

COLON Y LA NINA
1

LA PARRANDA

PUB LI

•

CINEMA

Seesló coottnua. Seient D'NA; ; ,
SETA: NOTICIARIS, DOCUM Ett.
TALS, VIATQES, etc.

METRO PO L

ESPANYOL
TEATRESANTPERE
GRANCompanyia

Tel•ton 81221
Avui, tarda, a 1.e1 4 1 nt-;• a
lea 1u:
Lhlria, 115 -

AMOR DE UN DIA

Avut, <llaauute, tnrda, a lea 4:
I nlt, a lea 10. EXIT DEFINITIU
de la JAZZ FANTASIA:

RODA EL MON ...
I TORNA AL BORN
L'ESPECTACLE QUE VEURA TO'f
BARCELONA
NOTA: La funció de la tarda
comeoçarà amb l'obret.a en un
acte:

Una criada per a tot

APOLO

AV'Ul, dissabte, tarda, a lea 4.

La butaca més cara, 2 p.
LO QUE HABLAN LAS
MUJERES
(dels ¡ertnans QUINTERO)
Tarda. a Iu 8 i nit. a lea 10:

Uoa cte les creacions de

MELIA • CIBRIAN

Deml, tarda i nltt

RODA EL MON •••
I TORNA AL BORN
}!;>; ctespatx.a •
de Localitats.

t.o~

elS Centres

PRINCIPAL PALACf
Compam•11 de revlstea de

MARGARIDA CARBAJAL
Ulrector gerent:
LLUIS CAMPUA

·- - - - - - - - - - - Avut I sempl"e, el sorollO. éxlt :

LAS DE
LOS OJOS
EN BLANCO
La millor revista. La mèa beo
presentadA. Insuperable Interpretació

1 lo. scv~ selecta ~omvunvla
Oemt., tarda, a les 4. 'l obr":
Tarda, a lea 6 i nit, a les 10:
LO I.Uh! HAbLAN LAS MU..It:.RES

NOYElATS
TEATRE
Gran Companyia d'operetes
revlstea de CELlA GAMEZ
- ----- ------A\'lU. tarda ntt. l'opereta &rI

1

revtsto.da Cie Paul Abraham:

EL BAlLE
DEL SAVOY
Pl'inclp3l5 1 I.Kures del repartiment: CELlA GAMEZ • PlERRE
Co·
CLAREL. Càndida Suàru
r1ta 01mu • Manuel Ru::.ll • ciu·
li Caattito.
10 aova i at vioe-tiptes

OLYMPIA
CIRC EQUESTRE
1 GRANS ATRACC!ONS lNTEN-

COI'A'~
TFATRE
Qran Companyia de Revlatll
Avui, dissabte, tarda, a lett 4.
Acte ll<liOOU de LA PIPA DE ORO
1 la revLsta del dia:
LOS MARIDOS DE LIDIA
pe1· Montalvan. Huerta~J Murlllo
1 tota 1& Companyia. l'llt, a tell
1015:

LOS MARIDUS DE LIDIA
Demà, diumenge tarctr., a les
4. Acte segon de LA P•PA DE
ORO i LOS MARIUOS DE Ll ·

NAClONALS. Avui, tarda, a les

4. 1 nit. a Iee 10. ExtraordlnA·

ries tunclons: SAIMUL Y MO·
LINER • LOS 3 VAC ABUNDOS •
SALAQUR • GRANVAIS - FER·
OLRER'S • NITO Y RUBIO
AR'S • AUSONIAS • LOS 4 PE·
MAKI, eo el seu emocionant
C E R 0 L E DE L A M O R T
.JULl AMERI i PAMPLINAS, cèlebres elowna - LOS 7 MENDEZ,
eLs millors acròbares- TIM I TOM
ela clowns lnfnntüs - ELEFAN·
TE MAGO. l'elefant equ.utbri&Butata que balla I alatta aun platea seaona classe. 3 ptoa.
Butaques platea primera classe, 5
Ptee - Oema, tarda 1 nit. Darre•t)S !UDCIODI.

DIA. Nit, com1at Cl'lSSA MAR.-

CUE:

LOS MARIDOS DE LIDIA
d'ANTONI
DEBUT
OIUuna,
GUEth11DO i Cie uEMIL • ANDKAWER». - DIJous, OEBU'l' de
la. super-vedette Perlita Qreoo.

TEATRE ROMEA
Tel6fon '2'2028
Avui 1 demà. a les 3'30. ou ..
úniquu representaciona de:

MADRE ALEGRIA
per Anton1a Herrero 1 a Questa
Companyia que la representa :1
Barcelona per primera vetrada.A les 6 1 a Ics 10'16:

ORO y MARFIL

Sorollóa éxlt de Quin·
44 rcpreseutatero i Quillén.
ClOill a teatre ple. Prlmorosa lDterpretactó de la titular ct'aqueat
te11tre en la qual ti!:Utco Anto·
nia Herrero, Rafael Bard1r.1, .Jo.
Elles SanJuan,
Balaguer,
seo
Llufa S . Torrecllla. Carme Cuevaa, MaruJa Cuevaa I Adela Cal·
derón - Demà, a les aao. /deiODI\ 1 darrera represen tacló de
MADrtE ALEGRIA. A les 6 t a
lea 10'16: ORO Y MARFIL.

TEATRE BARCElONA
oòml
CompanJia de
f
QUtl
------ ------Com~dlee

C A 8 I M I R

O R

A S

Avui dlssabte, tarda. a un
quart de sis 1 uit, a Iee 10'15.
el gran èxl t de rture :

SEVIYIYA
creucto de Caaimlr Ortaa.

Demà, diumenge, trc¡ sessions.

POLIORAMA
TEATRE
Temporada oliclal de
TEATRE CATALA
Avui. taroa, a tea 6'16 1 nit,
a les 10 l'èxit de la temporada:

L'huracà
de Carme Monturiol.

TEAlRE

VICTOAIA

Qran Comnanyhl Llrlca

Palau Música Catalana
OEMA, DIUMENGE, a ll!l! 4'aO
de la tarda. Nova sesslO: RON·
DES, CANÇONS I .JOCS D'IN·
FANTS• .lJII.l.'J:..Kr'RETAt;.LVNS IJ.I!:
PLASTICA ANIMADA 1 OANSEd,
sot11 la direcció del mestre .Joan
Llongueret • Programes l IOCJIJlta~. de 4 a 7 a l'admlnlstroc16
del Palau. Condicions eapecllllS
per 11l.s senyors socl8 c1e l'ORFEO
CATALA

CINEMES
Av nl , tar<ltl. a Ica 4 I nit, n les
10: P~THE "OURNAL • ~:EVISTA

FEMINA • ATHACCIO MUSICAL·
EL Ri\TON ... OLAOOR ldlbUIX en
COIOt") • Gran èXIt d'lmPert Ar·
aentina eo la superproouccio:

LA HERMANA
SAN SULPICIO

arub M1<1Uel Llgero
OemA, Eesslo MATlNAL.

PARIS
CINEMA
Avda. Pta. Ancel,
11 1 13

Telèfon 14544

El Drouama més atractiu de
Barcelona
Tarda, I les 4'311. Nit, 9'46: RE
VISl A PATHE I FEMENINA Lefl tamoo€s gestes de:
EL CRUCERO EMDEH
J!!1it dels dlb UIXOS en cutora:
LEYENDA DE PASCUA
l trtomt a AI.'II.'IA¡jt;LLA eo la producclò mlllor cte l'any:
NOCiiES MOSCOVITA$
amb Harr11 Baur - Olssaote 1
dtumenae. MATINAL - Uespau
de localltuts a la taQuilla ;>et <1
ut. 118811lon11 oumerndea de demà
?IMabte I diumenge, tarda a tos
;ls.
Dilh;ne vinent. Programa cim.
El tUm del segle; CLEOPATRA
In creació m~s completa de Clau
iette Colbert; RUBINOFF Y SU
ORQUESTA tskecht muslcnl) 1
t.JENIAliiADAS MU.IERES.

laiiiilal
iiiUi~OIAL,
rOX
NOfiCIARI
NOTICIARI ALEMANY BAVA·
RIA fiLMS: EL MUNDO l N UE
V1VIr.10S: LA RA"A DESAPARE·
CIOA: ITALIA: EN POS DE LOS
CAMI-EONES: EL PEÑON DE Ql
BRALTAR

MARYLAND
Tel. '21886
Plaoa Urqulnaona.
li -

Avui, dissabte, tarda, a les 3'45.
Seleccionat cartell lirlc. 6 actea. 5
Det>ut dels eminents cautan~
.Joan Rosich i Lluls FabreBat:
LA DOLOROSA
per Matilae Mar""• baus, Ro.loh
I Blança:
DON GIL DE ALCALA
per Tereseta Uoreno, Conti, 8anz.
h'lairal . Gorgé, Fabruat.
Nit, a les 10:
EL NAUFRAGIO
L"éx.t llrlo veritat :

UNA M U J ER
Y UN CANTAR
èxit lDC"na :able de Matild1 Mar.
tln. Tereseta Moreno, .loan Ro·
aroh, Pau Gorg• - Oema dJu.
menge. Ets millors cartel.le llnca
eo ela quala flgura UNA MU·
.JER Y UN CANTAR. L'èxit més
grou de la t emporada.

Matinal, a lo• 11. Tarda: 3'45
i 8 (numerada ). Nit. a les 10:

LA MAI)RASTHA (arbulxos: NO·
TICIARI BAVARIA FILMS 1

El último vals de Chopin
Director: Gèza von BolwarJ

COLISEUM
Avw, tarda. dues sessions A
les a·ao i a lea 6 ESPECIAL Nit
a lc.• 10. REVISTA PARAMOUNTÍ
PAHAMOUHT GRAFICO • LA NA·
YIDAD DEL VALIENTE (dlbUI·
l<DI) • RITMO DE RUMBA (va·
rietat> I

La muerte de vacaciones
ver EvllYA Venable I Fredrich
March - (Són fr lms Paramou nt>

A

Aviats

-

LA DAMA D& LAI CAMELJ~a

CAPITOL CINEMA
Molt IWiatt

LA

-

DOLORO SA
del mestre 8ERRANO

•
VARIETATS
Frontó Principal Palace
Avui, <llseabte, t&rda· ARGA
ULAClA 1 coutra Gu.au·
~AJ.'l!:
~.t.AUA - ltiA.ttLUCEA. Nit: lRI:
OVJ:l:.•'l lli- GUTl.EatREZ contta
Z'"•OJ.Ul'l - OOMEZ.

FRUNTO NOVETATS
AVUI, dissabte, tarda, a lea ot·
ChlQUl'l'O .BlL.BAO - ABASOLÓ
contra PERNANIJEZ - l1RZAY .
Nit, a lea 10'16: AttAQUlSTAJ:N.
cw.c.¡urro GALLARTA contra
lZAOUlR.lU;: - QUJ.NTANA U -

Detalls

- te)

pe~

cartellS.

---·-----~·

tl.t.1 ~I~ tJ C! 3

18181011 ~ltbt>l
Palau de 11 Danta i de l'EsPort

AVUl, TARDA:
SELECTES DANSES
Orquestrtu1.1 QRAN PRICE • .JAZZ
Calefaoçi6. Màxim confort

ESPECTACLES PER
A AVUI
TEATRES
ApcHó. - Tarcta: cLo Que llablan tlll
muJereu l •Ueted tleoe oJos de mu•
jer t11tllb, l'li~: cUsteo tlene OJOB de
muJol !atall».
Barçetona. - 'l'arda 1 nit: cSevt:vl:vnt,
Com•o. - 'l'ataa; eLa l.llPa "" "'"'•·
1 cLo6 manaot~ de L1d.ia., l'llt: ILOI
maru:tos de Lldia•.

Coliseu Pompeaa. -

Tar<la 1 nit: eL&

ct.,;gri.c.~ Cie JA hOr~l.

&ilan.llol. - .l'arela 1 nit: &Roda et
mon .• I torna al Doma.
Lloau - Tataa: «Les uocea de FI·
garò•.

Nou. - Tarcta; cEl cantar del arriel'Ol 1 •Los Gavllanes». Nit: cColón r
Ja nltla» 1 U.a Parraocta».
Nit: et.¡ ~alle del Sn•
Hoverau vo;v».
Olr ....ua. - Tarda I ntt: Orau Com·
PlUlYtn de Ct.r·c .EQUestre».
Pohorama. - Tarda, ¡ïaO: c.Madre Aie.
griu. A les 6 1 na: cOro y mar·
tiJ».
Pro .. .;¡pal Patac.. - cLaa oe 1011 . ,UI
eu blaoco•
Romea. - 'l'araa: •Madre alegria» 1
cOro y maq¡U•. Nl: cOro y martll.t.
.l.arda: eLa Ooloroeat t
Vlo[orJa. 11>00 Gil de Ale&at. l'llt: cEl nau•
trogto• 1 cuna muJer y un cantan.
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COMARQUES

GRANOLLERS

Borsa de la tarda
Nord, 6-1'20.

Ant.

Borsa oficial

MERCATS
DE CATALUNYA
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-----01Uftl dl I'Eitlt

SANT SADURNI D'ANOIA

-~

63'00
2'946
2'J6':¿5
171'75
4'976
83'10
30'80
1'88
l'Ba
1'63

1'71'50

EscU1J!

Cor.
Cor
Cor.
Cor.

48'45
7'42

•

EE

TEATRES

Borsl del mati

86'0$

85'95

LIIU1'8
Franca
Oòlara

42'10, 42 25, 42'05; Andalús, 13'00;
&lf, 58'00, 55'711; Explosius, 107'25,
106"75; G:lS E, 117'50; Ai1.1Ues, 175'50,
175'25; Hulleres, 48'00; Tramvies O,
31'25, 31'75, 31'25; Sucrt·s O, 33'00,
32'25, 31'50; Colonial, 47'00; Felgu&res, 36'00, 46'50, 36'25; Ford, 181, 183;
Docks, 17'00; Petrolets, 5'30; l"lliAl mercat telebrat el dia 31 del
plnes, 329, 330, 328, 331; Chade, 374,
proppassat gener. s'efectuaren les
375.
cotitzacions segü<.'nts:
Pollastres, a 15 pesset<.'s el parell;
àners, a 18; gallines, a 16: conills,
Interior 4 per 100, 71'97 1/5; Nord, a 3'25 un, 1 els ous, a 3 pessetes la
64'30; Alacant, 42'20; Ga;; E, 117'75; dotzena.
Les transaccions for ·n d 'escassa.
Cbade, 375, operacions; Chade E,
72'40, paritat; Chade D, 72'40. pari- importància degut a la poca afluènde compradors. influlda seguracia
tat; Fillpines, 330, operaciOns; SuNord, M'lO, 54'05, 54'40, 54'35; Ala- cres o. 31'00, 31'60; Sevillana d'Elec- ment per la intensitat del fred.
cant, 42'00, 42'20, 41 '95, 42'20; Ford. trícltat, 74'00, paritat; Marroc 5 per
180, 181; Petrolets, 6'25; Gas E, 100, 87'00, paritat.
117 '60, 117, 117'25; Felgueres, 35'50,
35'75; Sucres, 33'60, 33'25, 33'60;
Transversal, 19'50, 19'7a; Colonial.
46'85; Explosius, 107'25, 107'15, 10'7'50;
Rlf, 66'00; Al¡¡;ües, 176, 175'35, 175'75;
Tramvies, 30'25, 31'25; Filipines, 328,
330. 329; Chr Je, 372, 371'50, 373.

Les Obligacions ferroviàries, fermes, malgrat que no es notaren grans
diferències de les tanques anteriors.
Les !ndusLrlnlS, quelcom desiguals, 1
ea notà menys fermesa. que en dies
anteriors.
El sector de f1 de mes, va seguir
la tendència de fermesa de la sessió
anterior, encara que al d'accions ferrovlèrles a. darrera hora hom hi notà
un xic de tebiesa.. Les l' cclons Ford,
Chade, 1 Flllpines, foren les accions
que assoliren major puja. Hem de
rer constar que vàrem veure algunes
vendes slgntftcr.des.

ESPECTACLES PUB LICS

•

cNo sor wngu.n . agel»
cr:1 rey de los <.;am~ .talaeou.
Awmauua - «No IIU.V wuau.u ~uael.t
u,¡ rev oe los Caml,l06 !!>IIBeo:¡»
Baroetona. - cEl austerloso Sr. X»,
u:.1 rtmuso dei amon.
BoiO. - .... uet·vo IJ Uuoo.UJOSlt, 1.1::1 .D.WJ•
uo camuta».
Bonem1a, - cEl attar oe Ja moda» 1
eLa t'rlDceaa de 1a czarCla».
cWuuu~:c o.u• •r'lUUeU•
Bru.. uwa.v.
ta .V IU~ PIUUIIUWtl, ct.streHIU1081,
)' e~ua pa¡,¡àu.
«Altette
C&Pitol
l:ouseum - I.La. muene de vo.caclo.
nes».
ÇataaUn)'l, - c.Olez C1JU ml.llOnarillJ,
\Oenc.r.o ,;tnema. - cuu,úos "'" "' ¡un•
aan;¿a1 «Anlame ettta DOChel.
Comea1a. - lt'Clllcaa& eu la cauet, cEl
~uua ~ 11 oatcóu1.
Comtal. - cTra. amoreet, cEl bom•
bre y el mona,ruo••
D•on•n,a. - .\...,<.tu aabtnrte», •ADDf,
Aouu. clJn CJuueu en In ooellt'».
Espiat. - IlLa muJer de 1ni m.artdot,
~ua.cez J Ma.uJnwauo•.
EltOIIS•Dr. - u.a negro que tenia el
a. ma blanca», • tt1VIl.l.,. en &n¡apoA•tòr~a.

-

re».

- t.J.>e .l!.'va para aet.1, ~
en ln t.errazaa.
F•m•na. - «lla etunu) eiltuedo•.
Foo Nou. - ~r AA&elica», ua mun·
00 Cll.Ulblal
Froaoh. - c:.ladam.e Uubarry1 1 ccnr-

En~enoa.
l>WIOW

KO.Wtti.I1.0 81ÚV!I,JIIt,

'-'on - oi:XIr AntréUcaa, &Justlot:u,
aJ:.l l'aralbU ae1 I\I.OOn
lntun. - 1.1!.1 llitar )' ta mocta» , Unl
rnuJer para aoe».
Iria. - 1t:1or An¡,éhcaa aJU8tlciu.
.,uraaal. - «hl OlJo de Kon.;». d'.'r
la vu.ta ese eu r1 Vall.
Laietana. - «Madnme Dubarr:v». l
ude legal».
....,IU'Olinat, «COIIliO ¡,o t iJ
MaJe&¡~g, l •r.• r.CIOrlloJe t'nlOU8ttlCO».
aLa Casa de .Rodllcblldt
Mar~nn. •~o~ut:r<'fnoe cervezat.
Mar11anu. - ~.ta 111~uno viUs ae Gb<>ptoa.
t.Atlnntlc üotet».
M ~o .......ol. Mlr~a. - «Tres amores1, &CaJ.cntura del
Oro t.
M1~ .. .&1, - «l:lombrea en btancot. li
l'araiso Clel amou.
•Slemprevlvu, ILI
Monumental. wn1a constaote>~.
Muno1al - 1.!'40 suy ningun -u:~gelt
•.ta r&J cte tos Campos .talaeuflt
Nurra. - cMaacara<ta» cEl uusrerl<r
ou ~r. X.•
Parla. - •"ocnee moeco~Jtas•. .El cr•t·
cero E:maen1.
Pedró - •la altar cte ta moda», ILI
t-rwccsa ao la C~rdu.
Patne t-alace. - "l!òl ue¡ro que tenia
el ahna blanca», c~t\•R.les eo SIU·
gapow».
Prmc....... - clò'ueros ltúii\ano.s•. ~ lól
muuuo cnmbla».
Publ1 LOmema. - rteportaLges <l'actualitat».
Rambles. - cüombrea en blanco» 1
cnor.et dol estucüanws•.
Ronl. - cSicmprcvtva», eLa nlJll•

•·n"

l ililii.~Dtet.

Sllec;;t &.•nema. - d'<O 601 n1Dgii.O ·~·
geli. ali:t cer de los campos iJ.JsCOI'
Splendíd t;mema. - c.El Arrabal», d'alO & la JUVCntUdJ,
Smart. - c.I:'&L cu &a t :t-rra•. ~.l
buenoe camarada&•.
Tal13. - cTa.rz&n y au companerat
01
Tr~;~r~ ~~ cusa de ROd!ChildJ 1
cr.¿uercmoe leneza•.
ht1.<.1n. - cM&SCttiiiOil». 1EI <l}4tc;;rWJ'ol
Lr. X •

Tlwol1. - IMUSIC& y UIU)eresl __.,.
Urquinaona. - cEl Voli& en U....-1'
Walktraa. - cCuesLa ab¡¡,JO» ~
clllw en la terrazat.
Votga. - «El Rosarlot aPor cUl
llÓOI.
Xile. - cEl ArrabaiJ, cllustones dt
Rrao dama».
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Les llicències Per un front
d'armes
antifeixista
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PREUS DE SUBSCRIPCIO:
2'6n pte•
Barcelona un mea
•
7'60
Fora, un tr1m11tre
Amertca Llll•na 1 Portu&al
,¡
I .
un trimestre
Altres oa1101 un trimestre 11-

f

El Sol dedica un dels seus edf...
tortals a les llic'ènciel d'armes.
«Sin tor..:ar argwnentos y atenidos

t

El Pueblo propugna P•'T tm ron
antifeixista:
cEl ex mlnlstro de Comunicaclo-

tr1unfo a que cooperó sin regntear
medlos.
Ello no podia ocultarse a los 1ZquJ.er<Ustas de la C. N. T. Y para
contener el disgusto provoca.do, d1&púsose aquel Inconcebible movlmJen·
to subversivo de Dlciembre, del que
no podia esperarse ni por soñación
otro fr.Ito que un descnlabro luc·
tuoso.
¿Qué ha.ce la F . A. I. para exculparse? ¿Cómo nlega sus yerros?
¡Ah! La F. A. L hace algo que, a.yer
mlsmo, logra càlidos elogios en «El
DebateJ; proclamar que mantlene ta
politlca de restar voto;; a la& lzqulerdas, en beneficio de la gran
plntocrac1a derechlsta. ¿Y por qué?
La F. A. I. no aporta razones aten·
dlbles. La realldad es tan clara, que
hoy no valen subterfugios. Y &l valiesen, ¿cilbrla. tomarlo-; en cnenta,
después del regocijo con que saluda
cEl Debate» la continuneión de una
polltlca que le es tan provechosa?
Pero se no.~ antoja que el órgano
extremlst<\ de ln derecha exh1be
una satlsfcl.cc1ón prematura. Sus aie·
grlas y espernnzas electoralt>S, aus
pulla.s contra las izqu1erdas. vlenen
con prontitud exces{va. Porque los
elementos confederales tmpugnadores de la nebnlosa tàcUca faista no
han creido. ni esperada, que la
F. A. I. cambtase. Qulen ha cambiado en los últJmos meses es la
C. N. T., donde predomina el lZquterd.ismo. y como la c. N. T. no
cree, como 1a P. A. I ., que conven·
•~
a la p¡u .....
.
ga d ejar e1 cam!no libre
cracia reaccionaria, ya ver". cEl Debate» qué de.<;engaf:o recibe. Desde
Noviembre de 1933 a Enero de 1935
los
ha habldo m.1chas casas "He
...
obreros saben, aun cuando la F. A. L
no las recuerde como culpa.s que !e
incumben a ella.t

UNA INICIATIVA

Sindicalisme catòlic

LLIBRES PER ALS PARATS
Fou l'any 192'7, quan totes les presons d'Espanya, 1 e3peo1alment la Je
Barcelona, esta.ven plenes d'obren
de la C. N. T. 1 d'altres homes per·
tanyents a d1verso:. partits de l'oposició, que el nostre coYega cEl DUu·
vio», 1nlcià tma campanya demanant que s'envie;.-dn llibres a la pre·
só. El resl.Iltat de la campanya fou
un èxit esclatant. Centenars de ciu·
tadans portaren llibres 1 més llibres
a la. Presó de Barcelona, fins arribar a omplir-ne una ceHa. Els presos nomenaren un bibliotecari de
tom que repartia, sota comanda, el
llibre demannt sense tenir en compte la qualitat del pres. La cult ura
no té llm1ts i els presos polftics 1 socials, oferien amb goig llibres als
presos per dellcte comú.
Ara, amb motiu del crescut nom·
bre d'obrers ¡;en;;e feina, no pod11a
fer·se quclco·n semblant? El Consell
mun.lcipal dc Llndres, ha lnstaHat bi·
blioteques municipals pet· als obren
en a tur forçós per tal aue hi acndin
en les hor~'"S mures. Té un doble
avantatge a. l'hivern, el trebal!ador
que quan treballa no gaudeix de gal·
re; comOdJtats a les seves llars hu-

mils, si es tJ·oba sense f eina a. l'hivern pateiX, a més a més d'altres
privacions, fred. A les biblioteque.;.
ensems qlw e~oolllda lectura, podrie'l
trobar-lli un& llar duran~ les hores
intcnn.!nao:es de lleure.
Essent alxi que la Municipalitat
socialista de Londres, no eolament
recull llibres, sinó que, com hem dit,
els installa en e::;palo~os lccal3 dota&.de ralefacctó, a Barcelona, on per
dlssort, els P'lrat3 no manquen, po.
dr1a fer-se igual.
S llggt~rlm la !dra ner tal de veure
sl Barcelona demostra una vegada
més la sev ~ sen-l!J!litat.
Si el 1927, sota la. dlctadura. dl'
Primo dr !vera, aflufren els lllbrt>:>
11. la presó -<¡ue manà cremar més
tard lte'"P"'Io Jrdestas, en el temp~
que tou dlrector- ara podria. crear·
se lr. Bibllotec.-. pq· ..,. <'hrcrs parnts
sota la dhoocló i control d'alguna
entitat obrera. o ctiltural.
Els obn ·'S parats mereixen tota
l'atenció drls bons barcelonins sense
distinció de partits n1 de tendèn·
cies.
EspPreru que hom respondrà a la
nostra in1ciativa.

al ngor del conccpto que de las fun·
ciones del EstaClo debe U>ner toda nes y ministro de Obras Pú~licas
autoridad responsable, no podemos señor Cid, ha hecho dccln.raCJones
menos de formular algunos reparos a para eLa Unión Mercantil» de Màlas m.nni!estaclnes hcchlls por t'i re- laga. El ml.nl..stro cagrarimt, renr!én·
presentante del Gobien1o en c.;ata.- dose a las elecclones próxlmas, ba
luña sobre determlnadas inlciaUvas dicho:
cNo ha de tardarse mucho en contend1entes al mantenínuento del or·
den público y a la represión de los sultar a la opllúón del pais, y estimo ((,Ie si en todo momento la
atentados y atracos.
Entre otros arb1trios, el Sr. Por- unión de las tuerzas qut' son afines
tela Valladares anuncm ql<e se prt)- por sus postulades y por el contecederà con una gran amplitud de nido de su ldearlo, es nccestl.ria, en
critcrio en cunnto res~ta a la con- estos l.nstnntes en 1!ue v!vimos e.s
cesión de licencia:. para el u· o de absolutamente precls:u
La posldón de los «agrariosJ anam1as a aquellas personas que consideren indlspensnble el uso de ar· te ta necesldad de una nueva con·
mamento para defensa de sns .lnte- sulta. electoral, no puede ser màa
reses o de sus personas. En razon de clara. EI lenguaje del abo~ado cagraque estas personns se enruentran rio1 dice del propósito w•anlme exisinde!ensns ante la audncia cnminal tente en Jas filas de Ja. reacclón de
de atracadore~; Y maJeantes pro1es1o- cerrar sus fllas ante la contienda
-«L'Intranslgeantll. 1Pero GUI o11n naies, se van a. conceder lice~c!a~ de politica que se avecina. Si el 19
uso de armas. !' dies~ro Y &Jmestro. de noviembre, graclas al señor Mar·
eaçrlto eatà esta perió:11col
Nuestra po&cJon es clam . en este tinez Barrios, boy en la «oposiclón»,
<De eLa vre~)
asunto. Con.st.ant~en~ vemmos re•·¡ Y a las detenclones preventivas que,
terando m-!estro cr1t<'no. Su rectitud este republicano bhtórico ldesga.
de intencion 110 parece lograr pro- jado» del tallo prtnclpal ordenó con.
'p ·
·d
sobre toclo en las esferas
sélitos;
que pretendcmo::; illlluenciar e 0 11 tra !os cand1 a tos del art1do Comun1sta, por ejemplo, en la provin·
nuestr¡u; observariones.
MOVIMEr~T COOPERATIVIS- Els lletrats han deixat de
tri~·
El Estado, con todos su::1 poderosos cia de Córdoba, fué fàcil el
fo del frente ant 1marxlsta el sen or
prestar servei a l'Assessoria
TA, A EUZKADI
•
·ó
.
enajcnar
no pue<ie
coactlVOS,
medios
y obli¡:.c
deberes
sus
1ones encomen- Cid, en situaCl n bastante màs faEl mes <te desembre passat sc cedando en parte sus deflclenc~&; de vorable, no considera pertlnente que
del Consell del Treball
lebr:\ una assemblea general de la
organización y faltas de previsión a los partidos de la reacción yayan a
Un diari d':~hir publica la sPgü• nt
Cooperativa de Consum dc Trebaesa cosa vaga y. abstracta que sc la luclla solos. Juzg¡\ el senor Cid
lladors B9.1>cos, amb gran concurrèn· nota:
llama. asist.encla ciudadana. Se ,·ienc «absolutamente prec~'>O>> la orgnn1·
«Com a prote~ta a la desairosa
ela de cooperadors.
especulando sobre los alc.mces dc es· zaclón . del frente unico ele~toral.
Es proced1 a la renova.cló dc la situació en qnè ens coUoca l'actitud
Es c•erto . que entre cagranos» Y
ta asisU>ncia con fines bírn ajenos a
Junta Directiva i ~;;s donà Wl vot dtl Rdoptnda pel delegat del Ministeri
los supremos tntereses del Estado. La cedlstas eXISten pro!undns rontraDESCIFRAN DO LA
g1àcies a la Junt a sortint per 1a del Treball a Catalunya, senyor Tor·
propensión a Involucrar en n1ezco- dtcclonèS; pero éstafl quedaràn adorLEY ELECTORAL
asca reel1tza.da a favor de la Coo- rens Dalmau, no volent concedlr·n<l$
t
gran
111
libra
se
mientras
mecldas
Es·
del
lanza confusa los lntere,es
perativa, que és la. mé:i antiga. de l'audiència EOlllcltada per a corrobo-Ya està• Del total se r6Sta un tado y las conveuienci.as de par.Jdos, batalla electoral, ya que en fSta se
les quatre Cooperativea basques da rar en forma autèntica les noticies
terclo del cuàdruple de los dos c:utn- grupos y bandería$ ncentúa liU de- han de ventilar int~reses comunes a
que oficiosament han arribat f1n:; a
Be¡onya.
todos los partldos ttntipopulares. Las
toe, se ntrae la ralz, se divide por sarrollo en la vida 'pública.
Entre el 29 de :•ener al 30 de no- nosaltres, referents a la ce&o>ació en
L'obrll dl Gargalla en 811 Museus
au màxlmo común dtvisor y el resto El mantenimiento del orden e:; pre- palabras del seftor Cid, desde su
r,'ban el& treballs que se'ns havien encode la diferencia del coc:iente son los rrogativo y obligP.ción Inexcusable PWlto de vista nat'.u-almente, son de PatiL _ El director del museu •embre del 193{,• les vendl·S
¡
1 be
111m
t
t
nt•·del Estado por medio de sus órga- justislmas t'l.nte h< lucha venidera
votoa obt~nldos.
nvo e11ça
a. a
nos leg&].<'s y por los prO<'cdimlemos no bay di~crepanci:"LS« sus palabras, del Jen du P:\u.me, orga """ una e1evat a :109.915 75 pes>e es, que re- mana , ens aco
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un
sulte.
a
Gargallo,
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d'homenatge
exposició
<De «La l.ibertad»l
g·u interpretar el nostre silenci co:n
Paris. Una. obra del gran escultor al mes.
Y juego de fuerzas a su servicio. El son 1as sib'lllentes:
ti
d
cDebe sa eso. Pssadas l ya olen todo moml'nto de su
ciudadano,
El benf'ftci liquid ba estat dc a~sen ·ment a les causes que ignovida de convíencia y da su vida par. vidada& d!screpanclas. No se trata an1r1a al museu el Luxemburg. Seria aque~ta w1a nova glòria que 13.888'54 pessetes, que ve a ésser el rem que puguin fonamentar-la 1, sof dirn
i d
d
· tid0
tir
d be
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6'60
obte·
l'actualitat
•le
art,,..._.
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os
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a
vayamos
quepartido unlco. Ceda sece un
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se a&sde lasY ga.
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"" el nosper 100 d e la ver.da r ealit.za d a. bretot, perqu•\~ restin 1ntaca'"
~"""' '
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todos en
plenitud
fendido
D'ac.ord a:nb els estatuts, s'acordà. tre presti<rt 1 la nostra dlgnitat, mll.lr...ntfas de los servicit•S qui! paga. El tor politico t1ene marcada una ten- nen tan POC després de la seva mort.
Sobre l'Exposició Togorcs. - A desUnar el 60 per 100 als socis coo- tractat3 de manera lmprt.p1a per
&rvicio de ordm púhlico no rs la dencla. y definldo un programa, canC•<rga menor dntro de las obliga- crctado en una finaltdad 1nmedla- l'exposició Togores que s'inaug-.u-u. peradors en proporC'ió al consum, lo. q .J, IY'r 1·especte a ell mateix o aln1enys, per al càrrec oue exerceix.
clc;>nes generales que sobre el con- t.a; pero hay :-obre estas dlfcrenclas avui a. la. Sala Parés, a mé::1 de pin· quantitat de 6.9«'25 pessetes.
un 10 per 100 a1 fons de rest'rvP., esta\-"& m~s obHrat a evitar-ho.
tnbuywte pel'an. LOl> planes de Go- de matiz cun denominador común tures a l'oU hi hauran diversos PllS·
El senyor Torrens Dalmau, fent
pessetes.
1.388'85
sigui
a
publicades
Ulustracions
les
bierno e~caminados a la defensa. de que es el runor a Espat'm, el ~;entl- tells 1
0
Un 40 per 100 al fons de solldarl- eas omia de les més elementals rela paz pub.lica ;r del. Çl~deu material mlento patr1ótlco y ese ag!utlnante l'edició «1.6 Cometa».
Els tripijocs de la «Ceda»
Rafael Llimona prepara tmft ex· tat 1 escoles basques que suma la gles de cortesia 1 d'aquella que sïmno encuenoran opo::;1C10n en el sec- debe unirnos a tOdos en instantes
posa en tota relació 0 tracte entre
t~r que pucde cahflcarse como mayo- como el actual». porque todos, cada posició. - El dia 23 de febrer a'l· xifra de 5.555'43 pessetes.
J
Augmentant a aquest benet!C1 profess1onah, no ha volgut concedir
nt.ario en rl J?ais. Al riud~&.t10 se le ·..mo desde el punto de vista de nues- naugurarà. l'exposició Llimona amb
1.007'80 pessetes destine.des a amor· nos l'audiència per nosaltres SOH!Ci·
ex¡ge :-;acnflc¡o tras sacnflcio a ti- tras perocupacione¡¡ debemos unir- obres rectnts de gran interès.
fRUCS PAR LAMENTARIS7
tulo dc garantlzar el o1·den con. c~n· nos -Y asi creo habrà de ocurru· • L'exposlcl~ Ciarà. - Entre els afl- titzar totalment les despeses de mo· tada., per tal que atengués la nostra
Un espectacle nou que ha Inventat tlnuas reorgauizaciones y a.mpliac1o- en Espai18.- por encima dc todas clonats a 1 escnltura1 la vment ex- bles, con<;trueció lnstaUació el be- justa petició que ens fossin abonats
1
el senyor Pérez Madrigal per tal da nes de los element os reprrsivos y las cosas •
posició de Ciarà tindrà especial nefic1 és de 14_896'36 pessetes que els treballs r<>..,litzats durant més de
aalvar les altuacions dlflcila d:!l Go· prev.en_tivos del ~tado. Al final y
Es justo, sei\or Cid. Cada uno atractiu. Poo.ues seran les e~ultu- afegint-hi les 135'65 pe3setes deia ti· dos ''lesos. I que se'ns doné6 un cer·
"ern.
en ultima a.pelaCJón se Ie confia su cdesde el punto de vista de nuestras rea exposades, però en cada una tols nlllberats el benefici total és de titicat, fent constar la prestació dels
<Dc eLa Veu de Catalunya•)
nostres serveis, amb l'objecte de po. .El senyor Cirera, cap de la Ceda
propla defensa con <>1 :lnna en la preocupaciones» debemos unirnos. d'elles es trobaran condensades les 15.032'01 peb.Setcs.
d~>r·lo utilitzar el dla que es convo- a Catalunya, ba tornat a Madrid, Es
m~~· medlda eu el mejor caso se La preocupaclón de ellos es unlfi- ra~~terlstlques personals del gran
qui oposició o concurs per a la pro- el segon viatge que b1 fa en poca
car a los que aman a la España esc or.
ni ¡"· d · '
m '
d r
Amics de l'Art VIII. - En la dar- la sebnana de 40 hores a visió de les places d'assessors juri- dies. Motiven !lquestes anades les ges.
co ~on e J!mpo- actual La preocupación uuestra.
.: ~ e~ o
t1ons que ha fet, 1 que. pel q~te es
<lles que he:n exercit.
que unir a cuantos aman una Espai'UÍ. rera reunió es va acordar la restau·
n éd es ~~~lSllC onli es
La conducta del renvor To---"r veu, ban estat coronades per l'èxit,
de Po- l'o. I. T. - Declaració senla capella. romànica noticia
humana ració de Lillet.
progresiva Una España
wr con gerez.;J la comprensiVa
¡o~
~~t~~
fi que el se o GU R bl
a
.
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Dalmau no està insoirada en altre
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d'un lnform( del restaurador nyor
púl>li~. Realic!~ proceso . hlstórico hast& arrancamos Sutrà
Cuueand>~c nsaiDlcroif.ICOS
del partit, VlDgtl~ a Barcepenot
de
e}
que
dubte,
cap
sense
propò>it,
governa•
refere'lt a unes p lntUA.."'S de SaCIOOa e e ega
1
sean nece:-.~uos
collooo.r ela ~u.s amics, com ha fet I~~lt.per l.al de posar Ja. pau al seu
à
Es li •
t
para el prevalecimicnto del pre.~LiglO de ritmo _?e los tiempos pretéritos. Pan ó iste.0 t 8 A
.,....,
uix
j
mental nord-amerlc
e
¡. ¡ nnendeer;.¡
de la. autoridad y dPl <iecoro de las Una &--pana sensible a los dolores ireny ex
quo n~ solament ha .:.>llo- Aquests darrero die:; les divergèna, P
gu<'ret,
comun cac ons
fur•rzas que lo mantienen Pero no del campe:>ino e lncapaz de ht•rtar. I g
D'aeord amb acords anterior:. del cat una Pila. d empleats que perre- cies al sl de la Ceda barcelonina
se- dé lugar a. subterfngÍo alguno, 1~ la ra?ón con consideranda:; an- L~cala Manresa i Arenys de Mar,
que puedo ser aproveclla.do t:on fines tmaturale;; desde 1a cGaceta». Una ~ ~es quals es fa avinent la. cons- Consell d'Admln1straci6 de l'Oficina bran llurs havers amb càrrec a la s'han agreujat en lloc <1'apwvagar-se.
blen contmrios al que uua :>.utoridad España Justa, que no desprer!e al ~tucló ~~efomi~ delegats den fique- Internacional del Treball, en les re- Genemlltat, alnó que, com a sub5h· Ela elements ingressats de nou p~
de buena fe ~;e puede. proponer en un hwnllodde yuse postrEspe_ sumisasln anltfe t-1 ti~d~~ c'b~tsstl~·~:ctA'ffvi~ wúons plenàries d'aquests dles s'ha tuta nostres, ha coHocat el flll d'un cedents del camp monàrquic 1 Últra,n' la parlat extensament de la designació aU càrrec rie :•tmtitut Agrícola Ca conservador, titllen de catalanistes
titui 1 d'~ 2.,
FABULA
momento de agob10. mfluenciadn. por p e~o. ns. . ana . a~a a~·
quals ~ talA de Sant Isidre, que és estu- els personatges que avui porten la
indWit i
d
e .... • · so....
presionel; del me<:l!o ambiente. tos, sm favor ttlsmos, sm pr1vileg~a- qual es ~ons
La ll10$qulta republicana. - ¡Ja, las
en r ~r 1te:rme el ~èg.lm dlant del prepar,_,t,..; de Dret, 1 clos direcció de Ja Ceda a Catalunya tot
Glm· e li1e:
Boscb
~octor.
del
pres1dèncJa
de
Espaih
Una
parà1:itos.
sin
dos,
en
artruls
de
uso
el
pera
Patentes
ai ... !Te creerb que voy 1 caer en
de tro- senyors <¡Ue, avui per avui, són dS 1recordant els seus antecedents ' linr~e- ~~ fa r:;:.n..n~ de 4()
las CUCllfu>L"llCÍiiS que etravesamos a la Q.Ue no Se pueda declr que mO pe~, dl ~b i a:~t.èn~la
a redi...
1 e s d<!ils
únics que han d'emetre els lnfor- gilistlcs. Aquest disgust dels esmen·
ll
gua a a,
e a. e u
nadle debieron ser concedidas. ¿No hay màs cera que la que se conS\1· ga
<De «Heraldo de Mrtdrid»)
mes dels tres mil 1 escaig d'expe- 1 tats elements s'ha palesat en les d~
se ha veniclo atrona.ndo la atención me», por babel' sabldo alumbrar Jas S~~dell, Manresa. 1 Arenys de Ma!. ba ,
pública con enérgicas apelar.iones a !uerzas creadoras que 1:1 Naturale- L ObJectiu de la. nova Comissió, t'S , Co.n saben els nostres lectors, clients que es troben pendents d'a· reres juntes, que no han estat pretràmit, per a ll'lr definitiva clsament w1 model de cordialitat.
quest.
reducció
la
que
la necesidad de que se proceda a un za ptiso en 700.000 obreres en paro intens1ficar la propaganda en pro 1 O. I. T. suggereix
D'una d aquestes juntes sorti l'acord
desarme a fondo en toda España? total y en millont'S de obreres y de l'entitat 1 fer ~nèlxer Iea actlvl· de les bores de treball .pot_ aplicar- re30luc1ó.
de gestionar que el senyor GU Ro¿Se ha olvidado tOdo esto? El Es· campe.~inos u;pañoles tmposihtlita- tats d'cAmics de I Art VellJ fins avut se de seguida, a le~ industr1es de la
Prop dc otJ::..tre mil expeèiems . - bles vingués a la no¡,tra riutat per
tado se basta para imponer ~>I orden dos ~n esta E:spatí.a a la que tan- només conegudes pela socis adbe- oonstrucció, metal:lurg!ques 1 vidre.
Y acabar con la vemonzosa resaca to ama Ja. reacción...:, para con.su- rits. Fou nomenat secretari el se-j El dele~at del govern deia J!!stat, resolució deia quals es troba & la tal de definir l'orientació del partit
de cr!mina!ldad desatada en cciones m1r los prOducWs del suc!o e ~>a.ñol. nyor M110uel Bas~ 1 en mig de 1 Units a 10. L T., senyor Lobin, ba. volwltat d'un Jove Q'~e, anant bé !e,; a Catalunya ¡ ensems emprendre U·
aisladas de atracos, robos a mano Una Espafia., la nuestra por ta que tort entusiasme e:; remarcaren en- , fet tma declaració que ha causat coses, serà advocat 1 any 1941, 1 de ua propaganda de la qual es troba
armada Y ntentados. La aslst.encla luchamos ardoro3amentè, que no de- cerú\des inlclatlves per a les Pr:ò- sensaL'ió entre els delegats obrer.>, dos senyors, desconeixedors de la ben necessitat.
L.'l. nova, publicada. per la prt'lll.Sa,
cil;ldadana t:ene otros .fines que cum- cida exportar trigo habiendo ham· x.unes attivitats de la no"l-a Comi,_ patronals 1 governamenta,Is. amb re- mtss.ló que els ha. estat confiada!
Pobres. els Interessats en e.cuestJ que vindran a Barcelona els agraris
lació a la. reducció de la JOrnada del
Plir, de orden muy diferentc al que bre, ni reducir J:¡s bectàrens de tie- stó.
senyors Martinez de Velasco, Cid 1
•
EJCposioló Miquel Ferrer. - Es treball Ha dlt el senyor Lobin, que expeillentsl
se prctende encaminar su actuación. rra.s sembradas ext;tiendo hambre
Co~vendrfa que cunntos ejcrcen y paro. La España del mterés pri· prepara a Ja Sala Busqueta una ' el Goven1 dels Estats Units oo11Side- Pertocant la nostra tasca no som Royo Villru1ova, en viatge de propaa.utoridad ~o echasen en saco roto vndo sobre el inter,•s público, no es gran exposktó del pintor aquareWs- ¡ ra Ja. setmana de tO hores no con1 nosaltres els crida.t3 a enjud1ctar-la ganda, 1 que tam~ ho fart\ el doctor
• Alblftana p~ls nac¡onalistes, va esve..
esditas reflexiOnes, P_!lra no ll~ar tar- la nuestra. Nuestrt\ Espa11a es con- ta Miquel Ferrer, el qual fa. dos una solució sinó com una etapa pPr Només farem constar 1,
agraunen. ra.r el sector cedlsta La poc &irosa
amente Y con dano a la conclusión sustancial con las necesidades de anys que no ha celebrat cap expo- assolir en un pròxim immediat
situació d'aquests, aireujada per les
leo;
per
caps,
compr1?bada de que el remedlo que las masas laborio:;as espaflolas. El sicló. La carrera o.rtistlca de Miquel una major reduccjó de les hores dé que serve:n als nostres
INSUFICENCIA
declaracions del senyor Monche, en
lloanc<>S que els va merèL-.¡f>r.J
que interés de la colectividad trabajado- Ferrer l'la estat recentment consoli· treball
-¿Qu6 to parcce la nuava estaclón se ap Ique agrave la t::lamldsd
les quals es palesa que la Uiga haDigué el &enyor Lubin que actualra cttuando sobre el interès de unos dada amb el Premi del Concurs Nase trnta de <'Ornbo.tir.»
de a¡novlsionamiento de bas:.~ru'l
via fet la traveta a la Ceda, fou neNOTICIARI
cuagtos avaro<; tinancieros y terra- ciona l d'Aq\larella. celebrat a Ma· ment en le3 obres públiques del seu
-Q ue as pequetia.
cessar! un esforç. I res!Jonent a.Is
drld l'an~ 1934,. que li fou atorgat. I pals 'es treballa amb la setman& de
teruentes.
(De «El Ll'Jeral» >
precs del senyor Cirera, que a1x1 pen.
"'"
Aprendamos la. lección que nos rar unammitat l, darrerament, amb SO b'ores
.....
Jurat trMixt 1deb Perruquers,
- ""' als
br . d
a. seva entrada al .Museu de Cata-.
Cid·
•
......
"~ttuacló' vin"'
' l' sa afermar laenseva
90 per 100 recorda
Dl''""é, · també, que el existenta
.
m a e1 seu~r
viatge un xic especpa ons o rers <.te o- a. B:u-celona,
a
Un denommador comun: la re- lunya l :1. ta Coliecció de la Cene- dels "Coctis industrials
pulsi?n a la. rer.cción fasclsta o fas- rautat, que han estat els t'lltlms Nord.·Amèri"" figuren la. se•-A>la fici que, donant compliment. ~ls 1 tacular, el senyor Gil Robles, el qual
acords vigents del ::nateix, avui, dis· farà sentir la. seva veu.
, .........
~..
cbto1de, des<rubterta o cdemocrà.tl· premts, de caràcter oficinl, obtin·
Regna. certa expectació dintre el
ca->, «nacional» o vatl.cana, cdebe guts per aq\Iest !IQUIIreHil;t.a excep- de ¡.,~ 40 hores. El resultat d aquesta sabtc, hauran de to.ncar-se els estareducció, no e~ pot apreciar d'una bliments a dos quarta de due;, de la camp cedist.a per a conèixer quina
unimos a todos en ínst.aJ.tes como clonal.
orientació donarà el ienyor Oil Ro1 Yaso clissr 1 Etí de eatvac!ol" a la manera exacta, però gràcies a ells. tard~
.~embla, ser;on~> El Litxoral, que el actuallt
~~: !f'éo!t dív?rttrla. Val l4 p;na :concentración popular antifascl.s- I Sala Gaspar. - Es va inaugurar a a la. indústria del ootó, el nombre - La Secció de Servei domèstte bles al P8;ftlt, a Catalunya. El senyor
~ditoriaf ay.~~~~,.Jrag11ll!_nt . d Uli ta • No hay otro dUeDla que éste. la Sala Gaspar l'cxpos!cló del<: no- de placts ba augmentat en u~ 11 de la Borsa Municipal de Treball Cirera, d acord amb el senyor AnCuant<JS anhelen una Espaúa. pro- tables píntors Yago-César ¡ Eu de per 100 1 en la indústria metallU11li tPasseig dc la Indústria, 9 1 11 te guera de Sojo, voldria que la Ceda
«E.I uoo¡crno b. d n~at dmrt.
lèfon 1{772) , degudament reorsanit= seguis unl\ orientació autonomista,
•
yecto sobre Jey E~c~gra~ %~~e~ttfrte gr<>siva deben rolaborar para llacer- 8a;lvado~ qae fou un veritable èxit. ra en un 13 per 100.
1)
Els delegats governamentals d aJ. zada, es troba en condicions exeep- com denta entreveure el manifest que
H1 a!;sist1 nombrosa concurrència.
la Pfectiva.»
algunos rt>toqucs para. pertuarlo
l i foren adquirides ja dlverses obres. b'UD.S països es mostren favorables a clonals per a. facilitar la ràpld.l ~uests dies han escampat per BarBuena f:1li.a le bace el perHL ·
as!ajar 1t1. setmana de lea 40 bor~ contractació de peroonal femeni de ce ona. En .canvi, els elemen~ nous,
No lo tiene. Es lmagen y semeantlcatalamstes, no volen lelltir par.
totes les especialitats i categories
A la Susdita Sal~ Gaspa,r tmgué en algunes indústries.
Janza de Ja Sltuación cre", da por el
del
paraula.
La serà,
l:u- d'autonomisme.
j
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supren1 del partit
Per tal d'intensificar la. gestió ·so- cap
Itàlia es mostrà favorable a lea 40
e exposició
ugurac
oc .
. erado electoral que triuntó
conglom
cial que la Borsa efectua en aquest decisiva
de pmtures de Joaquim -:t:erl'uella hores.
en novi~bre de 1P33.
b interèa
iòb
sentit les senyores que contracI in . P
1a la qual asststl nombrós pubil c. El
El perfil de la !~t'PUblica del H
persoiml per a servei domèstic són les ~~cfa:acio~q:~t~~r Gil~
Qaan~ al delegat governamental
I repartiment de les obres tindrà lloo
de abr:il de 1931 se perdió con el con2
a dos quarts de dotze del !!!panyo., c;enyor Ruiz 1 Mane~t. de- pregades dc complir la. d.i.sPOsició le· bles farà a Barcelona el vinent diufus¡onlSlllo que se produjo al diSol·
1 el din
unfcai
bli
clam qu" a reserva que s aprovi gal
verse las constituyentes y no
1
1 matl
~~ 1ga a comun car a la menge. Podria ésser, sefona se'na
Bor
1 Manolo Hugu6. ·- el Convea1, el Govern espanyol
Colom
.loan
.
e
~
nin
s1i
està
Y
otro.
ha dado
1
, Betle/ft:tade.! per la poltlica -o 1 Avui, dissabte, inaug-.~rarao llurs ex- tarla evt>ntualment dlsposat a e.-.¡a,.. duelxtn o ... es vacants que es pro- diu, que la declaració poUt ca que el!
Todo cuanto c;e hace ndo~ ·de
-sSI, sl; secreta ... :> vocess
posicions aquests notables artistes. m.jnar la possibïitqt d'aplicar la re· Tots ~ls c!•..-dans ban d'"""ar in· ~~~~ ~~:on~3 =~g~.!3~f;d:,
~~~fcJ'éd. de la F. A. 1_. La U·a les
este ucfecto: de falto. de pertiJ. y no
t
:t
b
tl d
""'
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obres dels qunls emplenaran to- ducció df' la Jornada. del treball a
rea e} sett 11.rdttorlal
r
iba a. ser una cxceprión el proyecto
IDe «ABC»)
1
tcresn~ts perquè la contractació de ~~bn ~~ ~~us:"" a.nquc que li 0 e-·
tes les sales de les galeries d'art un nombre limitat d'indústries.
' 1JortdnMa
aq!le~t afer, el una
e~ectoral. Imagt.>11 y semejan?.a de la
La Lliga. per a contrarestar aquestreball ea real!tzi per mitjà dels orSyra. No cal dir que aquesta rolnrlma.rmw
sltuación, rept>l ilno:{, todo es eu él
edls
ganlsmes oficials, ja que aquesta t
,
«Como es bllbido las orientacio- dèncla constitueix un gran cnce1 t
contusJonlsmo.
1
0
1
0
q~ec~J:~~:e cinlcl~ se~~o~Ò'h
DeclaraCIOnS del delegat del ¡ rn a de ~tr.:.rac~ó té entre aJ.
En el. a!)art.ado B del a.rtfctüo úni- nes de la F. A. I. <:Federación Anar- artístic.
e di!icultar la Robles, organitza una sèrie de vial·
res &van ges e
M. Pldelaserra que tan d'èxit va
Qlllsta. Ibértca) tlenen hace tiem·
co se dtc.a:
~ca sovint pertorbadora dels in- tes per lés comarques catalanes, a
Treball
«Sólo seràn e-legibles Qlúenes figu- po en bonda crisis a la Confedera- obtenir la. temporada pas.<;ada amb
rà.rrec de diputats l persones de rel'nlecllitri.S l dels espec'.Iladors.
ren en las lislas conf~c1onada-; y ción Nacional del Trabajo. En Pri· la seva e."q>Oslció de pak.atges del 1
presentada~ o!lc!al~ente por los par. mer término, porque 1a C. N. T. no Vallès, ha estat a punt. d~ celebrar 1 El. delegat del Treball, en rebre Tots els ~erveis de la. Borsa Mu- lleu. conUnuació dc les Ja fetes en
t~dos polit1-.os, aBOCiilCions legalmen- ba sido anarquista nw1ca, y la di· novament una altra exhibició de les els mtormadors 1 .a pregunU>.~ d'&· nleipal de Barcelona són absoluta- aquestes darrers setmanes. I els aL,.if1:t~t1tllldaa o grupo de electores.» rfge la F. A. I. Y a conllnuaclón seves recents produccions. Proba- que!lts, digué que 1 afer de la Indus- tament gratuit.s i són atesos amb la graris, que tenen la pretenaió de
der 'herec~ ~u sufra¡io, que es el por el extrafio rumbo polltlco que blement en aquesta ocasió seran e:>e· trial Cot.mera està en v1es d'arran- màxima rapidesa i eficiència, en be- captar nombrosos aectora de dreta,
egtr, se ha traspa.aado a imprimen sus eventuales directores posades una Yintena de natures mor- Jament, a !i d'impedir el tancament ne!i<'1 de les dues parts interessa· també tan propaganda, sobretot per
los e~ ~·~
1
Ja. provincia de Tarragooa.
de les fàbriques de Reus 1 de Can ' des.
• es ~ar os, a las ~sociaciones. No a.narqutstas a la poderosa central tes molt repres~?otatlves.
M. Llombart té a les galeries Sy. Gom.is, prop de Monistrol, que precole~ftv~n derecho mdlvidual, stno sindical; rumbo que notoriamente ha
sido ruay provechoso a Jas derecha.s ra, aet'.Ialm~nt, un bell conjunt de tén aquella gerència.
"n ciudadano es el
També dlgué qne aquesta entitat
e.> afilla do a tal 0 ector en cuanto plutocràtleas. No ain razón se ha pintures a 1 ol!.
segueix tnstant una subvenció de
cual organtza.. d~cho que Esp~a. es el pa1s de loe
clón.
EL (leyendo), - c... cl Qoblerno 11
milions de pessetes.
¿Se d~ con elio el Prilner Paao ba- vu¡v:-~~ de las elecciones de 1933,
preocupa de la polltrca lnternaclo·
na I.»
Referent al oouructe nleta.lúrg¡o
algunos dlartos obreristas dirigieron
ela e l~cglDlen COfP?rativo?
de Manresa, donà compte d'haver-sP.
a gries censures a la F A I cul
blen? ¿Està mai?
~Es
ELLA, - y eao, ¿qué ea?
0
relntegrat al treball algum obrer&
lo discutlmos. Nos hacemos pàndola de concomltanètas . con 11
EL.- Puea also asl como el tú te
preocupaa de la oasa de la veolna sln cargo de que una democracla a1n liticos derechistas. Fuese o no 'er- .
~ido orgànJcv POdria conducimos dad, cosa que ignoramos, lo clerto
tenor arrtslada la tuyL
es que por cntonces desencadenó la
anarquia.
Un telegrama
<De «La 1.lerraJ)
IOPero impueslas nsi las llstas que F. A. I . v1olentis1mu campaña con<t.Excmo. Sr. Presidente Consejo
1n proplas del sistema. de propor- tra las izqulerdas; sólo contra las
Milmt.ros. Mad.rld. - Personal casas
Y cociente, ¿por qué razón se lzqulerdas. Ademàs, con exigir a los
~~~~~.
OORf~ CAl'AL.AN.E;S Gl:J
constructoras maquinària molineria
El m1llor servei a
clc a~ ~~~~ector para. que mez. confederales que se abstuvlesen de
Pintura harlnas ante dolorosa sltuacíón o.andiferentcs lls~? 108 nombres de las vo. ~rt prestó enorme sc;fVlclo a las E. QOMEZ DE BOSCH
Pintura
LEGARES
OLIVET
.J.
prolúbl·
fórmul11.
prosp~rar
tearla
derecnas m••s reacctonanas, ullanàn·
..!1 segund
Pintura c1ón nuevas instalaciones rogamos
tado 8 di ? parr.. ro de dlcho apar. doles el logro d<'l tr1unfo en las F. PONS ARNAU
urnas. ¿Qué allanbndoles? Algo màs, Exposie•o d'obres de Pintora del 18• V. E. estudio minucioso para resoJ.
«Queda Wti
tor pam co~iu~1u:acultad del elec- porque ain eso no hubieran poclido ala XIX: MARIAN FORTUNY, .1. 80· V(r jnstlcia recabando op1nlón parsu pape!eta de trtun!ar.
votos con 1
U>s afectada:~ evitar ruina indústria
ROLLA I d 'altru
Puede atirmarse que, a no ser
tas oficialm': candidatos de las llsnacional mtseria mtles familia.'!. Fins el dia a de febrer
Pascual, Barcla, :Ma.sagué, Gost,
aee aun cua~~oP=ntadas que de- por la copiosa cantidad de abstenenezcan a lis- clones lograda con tal labor polltit&3' dlstinta.s.J
CastUlo, por casa Morros; Sànchez.
derechismo
ca. de la I~. A. L, el
por casa. Daverio; Serrales, Marto·
¡La facultad d
Aragó, 270 i 272
breJ La ley hacce h~~¿tustón es li- -pese a cuanto afinó en corrupclón
rrll, casa. Pané; Pujol, casa Fa,
genitores puesto ue r a !Na Prt)- electorera-- baliria ido a un desasFresquet, ca3a Pérez y Montané:
1 Passeig de Gràcia, 45
Diputació, 262 • Teleton 18710
tlene pÓr eu na e1 (:~~ ellos, t.:· A.s1, la F. A. I ., predicando capoBoscada, por Maquinària Robinson;
Art 1 ornamentació
mamo Ubcismo» a ehorro suelto, fué po- ARMENGOL
electoral
.
Canto
ca.sa
Coma,
rua;
1ra
e
C!are:,,
115f'
Telèfon 11550
Pintures 1 l'oli
Ut ica, fundamentalmente pol1t!ca. y
é ten
• ITOdo ·meno.-; saber a
personal P'undlción Casajuana; Acea
O oiANSANA
qu a er- le corresponde pa.rt.e muy clara en JOSEP
1e de..,.. ,.... d
lndus·
Metaquimica.
E:èctriros:
ros
a
LLOMBART
M.
.la:. con.secnenc:llls trafda.a por ti
-.-1. ~ e unaa elecdon..t..
trial, etc.Jt
l'rne el I dt fe b,.,
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Tot sovint «El DebateJ ens assa·
benta. de la propaganda quo porten
a terme els organitzadOI'S dels Slzr
dlcats cattl!cs per terres d'Espanya
d'acord amb les lnstrucc:lons de la.
Internaclon!!l Sindicalista de Roma,
com podrlem dlr-ne.
A Segòvia, a Toro, a Morales de
Toro,, a Qu!ntanllla. del Pinar, ete.,
se ce.ebr<'n m1tmgs, degudament autoritzats, en els quals prenen part els
oradors ~atò!ico socials, que han sortit, nous dc trinca, de les escoles
pmfe swn.., del propagandista dirigides per Jesurtes emboscats, dels
quals amb tant d'entusiasme ens
parla «El Dcbnte».
En aquests mit1ngs, titllats de
ccampaüa sindical antimarxista;, es
fa l'apolo,.ia del catolicisme, rs combaten impunement les 1dees soeta IStes 1 ue ¡..r< .~,.Ltn ¡, aprotltcn ~r
a malparlar «del Odioso blenlo» sense que ningú els molest!. Gaudeixen
del privilegi de la psraula; poden
fer, malgrat l'estat Ò" guerrn, la. sev& propaganda mentre que els per
ells combatuts, els uns estan empre'><lna.tq, els nitres a l'exill 1 uns al·
tre3 dormen el somni etern per ha·
ver vol--ut d" f~:t>sar un món mlllor.
1, per tant. no poden contestar.
Són tms senyors que en no resi&tlr la controversta. només poden
parlar en èpoques d'excepció; quan
ells manen, que no deixen par;ar a
\Itri.
Fan una propaganda entre els
..m1perols de Castella 1 van orga.nl\,ant Sindicats sota la. dlrecdó del
Par:it I<Acrión Popular».
A Cll..')tella en diuen ccampaña
bindical ant1mnrxtsta». ¿Com en di·
ran a Ostalunya? ¿Sota quines pa,.
raules reor<r~n tzarnn els Sindicats
Lllures?
A Castella, la manca d'experjèn.
cia dels camperols i de cert& nuclis
de treballador~, pot permetre, e.mb
e.;tat de gucrrn 1 cem:ura, una prt)paganda catòlica antlman.tsta .-...,
··• ...,, " ' ~ · · ".'' ...... ,.( ·•· però els~
oallndors catalans saben massa bé
Qui és Ramon Sales, com Leguia
Lliteres - actual col:laborador del
diari de Delgado Barret.o-- tots dos
de trista memòria per a moltes llars
obrere:~.
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La situació a l'Uruguai

Bèlgica en vigílies d' esdeveniments socials

ERASME DE ROTTERDAM, I EL SEU
MES RECENT BIOGRAF
Theunis diu que el GoEs enguany, '11. Quoniam, el qu1 clons. No poden quallflcar-se de tals
d'expressió d'algun vern belga no es doba emprès la tasca meritòlia de rec()- certes
llir en una obra biogràfica el més dels seus «CoHoquls».
Quan Lleó X va oferir-li el «ca.complet recull <.\'c!emcnts per a reconstnnr !maginativament la vida pelio» cardenalici- tan cobejat per blegarà davant els
mter<.:ssantlsslma. de l'autor de «Elo- centenar3 d'homes eminents- va teobrers
gi du la Follia». Certament que nir l'e:egànc!a de declinar tan alt
aque.. obra no és pas la cabdal, honor. La. pompa externa, l'ostenta-

segons el minis- Un article de «Prawda», de
El Govern reconeix que la nir Espanya
Moscou, que fa pensar que
tre espanyol

llic~ncies

La

revolució progressa

I

MONT E VIO E U AILLAT també en l'estimació que envers Larre Borg~ sent la tropa.
DEL PAlS

.

Brosselles, 1. - El cap del GI)nl molt :ncnys, de l'insi;;'I!e filòsof Ció d(;ls prmceps eclesiàstics del seu vern senyor Theunis responent al
MonteVIdeo, 1. - A diversos deque vn. nèlxer i v1ure en aquella èpo- temps no podia. de cap manera adir- d.tScÚrs del llder soci9.Ilsta, vander- partaments de l'interior s'estan celed'investigatemperament
seu
a.
se
ca, ulhora turbulenta i lluminosa.
velde, ba declarat que en el ~rant combats entre les tropes de
de les darreries del segle quin:.-'· on
coincidiren el redreçament de la
cultura humanhtica amb l':ü:Jada.
triomfant del Renaixement 1 la f()guera de passions que va provocar
la revolució religiosa que ensangonà
els segles setzè 1 dissetè.
Es d'aquest gresol contradictori
que sorgeix la poderosa. me1~talltat
d'Erasme I s'ageganta com mes hom
la mira. Ha estat titllat Erasme
d'un precursor de la Reforma, enteuent alxi la seva influència personal
en l'enderrocament de l'oposició sistemàtica que a l'Humanisme fe1en
els aferrats amb excé3 a. les estretors idco!ògiques de gairebé tota
l'Edat Mitjana. En realitat, Erasme
va ésser sempre fidel a l'EsgléSia a
la qual pertanyia. El seu humanisme va ésser cristià 1 mai no va somniar a separar-se de la fe dels seus
pares. S1 va enderrocar quelcom amb

dor, d'elaborador lcnaç de saviesa.
L'obra. d'Erasme és copiosa. S'hi
destaca la seva abundosa literatura
epistolar, la qual, ultra el seu alt valor filosòfic, constitueix un aplec documental de primer ordre, per tal
com descriu magistralment, I a.l dla,
l'agitac1ó del seu temps sota la supertic!e del qual s'agitaven corrents

L'Estatut de Tànger Què passa al terreny
internacional?
.. La pos1c1ó que ha de mante-

dit1cil moment econòmic present, el
Govern necessita la màx.lma autoritat, i que, per tant, no pot, de cap
manera, mostrar-se feble davant de
cap amenaça, 1, per tant, tampoc davant les formulades pels socialistes
contra l'aplicació de les mesures de
salvació econòmica que el Govern
estudià amb tota cura abans de pr()mulgar-les.
De tota manera, 1 per tal de contribuir a la pacificació dels esperits
necessària per tal que la tasca del
Govern pugui portar-se a cap amb
m}S facilitat, està disposat a fer
examinar els decrets de referència
per un Comitè del Treball I acceptar les esmenes que el Comitè propo.
si 1 que el Govern consideri raonables.

L'ACTIT U D D E L 'EX ERC I T
ES DUBT OSA

Buen01 Altes, 1. - Mentre el G()1 exèrcit .1 els revolucioru!lls. Aquea- vern
continua pr()tes notic1es no les confirma. n1 nega dlgantdeleaMontevideo
notes oficioses 1 declara
el Govern. ,
Pe.r tal d evitar que l~s diverses
part1des revolucionàries s agrupin, el
Go':ern ha ordenat que l.es bombardeg1 1 disgregui. Igual missió ha estat conf!~da a l'artilleria..
Montevideo es troba pràcticament
isolada del pafs. ja que és molt es-

completaJnent aplastat el moviment
revolucionari. el fet és que la lluita
continua l, segons sembla, amb resultat ineert, quan menys a algunnes zones.
En ela centres ben informats de
Buenos Aires es considera que, a la
fl, serà t l Govern actual el qui decideixi la situació al seu favor, però
es formulen reserves arran de l'actitud de l'exèrcit, que no és resolta,
jJ. que ban estat substituïts urgentment diversos alts caps I han estat
detinguts un centenar d'oficials.
LA LLUITA SEM BLA ES•
SER ENTRE EL S PARTITS
POLITICS, SENSE QUE LA
MASSA OBR ER A I PAG E·
8A I NT ERV I N GUI N COM
A TAL
BuenOIS Aires, 1. - Les noticies

EL PROB LEMA, Sl BE RE·
SOLT A LA CA M BRA, NO
H O ES AL CARR ER.

Brosselles, 1. - El vot de confianç-- que ahir concedf la Cambra al
senyor Theunis, ba resolt la situació politica, però el problema es
manté al carrer.
Sl per al dia 24 del mes que som
n s'acory¡eguelx una solució al pr()blema plantejat pels acords econòmics del Govern, s'anirà a una vaga general. Aquesta podria ésser evitada mitjançant una crisi, que es
considera més que possible. En
aquest cas s'aniria a ia formació d'un
Govern ctripartita» de catòlics, S()c!alistes t liberals, com ja s'ha fet
en altres ocasions.
Segons sembla, el jove ret Leopold III, mirant amb simpatia les
peticions dels obrers, no vaclHar!.a
a acceptar la dimissió de l'actual
Govern, mirat amb mals ulls per
part del treballadors, perquè està
integrat per financers als quala suposen poc propicis a. atacar els seus
propis interessos.

Mapa de l 'Uruguai

trany que es concedeixi permJs per
a entrar o sortir de la capital.
EL GOVERN POSA LES
SEVES ESPERANCES EN
UN COS D'EXERCIT

Montevideo, 1. - El Govern té
posades totes les seves esperances
en la diViSió militar que, armada
a la moderna I en peu de guerra,
ba sortit al camp per a donar la
batalla al gros dels contingents rebels. Comanda les esmentades forces
l'as de l'aviació uruguaiana I pilot
ds reputació mundial, coronel Larre
Borges. Té a les seves ordres uns
ELS SOCIALISTES A ME• 1.500 homes de totes les armes.
El Govern creu en els coneixeNACEN AMB LA VAG A. EL
REl SEMB L A QUE ESTA ments tàctics I en la braó reconeguda de l'esmentat mllltar, alxi com
DE PA RT DELS OBRERS
Brussel:les, 1. - Els socialistes
amenacen amb la vaga general per
al dilluns, dla 4 de l'act-..~al mes, sl
el Govern no retira els projectes que
redueixen les pensions dela minatres.
Un diputat socialista, a lA Cambra, ha. declarat que la paciència
dels obrers ja. havia arribat al mà-

de l'Uruguai que s'lnfUtren a través
da la censura deixen entreveure que
la situació es complica per moments.
Mentre les masses obreres 1 camperoles es mantenen completament al
marge de la situació, les forces po.
litlques més diverses s'uneixen contra el Gov~n.
Igual que ha succeït a la maj()ria de les revolucions sudamerlcanes, prenen part principal al moviment ela estudiants.
Uns altres nuclis clvUs, no solament són contraris al moviment, siGovern
nó que adbuc s'han ofer
com a voluntariS per tal de lluitar
contra la revolució. que consideren
animada tan sols per ambicions po.
l!tlques.
De la frontera comuniquen que segueixen entran contingents rebels
armats. Durant la passada nit entraren al territori paragualenc l'exdiputat Brun. el general Art!gaa 1
altres exllats poUtlcs.
L'aviació continua bombardejant
les concentracions rebels a diverses
provineles.
Fins ara, l'ordre és complet a la
capital

Tànger, 1. - En tornar el IIll!Us-1 hi ha qUelCOm d'anormal
Moscou, 1. - El penòdic «Pra".
tre d'Espanya, senyor Josep Rojas
-{!Ue ha pasat la temporada de va- da» publica un editorial que ,,1té
cances a la península- s'ba posat «un avis a les nacions capitaltste~
novament sobre· la taula la qUes~ió En l'artic!e es dlu: «Estem dl:sposa•~
""
t
t t
de la revisió de l'Estatut de Tànger. a co t t
mom,..n a QUal.
n es ar en
S'as3egura que el dit senyor ba ~onla
de
preparadors
dels
atac
sevol
sobre
Govern
el
ferenclat amb
guerra. Per cada cop en tornare,
aquest afer. El diari «El Porvenmt tres. Senyors 1mpenalistes, teniu ~
demana que es reuneiX! tota la w- ra! Si Ja guerra ba. de venir. aw•A•
..,..
t
t !tori
lònia espanyola i faci al mln1stre
vos re, no al 10suna detallada exposició de les seves ~~~> en err
as1pracions perquè arribi a cont>ixe. El
s es fud'1anfs de Belgrad
ment del aovern.
Per la seva part, el setman:lli s'han
apoderat de Ia nj.
«Tribuna Española» diu que el pr()blema de la revisió ha d'ésser un versitat i lluiten amb la
afer en el qual vagin d'acord Espapolicia
nya 1 França.
Belgrado, 1. - Els estudiants <t
Espanya ha de tractar d'acousegulr una pos!ció avantatjosa lj'•e la Universitat de Belgrado han or.
són, al seu judici, la Intervenció tu- nat a revolucionar-se. Eis esco1ars
tal. de la Duana de Tànger, la ~on- s'han fet amos de la universitat
cessió del lloc d'administrador a , n tancant les seves portes s'han ret1
espanyol 1 l'autorització de jocs re- forts en ella 1 bau Insultat els ().
llc1es, als quals ban llançat diver~
glamentats.
').
Sobre el lloc d'adm.m1strador .~te- o:>jectes. Sembla que alguns
geix «La Tribuna• que seoons C.tS lars són portadors d'armes de 'lC.
El mov1ment estudiantil és de :o.
seus informes s'ban donat ;ls l~OillS
de Olivaa i Csg1gal. S'ha descartat testa per la disposició del Govern
el primer per trobar-se a Ginebra 1 expulsant de la Universitat 1 •tl8el segon és un dels valors més po- terrant qumze estudiants que oren
sltiu3 del Marroc, ja que presid.:-1x detinguts en els succe:;sos registrats
actualment la Comissió de reViSió de a Bel~rad el elia 18 de gener r.rop.
passat.
tarifes duaneres.

°
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SOTAL ESTAT DE Gt;ERRA
1

Tres Consells de guerra per a avui Causes sobresegudes
processaments
L ES VISTES DE CAUSES Mar, la de Pere Torrents, la de S&.
EN CONSELL DE G UE RRA rapi Pérez 1 altres, 1 la de Josep
Soler I altre.
PER A AVUI

Per a avui estan anunciats tres
V IS ITA D E COMPLI MENT
consells de guerra. Dos a BarcelC>o
na (Dependències Mllitars) 1 una a
El comandant del vaixell de guerMataró. Dels dOl primers, l'anunciat ra «LepantOlt, senyor Bema!, va 6$contra Joan Llaneres Ferrer, pel de- tar ahir compllmentant l'Auditor.
licte de rebeHió, a les onze del mati
1 el contra Antoni Muelto Barberà
VI STES AU T ORIT ZA DES
I altres, pel delicte de coaccions, a
Ha estat autoritzada la vista 1 v&les quatre de la tarda.
redicte de les causes seguides contra
La vista de Mataró, serà a les on- Francesc Aparie! 1 Josep Cerdà.
ze del mati. El processat, acusat d'auque
ret
al
de¡r.1t
detenció,
seva
la
EnASMt::, per Albert Dürer
canviava amb freqUèncla de domi- xili a la rebelUó, és Domènec GaLA M ORT D E L A MARE
cUl, fina a l'extrem que actualment renys Gàrate.
D EL G ENER AL POZAS
ésser
a
va
pas
talent
el seu extraordinari
poderosos que no escaparen
se 11 coneixien quatre domicilis diAbans d'ahir, a la oit, mori la ~
allò que en interès mateix del cris- l'aguda percepció del filòsof.
T
AMEN
ALLIBER
ferents, un deia quals estava situat
nyora Brau11a Perea, mare del genetianisme calia enderrocar. I sl va
Th. Quonlam ba. passat vint anys
El senyor Màrius Rodriguez. el qual ral Pozas, després d'una curta maa Sant Cugat.
tractar de conciliar l'Evangeli amb de la seva vida estudiant a fons, a
Aquest mdivida, anomenat Salerl fou detingut amb motiu d'un suma- laltia.
la filosofia humanistica, ho va fer les m!llors fonts, l'existència 1 l'obra
Atmella Llovera, segons sembla, el n incoat per ús Indegut d'arma, tou
L'enterrament s'efectuà ahir a les
amb absoluta bona fe, sense la. més erasmiana. Es, en conseqüència, el xim.
mes de gener del 1932 va estar a alliberat definitivament, després de quatre de la tarda I hi assiStiren. ulMentrestant, hom diu que el rel
petita intenció herètica.
seu treball, solvent, conscienciós, de. Sallent, qUB.:~ varen ocórrer els fets passar prop d'un mes a bord del vai- tra nombrosos militars de diverses
Va. ésser adversari de la filosofia purat. Ultra l'abnegada recerca que es mostra propici a les peticions dels
revoluclonans, i hom diu que va és- xell cUruguay• per haver passat la graduacions, molts amics de la finaest.olàstica, però també ho va ésser suposa, avalen el text nombroses 1 minaires, I és probable que intervinDETENCIO DE SUPO SAT S ser ell el qU.i va diSparar contra un Instrucció de la causa a la jurisdic... da I de la. seva fam!lla.
"'
ho
ja
com
tal
favor,
seu
al
gui
guàrdia civil, que va morir a con- cló ordinàna, car el fet que la m()I
de Luter. contra el qual va escriure notab1es reproduccions dels millors
ATRACAD ORS
quan va ésser-ne hora. El fa. extra- retrats d'Erasme, deguts a Quentin fer una altra vegada.
La policia, se¡utnt les seves ges- seqiièncla d .- les ferides.
tlvà es produi abans de la proclamaDET ENCIO
ordinàriament simpàtic, al nostre Me~ys, Holbein 1 Albert Durer.
tions per tal de procedir a la deten- La policia el té ~onceptuat com a ció de l'estat de guerra.
La policia va procedir a la detenento:ndre, el seu horror a la violènObra magnifica aquesta {ie Th.
ció de gent de mal viure, es pre- un element extrem~ta perillós 1 com
ció d'Agustl Guzmàn Marin el qual
cia. en un temps que- com dissor• Quomam, que serà altament grat 1 A favor de la nova estació
tà a la casa número 16 del carrer a suposat comphcat en diversos
L A CAUSA DE COR REUS es trobava reclamat pel Jut{at d'Ins·
en
comesos
recents
atracaments
d
d
·
sen
a
habitual
norma
traduïda
tadament avui- era
educatiu veure ben aviat
Ahir, el jutge senyor Peñalver va truccló número 10 per crebantament
Tinent Floresta, de 1a barrla a e aquesta ciutat entre els quals el de estar
per a. dinmir les diferències. Estimà la llengua catalana, que ampllï allò
de Sants
tot el matf actuant en la causa de condemna.
La Torrassa, a fi de practicar un l'estanc del CS:rrer de Bac de Roda,
amb dellt la cultul"Q heHeno-llatina, que hi hem llegit d'Erasme, gràctes
de Correus.
Han estat convocades les repre- escorcoll à! pis quart, sisena porta, a la barriada de Sant Marti.
injustament proscrita durant els se- a P1n 1 Soler.
Desfilaren davant l'esmentat jutSON ELE VADES A CON·
sentacions de totes les entitats, agru- ja d'on es tenien noticies que .es
La detenció de J'Atmella va ésser
gles obscurs, però en cap moment
pacions, cooperatives, etc., de Sants- trobaven refugiats els dos anarqu.tS- efectuada al saló de btilars del cafè ge, estant presents els defensors dels
SULT A PER A PLENARI
això no va dur-lo a excessos ni desviaP.
testidisset
Correus,
de
tres oficials
LES CAUSES CONTRA EL
Hostatrancs 1 altres barriades fora- tes considerats perillosos 1 sospiti)- Espanyol
foria
explicat
han
quals
els
monis,
celebrarà
es
que
D I I'U"fAT SR. FRA NCESC
nes, a una reunió
Hom suposa que en els registres
sos d'haver actuat a les ordres del
demà, diumenge, al cafè del Circol Martorell.
V I A DI U I CONTRA EL SE·
domiciliar.is seran trobades algunes ma com es descabdellaren els fets.
de Sants. Galileu, 9, a les onze del
NYOR PERE Z SAL AS
En l'escorcoll trobaren dos lndl- armes 1 documents d'interès.
mati., per tal d'unlflcar l'esforç de vidus 1 els detingueren. Digueren aDAR RERA PROVA DE PLI:·
El jutge senyor Bibiano manifestà
I
R
A
N
tots els estaments en pro de la nomenar-se Fèlix Estrada Sierra 1
s'havia elevat a consulta
que
anit
LA POLI CI A SEG U EI X
major rapidesa 1 amplitud de les Joan Santiago Murcla. El primer
Al Jutjat militar número 1 1 da- per a plenari la causa número 648,
FE NT D ETENCIONS
HOM FA AVmENT A L ES NOMBROSES PERSO·
obres de l'Estació de Sants, M. S. A. pertany a.l Comitè de Defensa de la La palleJa contmua els seus esbrl· vant et tinent coronel Angel Mar- seguida contra Francesc Viadiu 1 alnaments sobre els tres Individus tfnez Peñalver, s'ha verificat la dar- tres, de Solsona. I el mateix amb
NES QUE EL DEMANEN AMB I NSISTEN CI A,
Barriada.
Practicat un detingut escorcoll al que toren u ~tmguts al carrer d'Al· rera prova de plenari en ia causa la causa número 359, contra Jesús
QUE HA ESTAT RECOLLIT PER LA PCLI CI A
cesc de B. Moll, Francesc de S. Agul- domlcil1 esmentat, foren trobades, dana, 1 que hom suposa que Inten- seguida contra Ramon Erro, acusat Pérez S:llas i altres.
ló, Jaume Busquets 1 Andreu Ferrer dintre d'Una maleta, tres bombes de taven dedicar-se a l'atracament. Amb de sed1ció, per repartir opuscles anarCAUSES SOBR ESEGUDES
les anomenades de percussió. També motiu d'aquests treballs, s'ha pogut quistes al bar «La Criolla•.
i Glnard.
concretar que Victor Ambr oslo GóL'Auditor, senyor Ferrer, manifestà
- - Molt aviat apareixerà la novel- fou ocupada documentació i una car- mez
NOTICIARI
LEGISLACIO
formava part d'una altra ban·
PROCESSAMENTS ab1r al vespre que havia estat sobre·
la catalana diilde», del jove escrip- ta del Comitè pr()-presos governatius da d'atracadors,
que ja ha portat a
De resultes de les diligències efec- seguda la causa del poble de .Bell·
dintre de la presó, donant-li compDiSsabte pa.ssat la senyoreta Ma- tor Baptistf.•. Xuriguera.
Barcelona.
a
ccops»
alguns
cap
tuades pel jutge militar especial, ba munt, la de Rafael Dalmau i la. d'En·
ria Carme Comas 1 Valls fou obseEn ella, l'autor, al costat d'un te- te dels propòsits que amb relació a
La policia creu que Gómez deixà estat decretat el processament de ric Olivera.
QUiada amb un sopar, ofert per un ma delicat però ple d'interès, acre- ells té l'organització C. N. T., la. d'actuar
els seus antics com- Joan Font Cunlll, Josep Pelegrí Xlgrup d'amigues, per tal de celebrar dita novament les seves qualitats F. A. I. 1 la A. I. T., els propòsits panys de amb
banda, per tal de formar- fre i Joaquim Farré Palau, detinguts
SENTENCIA APRO VADA
dels quals són fer una campanya a.
l'èxit obtingut amb la publicació del d'escriptor.
això· per la causa del C. A. D. C. I.
Ha estat aprovada la sentència rel'estranger denunciant el fet de les ne una pel seu compte, 1 per
seu primer llibre de poesies titulat
f()que
individus
dos
els
reclutar
va
joventut
la
de
noveHa
(la
«Hilde»
Francesc Gonzàlez.
en
caiguda
detencions governatives 1 altres ges«Miratges». L'acte, que transcorreés un mirall fidel de la tions relacionades amb el mateix fi. re:t detinguts junt amb ell 1 altres
HA ESTAT SOBRESEG UDA
gué p!e de cordialitat i alegria, se moderna)
moral que s'emporta la. joven- La carta estava tancada I a punt més, la detenció dels quals la pollL A CAUSA PELS FETS D'A·
CAUSES A RX IVA DES
En ·.m ben editat volum, ha estat celebrà al Saló Blau de «El oro del crist
tut per camins perduts. Es un crit d'ésser expedida al seu destf; porta cia. considera Imminent.
METLLA DE MAR
Per haver quedat enllestides, ban
publicada «La llei municipal de Ca- Rhin».
d'angoixa llançat en ple carrer.
Per l'Auditor d'aquesta DiviSió, C()arxivades les causes números
la signatura 1 segell del secretari del
talunya», come.1t.ada. i estudiada pel
- La. sessió inaugural del present
ELS ESTRA N GE RS IND E• ronel Ricard Ferrer, s'ha sobresegut estat
751 1071, 405, 975, 641, 1.053, 738 I
Baptista Xuriguera, el qual demos- Comitè pr()-presoa.
doctor en dret Lluis Marquès 1 Car- curs de l'Acadèmia de Bones Lletres
TJABLES
SI
pels successos d'Ametlla dc la 999.
A la cuina de la casa, després d'aibó, amb pròleg i coHaboracló del de Barcelona serà celebrada a la trà la seva condició narradora en
estat proposada l'expulsió de la causa
pro1essor de l'Escola d 'Administra- Casa Corporativa <Bisbe Cassador, la seva noveHa «Desembre», avui xecar unes rajoles del sòl, foren tr()- laHa
que
Assael,
Rachel
grega
súbdita
ció Pública, senyor Josep M.• Esc()- núm. 3), demà, diumenge, a les onze presenta, amb tota valentia, un al- bades quatre pistoles de gran calibre havia estat detinguda fa algun
tet i Milà.
tema nou clins la literatura ca- una d'elles de tipus reglamentari de temps per no haver pogut just!ficar moment, al dispensari del d1stnct.e, Jl-' olch, de Sabadell, la quantitat de
matf, en la qual el secretari lle- tre
talana.
En dita obra s'hi fa un estudi del
la Marina de guerra, gran nombre degudament les seves ocupacions foren conduïts a la cllnica del Re- 700 pes:;etes.
1 l'acacorresponent
Memòria
la
girà
completlSSlm i detingut de la llei dèmic senyor Jaume Barrera, prev.,
A la Rambla de catalunya, 117,
- El comte de Keyserling, emi- de carregadors, càpsules per a dites habituals 1 ésser considerada com a mel
reade
qualificada
és
que
mumc1pal,
pral., aquesta societat hi tenia inasobre el tema nent pensador, cada conferència 1 pistoles i bales per a carrabina «Wln- Indesitjable.
liSta, per reconèixer la lliure pers()- el discurs reglamentari
UN VI ATJANT QU E NO tal-lat un despatx per a aquesta me«Contnbucló a la Història literària cada nou volum del qual constitueix chester».
nalitat dels municipiS, l l'obra d'his- de;s
na d'operacions, 1 figurava com a
PASSA COMPTES
EXPLOSIO EN UN FORN
un motJu vivisslm de comentari
MonJOS de Poblet».
parutzació, que reflexa les Idees,
E
D
PERSONALITAT
LA
Carles Schor Hepgier ha presentat propietari un tal Francesc Roca Olifarà
D'ES MA LTAR
El president, senyor Francesc Car- abans de partir de Barcelona
concepcions 1 principiS municipal.tSil
ARGENTINO
«EL
Ahir a la tarda, a pruneres bores, una denúncia contra un viatjant, va, que per a la detenció del qu~
una dissertació de caràcter extraorreras 1 Candl, clourà l'acte.
tes espanyols.
dinari 1 popular.
En la nostra edició d'ahir vàrem a l'estatge de la «Sociedad de Tubos empleat seuí anomera~ Sergi St()- la policia !a els treballs necessariS.
Es estudiada, també, la llel en els
-A l'Hotel Mediterrani de Paldetenció d'un Industriales», situat al carrer d'Al· !art. al qua delegà a Zamora com El Pere Fatjó, que ha passat a la
Aquesta conferència extraordinà- dc .1ar compte de ia la
seus aspectes autonomiSta i reconei· ma de Mallorca tingué lloc dijous, a
F. A. L al mogàvers, 143, va fer explosió un a representant seu, amb un' mos- disposició del jutjat, estava inscrit
de
element
significat
celese
Keyserling
de
comte
del
ria
xedora de les entitats municipals, la nit, la segona de les converses fi.
tra.:l de foto;Jrafies i esmalts, vall)- en l'esmentada societat com a deen els dar- forn d'esmaltar.
complicat
creia
hom
qual
diumenge
demà,
Collseum
al
brarà
cercaflexible,
democràtica, eficient,
losò!lques sobre el tema «Fronteres
pendent.
L'accident produ1 greus terldes a rat en 2.850 pessetes.
' rers fets socials.
dora de la tecnificació, progressiva 1 Cultura». El tema. fou in!ciat per al mati.
També ha estat detingut, per
AVU1 podem afegir que aquest In· Francesc Humbert Torres, de 36
El !et ocorregué el dia 15 de del d'un innegable contingut social, Ja Francis de Miomandre 1 h1 dugue·
Les localitats podran adquh·ir-se dividu, conegut per cEl Argentlno», anys, I al seu germà, Josep, de 32, el sembre darrer, i fins el moment el agents de la Brigada Criminal, Joan
que mena l'activitat dels Municipis ren valuoses cooperacions el comte al local on es donarà la conferència era
denunclan~ no ha tingut c:;o noticia Clrujcda Garrit, per haver estafat
cercat per la policia dea de fa al- qual sotri ferides menys greus.
vers la. benaurança de la comunitat. Herman de Keyserling, el comte de des d'avui mateix, a la tarda.
' gun temps, aense poder aconsegUir
a un mdustnal unes 6.000 pesseteS.
Després d'haver estat auxlllats, de de l'esmentat viatjant.
A més de la llei, comentada 1 acla· Kessler 1 l'escriptor mallorqul FranHom creu que aquest individu ta.m·
rida article per article, amb pro- cesc Sureda i Blanes. Amb aquesta
ROBATO R I S be estava en relació amb els antefussió de dades qJe palesen un pr()- conversa han acabat els actes cultuEl porter de la casa núm. 88 del riors, ja que feia un negoci sem·
fund estudi del seu esperit, conte tl rals organitzats per l'Associació per
carrer de Floridablanca, Manuel Gi· blant.
volum dels ::enyors Marquès 1 EsC()- la Cultura de Mallorca, aprofitant
menez Roca, ha denunciat a la p()tet, el text de la ComiSsió J urídica la visita del comte de Keyserllng.
PER ADQ UIRI R OB.JEC·
llcia, que a la seva porteria hi enl la part no aprovada de la llei V()T ES D' I GNORADA PRO•
traren lladregots, 1 que aquests s'en- El proppassat dilluns l'Associatada pel Parlament de Catalunya.
CE D ENCIA
dugueren una màquina de cosir, vaSEGON ANIVERSARI DE LA MORT
Es tracta d'una obra que hauria ció per la. Cultura de Mallorca celelorada en 530 pessetes.
Abans tfahu turen sostretes a Pede figurar en la biblioteca de tot brà Junta general per a renovació
Al domicili de Pere Molera Sans, re Moleras Sans, d'un taller de la
amlc de les coses de Catalunya, no de la Junta. Directiva, la qual quedà.
situat al carrer de Sant Antoni, 14. seva propietat, establert al ca:r__r;:
sols per la seva utllltat pràctica, si- Integrada de la següent forma; Preentraren uns lladregots, els qual-; de Sant Antoni 14, de ia barri...h.l
nó per estar inspirada en un pa- Sident, Josep Sureda 1 Blanes; viceHONORABILISSIM SENYOR
s endugueren robes 1 efectes, per va- de Sants, diverses ferramentes de
triòtic optimiSme.
president Miquel Forteza 1 Piña; selor de més de mil pessetes.
fustena, valorades, en conjunt, en
cretari, Joan Sanxo 1 Tous; vice-seEn una agència de transports, unes 900 pessetes. La. policut. se~t;
Primer Cònsol General de la República de Letònia
cretari, Antoni Ignac1 Alomar 1 EsI.
Soler
Eduard
senyors
dels
propietat
es posà a treballar I aw>
dament
teve; comptador, Joan Muntaner 1
1 ~ullà Trazo, situada al carrer de fou detingut el propietari d'una .~a·
BuJosa; tresorer, Miquel Arrom 1 JuEl catedrd.tic doctor Bellido exa,. lià;
Lluria, 53, hi entraren uns lladre- racia dels Encants, anomenat "'aRamon Morey; vo1ntnava un estudiant. En preguntar- cals; bibliotecari,
gots, els quals ;'apoderaren de diver- nue! Garrigó Abad, al qual 11 forte:
Emili Darder, Miquel Massutl,
lt quina era la velocitat de la llum,
sos objectes, l'import dels quals 1\8· ocupades a l'esmentada. parada
Fmncesc de S. Agulló, Estanislau
el jovenet va respondre:
cendeix a més de 3.000 pessetes.
tes les eines que havia adquirit de
Pelllcer, Elvlr Sans 1 Joan Font 1
-Tres-cents mil quilòmetre~ per Tries.
Hom donà compte del fet a la mala procedència.
NAYILER GESTOR
hora.
·
policia.
El Garrlgó l tot l'ocupat passà a
La mateixa Junta general acordà.
I com sigui que no és cada lwra,
la disposició del jutjat corresponent..
TRASPASSAT EL 2 DE FEBRER DEL 1933, A L'ALBA. A L'EDAT DE 36
afnó cada segon que la llum acom- adherir-se a les festes centenàries
ESTADANTS POC R~ CO ~
pleix aquesta perjonnança., el docte d'enguany de la Conquista d'EiviSsa,
MANABLES
ANYS
examinador, oportunissi7n, objectà: suplicar a l'Acadèmia. de la LlenL'amo d'una casa del carrer d'Es·
-Fugi, home, Jugil Tres-cents mtl gua que proposi al Govern l'efigie
Segons «El Debate» ...
cudellers ha denunciat a la policia
quilòmetres per hora. els fa Cañardo. de Ramon Llull per segells de Cortingué
quals
els
Individus,
una
que
reus 1 nomenar una Comissió que
•••
com a estadants, a més de no ab()L' Aca.dè7nia Francesa, que aquests estudiï les formes i paraules del nosl'Import de l'hostalatge, ll furnar
dies lut celebrat el seu cente1tari, no tre llenguatge, e¡ue ara. no podrien
taren 500 pessates, 11 destroçaren, a
de
normes
les
hegons
em;>ra.dc.~
é.,ser
t~ massa. simpaties d ;ntre determimés. els mobles, 1 11 ocasionaren perEla qul el ploren: Sempre més Inconsolables pares, germà Amadeu, germanades 20nes literàries, les quals acos- l'Institut d'Estudis Catalans 1 prejudicis per valor de 2.000 pessetes.
TorRicard
En
1
tota,
!am!lla.
cosins,
oncles.
Colldefoms,
N'Aurora
pohtica,
na
dels
disC'llSsló
a
dlctamen
un
senti
tumen rtfar-se e~ immortals.
cOll
Diu ü:1 De batel;
At.rt, d'aquest sector, deu haver erudlts en aquesta matèria, el qual
SOB RE UN NEGOCI QUE
rabadella, ensems amb el Consolat de Letònia, la «Hamburg - Atnerika Line»,
cConst1tulda la Generalidad dOll
aortit la següent anècdota.: Un d'~ en definitiva seria elevat al mestre
1
HA FRACASSAT
af10
fiSca
el
dos asesores técnicos
la «Deutsch- Aostrallsche Damp!schU!s - Gesellschaft A G.» i l'Empresa del Diquests immortals havia. estat inves- Pompeu Fabra per a. la seva apf()La policia ba posat a la disposició José Luls de Prat y el fU?clo~
tit sense haver mai escrit cap obra. vació o desautorització. No enclou
redolor,
profund
més
del
amarats
de admm!Strac1òn local senor tel)'
Fatjó
oblidaran,
Pere
no
mai
corresponent
Zeppeliia,
Jutjat
cGrat
del
rigible
Com sigui que una tarja seva. anés certament aoue3t acord cap diverConti, de la detenció del qual donà- doll, - el sefior Portela, d~hcaa
memòrta
ortogràfiques
òptima
normes
~s
seva
la.
amb
davant
gència
homenatge,
merescut
tent-li
4 mans d'un altre acadèmic, aquest,
rem compte dies enrera. L'esmentat dido de las preocupaclones po IJI1'
en llegir-la, interrogà un literat amb comunes, sinó que solament es refeFatjó formava part d'Una societat y aun de otros graves problemas ,.
1
verbals
terminacions
certes
a
reix
el qual conversava:
que es dedica va a estafar els indus- posibles de resolver hoy por bOY·I.Jil'
-No conec aquest nom. ¿Qué ha algunes paraules l'ús de les quals és
trials amb el truc de facilitar diners ba enfrascado en el no menosde ¡,
Maa
parlat
llenguatge
<iel
impropi
f BCrlt?
per a fer les transaccions de la com- portante de la r >rgan!zación
seels
Comissió
dita
Integren
llorca
-El aeu nom- va respondre l'hl)pra d'establiments. Per aquest pr()- Policla.lt
FranMarquès,
1
Pons
Joan
nyors
En prenem bona nota.
me de lletres.
cediment estafà a Francesc Isart
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El último pirata del Mediterrdneo

«La llei Municipal
de Cata lu nya»
(193 3 -1934)

1

a.

ECOS

En Josep Colldeforns i Margalló
(E. P. B)

Està ja constituïda
la Generalitat

la humanitat

DISSABTE, '% DE FEBRER DEL 19S5

EL

-

TE

SORTEIG D'AHIR

Primer premi, núm. 13.362, premiat amb 100.000 pessetes

EI

•
~-

,.,.. • · · :f¡ •• ,

JEREZ, MADRID

m:rn

·

POM PEIA

Segon premi, núm. 42.523, premiat amb 60.000 pessetes
BARCELONA, SAN FERNANDO, ~DA

de

Tercer premi, núm. 16.464, premiat amb 30.000 pessetes

ue
~al

Quart premi, raúm. 17.490, premiat amb 25.000 pessetes

~~~

BARCELONA, MADRID, CASTELLA, SANT FELIU DEL LLOBREGAT
PRH~I ATS AM<l 1.600 PESSETES 156 15!1 lb8 176 28:> 331 350 356 393

BARCELONA,ALGEC~

~3).

!ata

ual-

35!)65 Palma de Mallorca.
11985 BARCELONA, r.~adrld, Vélez,
Màlag1 I Sevilla.
10207 BA RCELONA, Madrid, Cartagena, València I Bilbao.
lt5799 BARCELONA, Saragossa, VIgo I Múúrcla.
194::7 BARCELONA, Ma:lrld, Cartagena I Almeria.
Al14847 BARCELONA, Albacete,
olra
Madrid.
8187 BARCELONA I Màlaga.
10081 Melilla, Arcos, BARCELONA,
Múrcia I sevilla.
32554 Madrid.
t3179 Madrid.
22281 BARCElONA, Madrid, Mell•
11
Ma·
33214 BA ~c'E~J~~a.nc:evllla,
"
1
drld, León, Saragossa
!&5791 Bk~~~t'3~.A. Múrcia, Saragossa 1 VIgo.
43151 LInares.
42392 Huelva.
PREMIATS AMB 300 PESSETES

la

relll

~CU-

B~
ad

ni·
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[•e&-

lten

DESENA

ats

Ol

-
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<>¡)-

81

90

12J 155
1'19 343
&00 536
822 642
948 996

177
366
578
662
997

186
368
580
663

009
169
628
762
198

064
320
561
824

082
323
585
841

038
263
559
789

MU..
095
330
586
846

058
425
712
983

083 175 186 189 365 382 406 412
494 606 516 519 532 600 601 663
738 759 776 783 827 V05 968 978
996

061
247
547
742
959

066
265
5 76
803
963

028
283
595
992

067 073 099 163 185 191 224
295 371 412 425 481 491 496
630 680 709 729 760 841 SM
999
VINT-I-ciNC MIL
066 072 075 098 153 164 226
349 355 390 391 430 431 436
505 553 563 572 581 615 6111
699 724 745 776 S06 S08 809
955 963

054
346
454
693
884

050
247
558
861

096
400
651
867

129
406
700
920

156
431
716
940

VINT-I-DOS MIL

VINT-I-TRES MIL

071
279
603
842
965

076
282
622
843
972

108
335
640
861
987

112
355
648
865
992

181
472
681
874
997

183
4711
706
887

VINT-I-QUATRE MIL

277 128 135 158 172
498 430 435 445 450
618 546 564 596 605
909 678 694 765 773
880

209
488
606
783

109
335
629
866

208
362
630
893

232
420
706
918

241 036
451 395
745 632
990 839

229
487
7211
951
233
614
898
279
446
619
822

175
453
706
981

222
492
622
788

335
493
628
795

368
510
630
797

407
540
656
838

VINT-I-SET MIL

022
12g
113
869
888

063
137
451
746

064
155
471
808

J

TRES MIL
068
157
581
811

•

192 198 ~ '
440 518 535
747 Sl2 SM
984

037
246
538
844

256
464
616
S60

DOS MIL
06S 092 09S 138 148
244 275 356 372 475
563 623 656 676 703
863 s· 881 883 893

024
135
445
729

VINT-I-UN MIL
007
327
537
825

252
446
614
816

049
243
549
798

•a

430 446 449 466 475 550 587 613 618
631 649 657 663 665 679 714 722 736
di4 789 828 850 8SO 914 928

246
432
605
792

021 027
233
539
766 771
H8 991

aes

l~

219
401
601
782

Poal-Aregall és, indubtablement, un
autor prolific. En poc temps ha estrenat quatre comèdies: «La Gloriosa», «La taverna dels valents», «Les
I verges caigUdes» i «La desgràcia de
la sort». Sembla talment com sl volgués !er la pau dels anys que ha
passat sense estrenar; aquells anys
que a. Catalunya, no sabem ben bé
per què, arriben a tots els autors.
Ara el nom de Poal-AregaU apareix pertot arreu; en autocritiques,
en intervius, als cartells ara d'un
teatre, ara d'tm altre.
Les quatre obres estrenades darrerament per Poal-AregaU en un lapse
de temps relativament curt, a pesar de les naturals diferències. tenen
un inconfusible aire de fnmilia. Hi
ha en totes una mateixa tècnica, una
mateixa manera, una mateixa finalitat.
Teatre d'ampla pinzellada, d'ampla perspectiva, escrit ben de cara
al públic i perquè arribi directament
al públic. Amb una anècdota semblant a ~ que ha emprat ara PoalAregall, Josep Morató escrigué anys
enrera una com~ digna de record: «La fortuna bojalt.
Cal, però, llegir, sense recel, aqueates paraules. Cal llegir-les sense malfcla. Poal-AregaU és un autor de
prou personalitat perquè les seves comèdies se salvin de totes les compara.
clons possibles. Un!ca.ment el punt
inicial -la rifa-- és el mateix en les
dues comèdtes. Però se n'han escrites
tantes amb aquest motlul
«La desgràcia de la sort» és un
sainet, gènere en el qual el més tmportant són els tipus. Doncs bé: cal

VINT-I-SIS MIL

CENTENA
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073
162
548
826
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399
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S42
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403
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146
420
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POAL· AREGALL,
MALALT
Una vegada acabada la representació, ens assabentàrem que el senyor Poal-Aregall no pogué assistir
a. l'estrena de la. seva comèdia degut
al fet de sentir-se indisposat.
Vist que l'estat del senyor PoalAregaU s'agreujava. a mesura que
avançava la nit, fou avisat un especialista, el qual diagnosticà que el
pacient sofria una perforació d'estómac l que el seu estat era greu.
S'aconsellà a la familia una intervenció qul~ca urgent, i fou traslladat a la clinlca del doctor Tries,
on fou sotmès a una delicada operació.

• • •

Ahir, al vespre, ens informaren
de la cUnlca P'arga.s, on està instaYat
el nostre amic, que, dintre la gravetat, seguia en estat estacionari.
Serl una gran alegria per a. nottaltres que Poal-Aregall millori rlpldament.

VINT-I-VUIT Mn.
003
227
521
726
933

008
258
568
739
955

062
298
5S3
754

005
102 268
334 440
653 622
849 830

013
291
450
632
938

027
333
496
639
949

170
489
750
914

078
315
591
761

095
355
600
796

112
387
613
810

152
427
631
896

174
494
672
91S

6Tl
9M

248
408
560
790

261
419
570
792

175
503

VINT-I-NOU MIL
086
210
555
627

101
322
639
838

038
337
508
647
990

040
349
521
742

095
373
538
747

244
393
546
781

TRENTA MIL

&84 597 626 692 702 729 735 742 744 733 751 820 S27 829 907 923 9&1 " '
TRENTA-UN MIL
V49 755 817 829 864 867 887 902 993
019 030 033 040 046 117 1ü IU 1tll
CINC MU..
004 00~ 027 029 039 126 140 167 176 157 161 229 2&6 29S 30S 347 379 106
177 181 306 319 333 362 386 445 473 400 408 411 417 441 4&2 4e8 51'r 610
018 547 638 669 687 746 750 7M 757 533 545 688 630 693 702 713 718 712
161 773 787 844 853 857 904 932 971 7311 737 746 749 82e 843 SM 8'10 898
937 874 990 998
SIS MIL
TRENTA-DOS MIL
oaa 115 162 192 208 238 258 268 270
881 333 359 371 425 457 491 ll18 626 002 009 M2 ou 067 065 074 132 uo
$31 ::·19 676 693 696 698 705 750 775 1e3 172 225 262 214 216 318 3M 367
779 313 S1r 823 838 897 905 953 998 363 382
501 s21 627
M7 671
SE.'T MIL
576 56'7 5GO 600 6i6 M8 6M 758 7118
036 072 138 162 171 181 213 239 285 780 788 791 811 S19 827 8!2 845 1168
3:!7 365 400 427 458 464 473 483 485 865 879 932 971 984
624 525 527 528 545 563 563 571 596
TRBNTA-TRES MIL
Una fi&uta bonlga, que, ara cent ara,
619 682 693 700 706 713 7l8 723 766 038 081 106 125 2-41 245 2M 291 6s com millor .. defensa el cinema
au sn 833 840 848 855 866 S73 930 405 435 437 459 474 489 49S 641 648 amerloà, o sigui amb donn
for142 998
5eo 1173 587 · 594 747 m 808 881 913
mOML
925 931 939 944
VUIT MIL
012 075 100 136 160 273 29' 420 448
TRENTA-QUATRE MIL
467 495 ~03 516 M3 568 6'11 67G 678 005 080 088 147 156 193 215 217 272
eeo 682 694 718 737 780 808 853 S63 301 302 327 342 379 429 463 480 6'S
Wf5 900 914 956 999
562 576 581 593 609 666 688 690 763
NOU MIL
780 856 891 904 920 026 970
008 012 019 037 061 073 104 118 124
TRENTA-CINC MIL
~42 158 176 225 258 266 269 216 300 010 053 067 131 136 144 157 162 165
844 396 412 452 455 479 5.06 1)69 588 175 178 181 232 239 259 271 298 322
611 623 716 753 786 844 875 913 991 341 343 481 488 502 532 545 556 673
è95
6119 677 681 730 741 763 829 860 880
DEU MIL
883 948 949 998
... que el mestre Sorozànal ha con008 011 033 052 0611 092 106 263 279
TRENTA-SIS MIL
firmat l'autorització per tal que Tlno
à89 324 340 344 376 386 405 435 445 012 015 061 075 102 117 127 131 145 Folgar exploti <<La del manojo de
.84 496 520 642 549 555 667 679 700 146 177 180 231 295 484 530 550 560 rosas» per Gallcla, Astúries i Cata·
724 729 746 773 826 894 944 963 971 576 678 695 701 70S 729 735 740 796 lunya
ONZE MIL
820 829 831 S74 8{!2 902 928 965 971
...que Tlno Folgar, no content en·
017 027 053 063 071 159 162 187 202 978 980 985 992
cara amb aquella exclusiva, t6 el pro219 232 240 243 247 293 296 373
TRENTA-SET Mn.
pòsit, al 11 queden dates lliures, de
&10 430 460 496 525 536 552 631 662 012 045 112 118 141 144 169 216 236 donar, a Madrid, unes reprc¡enta·
090 773 785 814 829 836 840 843 872 256 287 314 396 465 473 504 56'1 593 clons d'una nova opereta
alemanya.
980
627 690 734 737 809 813 818 837 846
...que Tlno, a aquest efeote, està
DOTZE MIL
867 955 959 961 963 977 980 988 995 cercant teatre a Madrid•
018 048 120 179 223 256 291 293 310
TRENTA-VUIT Mn.
918 355 365 380 393 39G 422 435 446 003 072 089 000 101 106 114 169 191
460 463 494 50S 516 538 545 500 566 193 217 239 250 254 260 272 291 332
D69 tiBO 598 605 622 753 781 812 922 340 461 460 474 606 507 517 536 543
938 939
600 639 698 706 725 733 735 737 749
TRETZE MIL
800 801 806 809 820 S35 857 898 914
032 051 053 086 145 200 244 309 31'7 929 935 947 974 984
861 388 391 396 401 419 430 459 480
TRENTA-NOU Mn.
695 507 576 581 596 629 675 703 734 031 058 081 097 098 157 220 253 278
'164 949 960 994
2S2 344 350 360 3G7 386 391 410 421
CATORZE MIL
435 439 465 471 474 485 497 522 626
035 168 184 198 208 245 249 265 290 548
711 756 803 811 839 Me 814
... que Valentln de Pedro, de retorn
812 315 321 373 505 537 582 597 610 878 672
950 954 979 999
de Buenos Aires, s'ha lliurat a un
012 621 622 651 689 725 750 758 777
QUARANTA MIL
treball lntene.
tes 796 861 900 908 993
010 01S 03a 078 063 092 093 140 lU
•..que pro duet• d'aquest treball en
QUINZE MIL
152 1113 157 161 192 209 210 230 258 seran «La eapaftollta», sarsuela en
019 037 040 135 147 151 17:1 181 211
315 321 325 349 375 446 463 637 1ool-laboraoló amb Fernàndu Ardavln
171 317 321 341 363 412 418 429 441 305
581 592
631 642 646 680 665 697 músloa de Guerrero, una altra sar!
f-47 540 543 600 606 643 6~ 662 675 726 727 597
731 792 796 S22 82-3 S35 S53 auela titulada ala nlfla que va a van189 738 747 772 797 S11 83D 831 859
858 904 915
der floret ... », en coHaboració amb
873 902 908 968 975 988 9~9
QUARANTA-UN MIL
Antoni Puo (pare) música de MoSETZE MIL
016 096 115 120 128 13G 139 154 172 reno Torroba, I una obra titulada
024 041 069 070 076 077 123 135 139 ?OO 225 242 246
264
274
285
371 «El hombre que tralolonó au des146 161 182 192 205 220 292 303 413 392 403 404 422 436 451 453 369
458 463 tiDOll.
446 449 462 488 503 515 516 548 569 470 476 497 616 522 540 546 ll47 5M
.79 689 690 697 712 719 732 756 775 585 606 627 630 647 655 662 666 668
829 838 891 947 974 979 987 997
702 719 756 777 781 786 821 874 88'1
DISSET MIL
895 927 931 938 946 970
008 063 .16 138 163 186 210 245 262
Avui
QUARANTA-DOS MIL
288 345 381 413 415 417 438 445 446 006 038 048 063 066 106 115 124 174
466 472 501 549 570 593 598 635 736 185 186 187 204 207 211 226 277 279
Gran èxit
'741 745 749 762 798 906 908 913 917 293 381 339 362 374 412 431 457 458
939 !)47 960 964 990
476 511 518 519 534 538 547 553 556
al
DIVUIT Mn..
563 573 533 597 598 617 632 661 665
004 015 017 024 027 028 039 106 117 679 686
MARYLAND
707 717 729 751 769 770 782
160 176 188 213 338 393 411 416 422
843 8~ 881 881 883 899 922
459 465 488 504 509 535 571 593 657 923 828
9S9 947 960 9611 989 999
861 665 667 669 674 681 703 706 711
QUARANTA-TRES MIL
EL ULTIMO VALS
'117 '123 741 749 759 771 803 900 929
003 010 083 065 091 096 156 160 168
95:) 957 987 973 985
171 192 209 220 229 260 263 269 27G
DE CHOPIN
DINOU MIL
013 061 107 15íl 200 200 212 240 366 390 299 305 317 329 338 343 347 381
394 432 468 492 503 517 599 697 720 402 416 420 491 509 516 522 528 546
729 'i4.1 787 790 811 844 889 926 958 560 567 574 575 578 607 622 632 658
661 670 1182 69T 723 732 734 753 782
967 984
que Lola Membri ves, una vega·
768 787 788 804 lloa S10 822 833 832 da...fonnada
VINT MIL
companyia, pensa actuar
850 r;o 374 s~' R86 ooa 913 949
014 015 042 067 091 102 103 113 138 843
seguidament.
959 982 991
~
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Juli Vallmitjana
Eilïotable DMelH3ta l popàu" comediògraf, bon amic nostre, Juli VallmitJana, resta des de fa una dies
a la Cltnica Rabaasa per tal d'é&ser intervingut. quirúrgicament d'Una. delicada malaltia.
No cal dir com celebrarem que l'esmentada intervenció obtingui una satisfactori re.rultat.
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Gran venda de

IMPORTANT

U.A.LÇA'fS
de qualitat a
preus baratíssims

Exposició i venda de tota mena d' artiolea
Sempre veritables ocasions

... que començarà per València.
... que despr61, pel disaabte de Glbrla, es presentarà a Madrid amb di·
verses obres muntades per tal de ferhi temporada.

• • •

... que el proper dia e arribarà a GIbraltar el transatlàntlo cOoeanlan, a
bord del qual vlataen Enric Santoe
Dlscépolo, el famóa autor de aEata
noche me emborraoho», 1 Tanla, la
((dlva11 de la oan96 orlolla, aegont 11
diuen a Buenoa Al,..,
... que Dlaoépolo I Ttnla faran una
utoumM11 artlatloa per la penlnauta.
•• •Q&M

drid.

• • •

Hipòlit LU&ro actuarà a Ma-

... que prMMirl part en la curta temporada d'Opera ltaltana que ea dona-

rA al Calder6n.

• • •

Cada dia gran
vari::wió d'articles
de 4 a 7 tarda

HOTEL DE VENTAS
PELAI, 8 • TEL.l43 70

VAIXELLS ENTRATS
De Glasgow, VIgo, Màlaga i Alacant, amb càrrega general i de trànsit, el vaixell anglès «CorteS»; de
Nlça, amb càrrega general, el vaixell suec «Tabero>>; d 'Eivissa, amb
correu, mercaderies 1 15 passatgers,
el motor postal «Ciudad de Mahon»;
de Palma, amb correu, mercaderies
i 59 passatgers, el motor postal «Ciudad de Palma»; de MaòLamb correu,
mercaderies i 40 passa¡,gers, el motor postal «Rey Jalme ll»; de Cardli!, amb carbó mineral, el vaixell
noruec «Adriaru; d'Hamburg, Anvers 1 Rotterdam, amb nou passatgers de trànsit 1 amb càrrega general l de trànsit, el vaixell alemany
cNeckan; de Cardi!!, amb carbó mi·
neral, el vaixell suec cNordlall.
VELA. - De Sant Pere del Pinatar, amb càrrega general, el pailebot «Angeles»: de Sant Carles de
la Ràpita, amb arròs, el llaud «V1centlca»; de Vinaroç, amb càrrega.
general, el pailebot «Manuela Flores»; de Palma, amb càrrega general, el pailebot «Estela»; d'Alcúdia,
amb càrrega g~eral. el pailebot «Vtrgen Dolorosall.

•

a Eivissa; el «Patrlco Salas», amb
càrrega general, cap a Andralx; el
uPons Martf». amb càrrega general,
cap a Maò.
AERODROM DE L'AERO•
NAUTICA NAVAL
Procedent d·Estutgard, amb escales a Ginebrn i Marsella, a les 14·20,
arribà l'avió postal alemany uJunkers D-Alum), amb rorreu, mercaderies I dos passatgers.
Procedent de Madrid, a les 13'05,
arribà l'avió postal espanyol «Fokker lO Ec-Ama», amb rorreu, mercaderies i cinc passatgers.
Sortf, a les 8'5 , l'avió postal alemany «Junkers D-Afes», amb correu
mercaderies 1 tres passatgers, per a.
Estutgard, amb escales a Marsella
i Ginebra.
Sortf, a les 9'45, l'avió postal espanyol «Fokker 8 Ec-Akk:», per a
Madrid, amb correu. mercaderies 1
dos passatgers.

BASE AERONAVAL
Sort!, a les 7'05, l'hidroavió postal
italià «<-Bleo», per a Roma, amb
escalea a Marsella I Gènova. amb
correu, mercaderies 1 dos p ";atDISTANCIA
NAVEGADA gers.
DELS VAIXELLS SORTITS
AHIR
AERODROM DE L'«AIR·
Fóra d'horitzó es troben els espaFRANCE»
nyols «EsteS», en llast, cap a Gljon;
Procedent de Tolosa, a les 7'58,
els correus «Ciudad de Palma», amb arribà l'avió amb correu, mercadepassatge i càrrega general, cap a ries 1 un passatger.
Palma, i el «Ciudad de Mahóru,
Procedent de Marsella, a les 6'55,
amb passatge i càrrega general, cap arribà l'avió amb correu, mercadea Rotterdam l escales; l'alemany ries l passatgers.
«Neckan, amb nou passatgers de
Procedent de Casablanca, a lea
trànsit, l càrrega general, cap a 13'05, arribà l'avió amb correu, merRotterdam i escales; l'holandès «Jon- caderles l passatgers.
ge Ellsabeth», en llast, cap a VaSortf. a lea 13'12, l'avió per a. Tolèncla; el noruec «Aggall, amb po- losa, amb correu, merc~derles t dOl
tassa, cap a. Anvers; el suec «Ta.- passatgera.
bero», amb càrrega general, i de
Sortf, a les 13'10, l'avió per a Martrànsit, cap a Rotterdam 1 escalea. sella. amb corrou. mercaderies i paaVELA. - El cVlcentica», amb efec-1 satgers.
tes, cap a Sant Carles; el dl. Vera»,
Sorti, a les 8'10, l'avió per a. C&amb abona, cap a València; l'«Abel sablanca. amb correu. mercaderies 1
MatuteS», amb càrrega general, cap dos passatgers.

La Música

RADIO

RECITAL DE VIOLI AL
COL.LEGI PALAU DE LA
CULTURA
UNIO RADIO, S. A.
Demà, diumen¡e, al «Collegi Palau de la Cultura, tindrà lloc un
recital de violi a càrrec del violiEmissió Ràdio Barcelona
nista Enric Colomtnas, director de
!'«Agrupació Musical Colomtnas»,
acompanyat al plano per Miquel
PROGRAMA PER A AVUI,
l'rancoU. amb motiu de la inauguDISSABTE
ració de l'esmentada Agrupació.
Executarà obree de Bach, BeethoMIGDIA
ven. Saraaate l 'l'artini.
12. - Senyals horaris. - Secc1.6
La pan de ae¡on violi anirà a. Femenina. - Música aelecta en dl&càrrec det deixeble J. Glspert.
cos.
LA NOVA SESSIO DE DEl·
EMISSIO DE SOBRETAULA
XE BLE 8 DEL MESTRE
Senyals horaris. - PrograLLONGUERES AL PALAU ma13.de- discos
variats.
DE LA MUSICA CATALA·
13,35. - Segon acte de l'obra en
NA
tres actes, de Carme Monturiol, que
El meatre Joan Llongueres, que, porta
per titol: «L'Huracà», per la
davant del seu merltissim «<nstlt-.tt companyia
del teatre Poliorama.
Català de Rítmica l Plàstlcall s'ha
13,55.
- Secció Cinematogràfica.
fet popular per tot Catalunya, sap - Cartellera
cinemes per a avui.
imprimir un segell especial, Wl dl- dissabte, 2 dede febrer
del 1935. recte del seu temperament de poeta Lectura cartellera.
i d'artlata., no solament a totes les
- «La Paraula». - Emissl6
cançons t els jocs que interpreten de14.
les dues de la tarda. - Inform~
els petits infants, sinó també a les c!ó
- Actualitats teadanses i als estudis de plàstica que tralsde1 Barcelona.
musicals.
realitzen les sevea deixeblea dels
14,15.
Fragments
muslcala de
cursos superiors de Rítmica.
Això fa que sigUi esperada amb l'obr• «Roda el món... I toma al
born»,
que
es
representa
al teatr.
viu interès la nova sessió de «Ronper Emili Vendrell I ~
des, Cançons 1 Jocs d'Infanta» amb Espanyol,
interpretacions de plàstica animada. ria Teresa Klein.
14,30.- «ButUeti Oficial de la Gei dansen, que tindran lloc demà, neralitat
de Catalunya. - 13umarl
dlumen¡e, a la tarda, al Palau de
del número publlcat avui.. - Rola Música Catalana.
portatge pintoresc, per Ferran Barangó Solis. - Continuació de lea
Actualitats. - Borsa de Treball eh!
A J-1.
¡LI .~IBBES! E 15.
- «La Paraula». - Emissió da
lea trea de la tarda. - Directament
AUTOGRA!o'S, DIBUIXOS,
des de Madrid. - Resum de la aGaAQUAREL-LES
ceta». - Sessió Radlobenèflca. el mis Important assortiment
Discos escollits.
de ORAVATS de Barcelona
15,30. - Micròfon per a tothom.
- Pere Morató, bariton, acompa.
Expoatcló 1 venda a preua
nyat
del pianista Santiago Crespi:
invenemblant& a
I «El cantar del arriero», Diaz G1·
les; In «La Dogaresa», Millan. Peral
MBTROPOLITANA
Ramon. barlton : n «Los gavilanes»,
Lllbrena vella l nova
Guerrero; IV uEl cantar del arrieCanuda, 31 <batxos Sala M.~>
ro», Dtaz GUes.
16. - «La Paraula». - Emissió de
les quatre de la tarda. - Informació general. - FI de l'emissió.
EL FESTIVAL DE LA

*

au

JDES
If està

1

dir que en el sainet de Poal-Aregall
abunden els tipus ben vistos, ben
dibuixats: el del senyor Pepet, el
del Saragata., el de la solterona, el
del dispeser...
El públic aplaudi l'autor I els intèrprets. D'entre ells, cal destacar el
senyor Davf, actor cada dia més sobri, més perfecte; la senyora VUa,
donant relleu a. un paper secundari; la senyora Morera, la senyora
Guart, el senyor Ventayols, la. senyora Alonso.

QU!.TRE MIL
124 137 160 176 203 231 2aa 2aa
004 034 114 143 197 223 232 277 309 058
111 314 393 416 435 553 557 570 577 260 265 3M 483 516 536 M5 SIT &U

DES

I

30 62

LA DESGRACIA DE LA SORT, sainet en
tres actes de Miquel Poai-Aregall

MADRID

LA MAR I L'AIRE

... que a I'Eapanyol de Madrid l'eetrenà ol alnet de Torm del Alamo
I AMnjo «Una tarde en la booa del
Aano•, auanyaclor del premi «Lope
de Vesa•, de l'AJuntament de Ma·
drld.
...que l'obra no agradà, almenys
ala orltloa, a trav6e dels quale hom
s'assabenta del resultat de roatrena.

Irene Dunne
Irene Dunne, estrella Ràdio Filma,
nasqué a Loulsvllle (Kentucky), el
dia 20 de desembre del 1903, i començà la seva educació a la l...aNMa
Academy.
El seu pare, el oapüà Joseph ~
Dunne, era el constructor i propietari dels peLits vaixella del riu Ohio,
en les delicioses riberes del qual passà Mlss Dunne la seva adolescència. 1
absorbl completament l'atmosfera 1
els costums del pals. Aquesta és la
raó del sin¡ular verisme que més
tard sabé tmprlmir a les obres «Sow
Beat» i cMagnolia», que protagonitzà quan ja era estrella teatral de
ds
M
lla
s
lea Zleg!el · « agno » i « ow
Boab duraren 70 setmanes a les cap.
çaleres del Broadway Neoyorquino,
sempre tre ba llant com a. prot agoni sta l'encisadora Mlss Dunne.
Segui eli estudis musicals des de
molt jove al convent de St. Louis.
Passà més tard al Colle¡e o! music,
de Xicago, estudiant en aquesta ciutat diverses llengUes, educà la seva
veu 1 perfeccionà els seus coneixements de música. Fou graduada tll

estrena

MECANOGRAFA
Aquesta nit tindrà lloc al teatre
Bosc. l'esperat ball de la mecanògrafa, el qual, pel nombre d'invitaclons repartides, promet ésser un deia
balls més concorreguts de tots els
que s'ha.n celebrat fins la data en
aquest teatre.
BERTA SINGERMAN
La sonoritat musical va a càrrec
de les se¡Uenta orquestres: «'l'he Després de tres anys d'absència, tor- Xirl - Nola - Boys», cOrchestra Pana a la penlnsula Berta Slngerman, rera», «Ela vuit Ramblers», «Coopey
la qual durant aqueat temps ha re- Orchestra», cMatbas - Banclll 1 cFantàslo Orohestra», conjunts tota ella
corregut en triomf els prlncipala pel- de !iran vàlua i que, degut al seu
crèd1t,
M de preveure que cada un
sos de I'Am~rlca llatina. Despria de
recollir llorera en tota ells com a re- d'aquesta farl allò possible per a euperar-ae.
citadora, a Califòrnia Impressionà Són moltes lea casca de comerç
HI 1 A t
a t
e- que, per simpatia al featival. s'han
ver&es pe ou es. ra orn en re no
apressat a adquirir llot¡ea per tal
altres per a delectar-no• amb ol nu que llura mecanògrafes asstatetxin a
art únic. Sigui benvinguda
la festa..
!!!~~..;,;~~!!!!!!!!!!!~~~~l!!!!!!!!!!!!!!!i!!!l!!!!!!!ll'!!!!!l!!!!!l!!!llll!!!!~!!!!!!!l!!!!

1926.

Es una soprano lú1ca de veu el&:
ra 1 potent. Ela seus primers èxits
en les taules es deuen als papers de
«prima donna» que Interpretà en
cSweetheart time, «Irene», «Cllnging vine», èxits que li valgueren un
contracte al Metropolitan Opera
Compmany, per una temporada.
«Irene» tou la Primera «Musical»
que interpretà per compte de Ràdio
Films, la qual cosa determinà ela
productors de la famosa Empresa distribuïdora filmar-li un contracte
llarg. Treballà tot seguit en la pellicula «Leathemecking», 1 passà més
tard a encarnar el rol principal de
cClmarroru, junt amb Richard Dix.
La seva extraordinària tasca, meravella de matisos i sensibilitat sorprengué tots els públics m~dials.
Irene Dunne era un estrella amb
llum pròpia, delicada com una estrella. i deliciosament bonica. Interretà després «Consolatlon Marrage»
«Symphony o! six mllllona», amb
Ricard Cortez. Altres !Urna interpretats per la dit.a estrella. són «Thlrteen
Women.», «Back Streeb, «No other
womeru, «The sllver Cord», «Ann
Vickers», e:Stingaree>> I «If 1 were
free».
Irene Dunne és una. estrella que
treballa amb veritable entusiasme.
Una. actriu completisslm& que ee ded.!ca al seu art amb devoció. Li agrada la lectura. la. danaa i el gol!. Li
encanten els estudis astronòmics. El
aeu pare és el propietari de l'observatori privat de Louisvllle.
Miss Dunne té 1'63 metres d'altura, pe:>a 52 quilos, és bruna 1 tA ela
ulls blau-grisos amb renexoa mera vellosos. Irene Dunne ée una de lM
estrelles més estimades pela productors de la prestigiosa marca americana- Ràdio Fllm.e.

r

CAL
GUARIR·SE
I val més que prengueu de seguiaa ASPIRINA. Els retre·
dats per benignes que sem·
blin, poden tenir males con·
seqüències. Ja sabreu que
no és A S P I R I N A sl no
porta fa Creu 8 A Y E R

TARDA
Senyals horaris. - Programa. del Radloient. - Discos a petlcD de senyors subscriptors de RADIO BARCELONA
18,30. - Suplement de «La Paraula>>, dedicat a la Secció InfantU
de RADIO BARCELONA. Rondalles, contes, corusells útils, etc. Continuació del programa del Radio!ent.
19. - Senyals horaris. - Contl·
nuació del programa del Radioien\.
19,15. - eLa Paraula». - Emlss16
d'Un quart de vuit de la tarda. Informació de l'estranger, Barcelona, Madrid l provincles. - Cont1nuae1ó del pro¡rama del Radlo!en"
19,45. - Cotltzacwna de monedea..
18. -

NIT
20. -

eLa Paraula». -

esportiu. lectes.

. Jticlart

Programa de dlbCos se-

20,30. - «La Paraula». - Emissi6
de doa quarts de nou de la nit. Reaum del que s ha publlcat als diaria d• Bareelona., glossat pel pubil·
cista J. Navarro Costabella. - Continuació del programa de di!coo selectes.
20,56. - Cotttzuc10ns de mercaderies, valors i cotons.
21. - Senyala horarla. - Servel
Meteorològic de la Universitat de
Barcelona..
21,05. - Orquestra de RADIO
BARCELONA: «La entrà de la mur·
tr-:\ (pas doble), S. Giner; «Per una
rosa» <valsos), E. Waldteufel; cCançó 1 dansa», F. Fransoy.
21,15. - Cant. - Recital pel baríton Francesc Beret (del Conc\lrl
cUnión Radio»): «Aquella reja»
(cançó), Bertran Reyna; «Rigoletto»
(ària), Verdi; «Las Golondrinas»,
Usandlza.ga; cEl barber de Sevi.l!l.»
(cavatina), R <'ssinl.
22. - «La Paraula». - Emissió de
les deu de la nit. - Directament dea
de Madrid. - Resum de les Informacions radiades durant el dia. Retransmissió des del teatre Romea.
de l'obra en tres actes de Quintero
i Gulllén, que porta. per titol: «Oro
y marfil», per la. companyia Herrero-Barden.
24. - uLa Paraula». - Emissió de
les dotze de la nit. - Darreres in·
formacions.
F'I DE L'EMISSIO

EAJ-39 .. RADIO BADALONA
Avui, dissabte. - A les 12: Obertura; sen: lls horaris; musica (:n
discos. A les 2: Musica selecta.. A les
7: Obertura; senyals horaris; música simfònica. A les s: Cotitzaclons. A les 8.30: Noticies generals.
A les 9: Not1cles locals. A les 9,15:
Musica catalana. A les 10: «Ja.zzn.
A les 10,15: Noticies de Premsa ~es
de Madrid. A les 10,45: Fl de I E·
ml.ssló

la humanitat

6

•

NOTICIARI

•

En la reunió general ordinària de
$OCis propieta.ri.s que tingué lloc a
l'Ateneu Obrer Foment Martinenc,
fou eleglda la. següent junta. dlrec·
tiva: President, Josep Bello Carlines; secretari general, Pau Bonet 1
Huete · comptador, Hèctor Bruguera
Roma.gosa; bibliotecari, Joan Tocavents Tena; vocals, Joan Norberto,
Joan Carreras Ri bó, V !venç Sala. Garcia, Pere Pubill, Josep Bertran Cadena 1 Josep Pallarols Cabanas.
- L'Acadèmia Odontològica de ea,.
ta.lunya celebrarà. ses.sió científica
pública el pròxim dtmarts, dia 5, a
les deu de la vetlla, al Casal de Metge. La. primera part serà_ d'homenatge necrològic al Dr. Aguilar, amb la
collaboració d'altres entitats. A continuació l'acadèmic Antoni Reta.na
dissertarà sobre t~Contribución al estudio de las coronas Ja.c.ket».
- Demà., diumenge, a les onze del
mati, el 11enyor Roc Boronat, president del Sindicat de Cecs de Catalunya, donarà una conferència sobre
el tema «El passat, el present i l'esdevemdor del cec», al local de l'esmentat Sind1cat IPassatae de la Pau,
múmero 7, principal).
- En la darrera. reunió

DISSABTE, t

DE FEBR[R DEL 11a1

EL
Francesc Julià i l'anuHació dels seus
«rècords» de marxa
acord a Ja Confederació Espanyola.
-¿I presentarà aquest recurs el
BarceloiU\?
-N'e:~tic segur, car no dubto que
el meu club sempre estarà. disposat
a defensar els Interessos del3 qul el
defensen amb tant de~interès com
jo. Sobretot, tenint en compte que
el causant de tot és un conl:oci nostre, el qual, segons les meves referències, en dlta assemblea. no va
dubtar tampoc a posar-se enfront
dei Barcella,. pl'r tal d'assolir el seu
propòsit egoista.
-Amb tot, segons hem llegit a
«El Mundo Deportlvo», vó3 contlneu
«recordmen» dels deu quilòmetres.
-AlxJ és de creure, ja que la marca que bat el rècord de Garcia va
ésser assolida en els ce.mpionats de
Barcelona de l'any 1933. o sia, quinze dies després de la per a m1 inoblidable jomo.da en la qual valg
batre aquests rècord>, les actes dels
quals ban desaparegut.
Això ens ha dit Franceac Julià, el
més gran marxador que ha tingut
Catalunya, el nostre més gran prestigi e:,-porUu, ja que els seus rècords
el quallfiquen de verltable «a3J internacional.
Per tal de completar aquesta in-

*

EL SIS1'clf.A DE SENYALS

DEL PASSEIG DE GRACIA
AVINGUDA DEL 14 D'A·
BRIL
Ha\~:Jt-se portat a cap el nou
funcionament del sistema electromecàruc regulador de la clrculac1ó
a l'encreuament de l'Avmguda del
u d'Abril amb el Pa:;seig de Gracia, que havia estat suspès llarg
temps amb motiu de les obres d'erecció del momunent a Francesc Pi
1 Margall, es posa a coneixement
del públic que el propvinent àilluns,
dla '- es procedirà a aquell funciO·
nament, per la qual cosa s'aplicaran les normes reguladores inherents
al nou sistema ordenador del trànsit.

formació, hem cregut interessant conèixer l'opinió de l'ex-arxiver de la
Ft'deracló Catalana d'Atletisme, Josep Coromines, el qual tanta llum
ha portat en el fet de lo. desaparició
de dites actes.
Jo..ep Coromines ens ha dit:
~nsldero que s'ha comès una
gran 1njU3ticla en no ésser homologades les actes de rècords de Jultà..
La informac-ió oberta per la Comissió especialment nomenada va posar
lea coses en clar 1 va sortir d'ella el
veritable culpable. Ara, per habUItat.a que vull abstenir-me de qualificar, el culpable ha pogut venre's requalificat 1 en situació de poder Increpar l'homologació d'uns rècords
legal:nent assolits. Es un cas indignant que crec que convindria posar
en clar. Crec que el Barcelonn té
l'obligació de fer-ho, per a posar al
lloc que es mereix un atleta que defensa els seus colors.
-Begom c'.s · o• ·,.es Informes, Jullà ba demanat al Barcelona que
presenti un recurs a la Con..edl'ració E:;·panyoia.
-Ho crec molt just. A Julià se
l'ha !et vict.ima de l'orgull 1 de certes combinacions essemblefstlques, 1
no hi ha dret que els mèrlts assollt3
per un atleta damunt la pista puglún ésser-U negats en una assemblea per l'interès d'unes de'egacions
1 per l'egoisme d'uns càrrecs.
I això és tot el que hem cregut
interessant publicar d'aques~ afer
enutjós el qual, se~ons sembl11. tant
donarà a parlar encara.
Al Palau dals Eaporta de Paris l'ha celebrat un combat e.1tre ell bOo
xadort Pladner 1 Huat. Aquest adoptà una tàctica de continuat atao,
però Pladner aoonsegul abatre•t jaal primer round per vult segons.
A la setena represa, Huat rou posat<cknook-oub. Huat, en la primera represa, escolta contar l'àrbitre fina a vulL Al fona, Pladner espera la
reacció del sou adversari
<Expr~ss-Foto)

_ _ =zs

Boxadors espanyols
a l'estranger

ATLETISME
Programa atlètic per a avui,
dissabte i diumenge

Els Campionats atlètics de
la J. A. E. G. E.

-:~~~:--==~~~:.0:-:!:~=:::'::::-':~-::~~

Cafès tonats
de collita pròpia

~

Cursa a peu i marxa atlètica
. per a veterans

Davant l 'tmuncl <Je les curse3 l\
peu 1 marxa atlètica per a veterans,
que organlt.'.a Acció Atlètica per 111
darrer di!lmenge de març, sabem
que són molts els ex-aU.:tes que hau
2
Lalel.<loa.
VIa
~ARCELONA:
1•.
Castellan:>,
la
ae
MADRID: Passeig
començat llur preparació per a preLINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA- CADIZ. CANARI ES
SortlcJes setmana..ls els diSS<:btes, a le11 dotze Ercctuaran el servei les motonaus f entar-se en p~en1\ forma el dia de
¡
•CIUDAD DE SEVILLA» 1 <tVILLA DE MADRID»
1\ provB.
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
Podran p;~rU¡;ipar tot.; els aiJetea
Sortides caaa dia CUevat els dlum~ngesl de Barcelona 1 Palma, a les l9
que no hagin actuat durant cinc
hOJe&, per les motonaus
temporades 1 tt>mr en l'actualilat 80
«CIUDAD DE BARCELONA» 1 •CIUDAD DE PALMA»
I SERVEIS REGULAr.& &;NTRE TARRAGONA¡ VALENCIA, ALACANT I PALMA ilnys com s mlnlm
.
BAKCELONA. EIVISSA
MALLORCA. IIAR&;ELONA • MAO
.,
Ll.NlA CO~lAl AMB lo.::.CALE:; A J 0TS EL8 PORTS DE LA Mi::Ol· . .
TER.MNIA. to.ORD u AFRICA 1 CAN ARlES - &mides QUinzenals de B •rce- I Millores a l' «AgrupaCIO Atlè·
•
lona ela di)OUII L.lNIA <¡c;>MERClAL BILBAO· CADIZ • CANARlES, AMB Eti- •
lS DEL NORD U'ESPAN\'A - SOrtides qulnz. nais tloa VIda» ' de Sant Andreu
CALA A rOTS ELS POR
de Bilbao els diJOUS. LINlA RAPIDA REUULAR ENl'RE EI:)PANYA 1 TEl-tRI-,
t·
t tat
t
TORIS UE LA GUlNEA ESPANYOLA IFERNANDO POO) - SOrtides 4!1 dia i Aqt e t;: .
espor 1•
I sn <onegu< a en 1
17 de cada mes. amb esca..les a valeuc1a, Alacant lfacÜJtatlva.J. Cartn!!eua .
(tacultaLIYal. Càdtz. LaB .Palmat~. Santa cru.~ de Ten.·rlte. ruo de oro lfH.cut- \a, des de la 1nsra.Hac1ó de la seva
nous, compostos de 6 grans i luxoses tatJva¡, Monrovla o Freetowu uacult.atlvn) . Santa. Isabel de Fernando Poo uova 1 esp-. ¡osa bala oc cultura fi·
· slca al carrer Otto, 31 <Ateneu QBata lfacultatlva¡, Kogo 1 Rto Benlto tlacuttatlva). pela vaPOra
1:>1-er), no na rrgar.eJat cap e~iOry peJ
•PLUS ULTRA» 1 ~ LEGAZPh
babitacions, water, lavabo, dutxa, cul·
tal de porta r 11 terme aquelles IDDO.
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE IIAH(;ELONA I VALENCIA
na econòmica, safareig, ascensor 1
Yacions i millore¡: que ll pennetln
SOrtides de Barcelona els dilluns I dlJouo. a les 20 llore.i
telèf.on, al ""'rrer Paris, nÚllleroa 20,
::uperar-se en prout excJnaiu del.'i seus
uCIUDAD DE VALENCIA•
,
:t.tiS<X'iats.
Preu a coberta: 8 oo pe~sctea. Bttlleta d'anada 1 tornada a preus rad uns
22 1 :u (entre el de Tarragona. 1
En conl!<'qllencin, l en plena reatobw d la amb escala a tot..s els POrts cc la Pentnsula. Sortides de B:wcelona ela dlmecree
tós
..1·~· d'Em :St V
llt?lldó d'aq,¡e.-;t. pla de millores prè,SERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA. CANTABRICA
s e
en , au
e
..-UNIA REGuLAR t:~I:flc~~~~1·À."r\.1~~-VE~~N- Mf!;LlLLA • VlLLA ~ament I1xat, aquesta entitat a~
lletra E)
SOrtlúes cc l::larcelona cada diumenge. a tes vult llores. d'Alacant ets <llwarta 1 d apuntar-se un altre ':Xit defmiUU
d'Oran eta dlmectes d'Ornu cap a Alacant ela dimarts. 1 cJ'AJacant cap a ., amb la con~ecució de 1 arrendamem
de les espal'.lSCS y!Stes l {'altftdors per
Bar~IOna. ets dlmecree

Pisos a 80 ptes.

n.

I

d

I
I

rUOI ue lfHO DUiANUNCIS PER PARAULES I¡r;'i3:~;i~~i:~
'1:eaS::~~~~~¿~~.~=Ítz!lla.ment nU~~-

.-l~ti~DtS

Dt )AN r FELIPt I LIMON, POtKTO RICO

amb quarto de bany en casa nova
p rlnclpals a 115 pessetes mensuals:
carrer Paris, número 24 (entre el de
Tarragona I PlaÇa d'Ernest Ventós.
Autoblls lletra E)

Plaça Bonsuccés, i Xuclà, 25 • Telèton 20112

CLIN ICA
lAIB vu:,¡tre.¡,

lS. Nou cle la Rambla. 18
VIES URtNARIE8
Avarlost - Matriu . Blenorràgl&
• Tractaments moderns • ImpotènCia • Dlatermla • Alta freqüència . Ralp X • Anàll.s1s
cllnlcs laang, orina>
Consulta. de 11 a t 1 de 4 • 1
Dlumence, de 10 a 1

ncruti!S estan IM:!mpre en

constant perill 11 oo IOn bell reu.nguatla. Ela aparells que tannca el
teculC I

ee¡>~:ei.II..Usta

PERE IIMON

garanua.

us àonarau el maxun de
1 sOn &I mateu temps elS mea ecooOmtcs Preus: 6, 10, 16, ~. 26, 10.

R E O R G A NITIACIO DE
L'ESCORXADOR
L'Alcaldia de Barcelona ba sancionat el següent decret: Que per
a l'estudi de tots els problemes que
afecten l'Escorxador es constituelld
unn. Comlssló Mixta que estarà composta de la següent manera: Presidèncta: Alcalde o persona. en Ja
qaal ell delegu1. Vocals: senyor reprP.sentant de l'ASSOCIB.Ció Regional
dll Ramaders; senyor Enric de Lla.nàS prop1etari ramader; senyor Josep Batista, proveïdor; senyor cap
de la Secció Muructpal de Provelmalts; senyor Veterinari dll'ector de
l'asorxador; senyor admmlstrador
de l'Escorxador; senyor Joan Ferré,
aap del Negociat d'Estadlsttca de
Proveiments. Actuarà de secretari
el cap1tà senyor Gerard Rovira, encarregat de tramitar iea qüestiona
relacionades amb aquesta matèr.la
durant e1 periode de l'actuació de
l'Alcnldia acc1denta.1 militar, senyar
tinent coronel Josep Martinez l Herrern.

to ' 50 oessetes

EL

R~GULADOB

,

.

carme.

lC8Sa lUUàliòa ID .UIIICU

GALL EGO

'~~

t1. Ttt. n1u.saroelone

PIANOS
PL.AZOS

ALOUILEP

MAAISTAIY
8.LAURIA.O

CAMISERIA

~'errer

Batlles

36, Boqueria, 3!!!6
PIJAMES,
BATES. BATINS, &TO.
GENERES DE PUNT D'HIVERN

O.UUSES, OORBATES,

l4lT<lE2 cFERROt. DE GARANTIA

PB~ll!!!i

B.t.BA.TISSI1JIS

Mer tat d'O tia si oos

·
L eS dUeS primeres
ratJI eS

1'00 pesseta

Cada ratlla de més •• • .•• 0'30

HOSTES
I PENSIONS
PENSI O ~LA COM ER·
CIAt~.»
- Sagristana. 7
AbOnaments setmana..IB I

mensuals l'lquer.a, ao
coberts. &o PlòeB. Telèton 1 Bany.

ESTUDI AMOBLAT.
Llogaria. Escriure a LA
HUMANITAT al numero
~97 Indicant cond1CIOWI.
HABITACIO TOT
TAR aigua corrent.
altjo. Pagaria preu
natlle. Escr1v1u a LA
MANITAT nU.m... 612

ES·
deraoHU-

CASA PARTICULAR.
DeaiLJa 1 o :¿ Joves a tot
estar, 1nútl1 sense !lones
ret er. EUaabets. 6. Ser.
la.
PENSI O FAMILIAR •
Eapler:d bablt.ac. c. banJ
I teléton Consell de Cent
289, pral. ~
"

)}

, nlhques, qüc reuneixen aquests ter·
dc 400
méssa.!tadOJ'II
la. pista
renys. amb
de 120,deamb
la rrcta
metres,
1il""esnrama1 snotb! er Óplerbea totaonemguedneas ded~

" ...

e ,.. ·

1

11

r.

tot..'\ l'afició atlètica.
ESPLENDIDA HABITA·
COMPRO m~utna toCIO. baJ.cO carrer a toç to¡¡ràtlca
a placa 8 t
pel' a dos &.mies. 1¡~ per 11 per
Es
Menjar sa. net. aouud., crtu.re preu1 acccssorla
LA
marca
1
acurat. Bol'l'eU. 1.a. ler. HUMANITAT núm. a79.
2a.
ee~.

CICLISME

OEMA, AL VELODROM DEL
TIRADOR
MODES, COIIlecCJO acuabrlca
1
t4
i
ves¡
de
tr.da
Babl13,
REGOMIR,
taciO amb nellll.ló o aeua. per a senyora 1 nena.
Preus m0<1er;~t.a Rocat011 Una· gran reunió ciclista amb
164. prat. la.
la participació de Speicher,
BONA FAMILIA, dCSitJa Jove tot ea~ar. ¡,rop
ES LLOGA BOTIGA,
Le Greve i Canyardo
de la Placa d't:spanya amb llabltaclo. pati. ma.
Tracte familiar. Eac. LA sat~m lnterto¡·, terrat 1
ha entusiasme per la important
Hi
HUMANITAT D\im 79
~mesà per a torça motriu. Ro\.selló 877. Pre••: reunió ciclista que diumenge ha de
30 duros
celebrar-se al velòdrom del Tirador.
DIVERSOS
Es troben ja a Mallorca els te.nur
sos corredors francesos Le Grevez l
OFERTES
Speicher.
DESPATX complet venc
En aquest !estival, ultra la Pa.P:
a preu molt redult per I DEMANDES
traal.la<tar-me a Cora EsMOSSO O COBRADOR, tlcipacló dels esmentats corredors, b1
criure a LA HUMANITAT desitJa coHoco.cló 45 anys prendran pnrt, ta.mbe, Canyardo,_ aa:
núm. 635.
l bOnes retcréncles Es. chero, Bover, Torrents, Planas 1 11
crluro a LA HUMANITA r ¡uns altres.
núm 534.
MIT.JA BOTIOA cén·
tr1ca desitJo per a estaMODISTA a'oteieiJt a
NATACIO
blir-me CondlclOill rao- casa
1 a domicili. Preua
nables. F..acrtu.re a LA económ.lca.
Rocatort. 164
HUMANITAT num. 5:JII. Pral . la.

CASA PART. D. MAT,
o li amics. tot est Pelai.
RETOLS I ETIQUETES
f6, Ser.
de totes menes IJCr al)aradora. Mercadera, 86.
AHGEL MARTI. Taller
d"enquadernacto IMartiOBRERS· EMPLEATS:
nez de la Rosa, 17 • Te- Rec!amaclo¡u
eq; Jurats
16ton 76a5~ Barcelona.
Mixtos. Tribunal lnuu~

Epíleg de la Copa de Nadal i

.JOVE TAQUIMECANQ.
GRAF, pràctic tretlalls del Trofeu Antoni Sabata
COMPRA, VENDA I OANYI
ollctnes e'oleretx m1g dta
de mObles, ràdios, planol, màUemà, diumeng<:, 11 les dues cte la
Elicnu.re a L!\ HUMANl·
TAT oúm. fi;JS.
tarda, un nombrós ¡rup de socis_~
qulnea d'e8Cl1ure 1 c:061r 1 wta
dadors del C. N. Barce:ona dem~·
oiOVE DIBUIXANT demena cl'ObJecteAI
altJa collaborer en revis- als seus companys de Club guauy&~.e~.BOSCASA.Rú~
tes 1 casea edltonala za. dors de la passada ediciO de la COP'
l'OFEREIX bonica ha- Sant Antonl, s de 8 a 11. cr1ure a LA liUMANlfA1 de Nadal (Challenge E.mil1 sole) i
bl\aciO carrer Vllactomat,
nú.m 640
Troleu Antoní Sabata, tm dinar d'l:l~
18. Ser la.
.JOVE, 18 am,., molta menatge que promet veure's rorç:
CORREDOR, (A). OoVILAMARI, M
OORTI. 414.
-·•
operador la) 'flaltar par- prt.ctica, ~.Ant de neco· concorregut.
HAB. t6 PTES. eenyor tlc,
Ela tiqu~\.8 es despatx:.ran fins avou
Part bene!lcta. Ow- els. S'ofere!Jt. Esc. LA
~fOD IOt22 - - - .&linl.ó. u. 2on la.
1
HUMANITAT nW:n. 66.
al migd!n a la secretaria. del Club.
lll!nn Tf>JI. 20. 3er. t

TOT D'OC..'A.SIO

la humanttat
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La sessió de Corts, d'ahir
El Sr. CiArer~.asseguh. ra que« cc10n Popu- VA DISCUTIR-SE UN
l
d
PROJECTE DE LLEI RESTABLINT EL
G uerra a lr lar» té tanta força a
COS D'INFANTERIA DE MARINA, LA LLEI D'ARRENDA·
Catalunya
El fiscal demana sis anys i
un dia de presó per a tres
MENTS RUSTICS I UNA PROPOSICIO DE MARTINEZ BAR··
paisans acusats. d'auxili a la Que en alguns punts és suRIO SOBRE ELS AJUNTAMENTS DESTITUITS
perior a l'Esquerra i a la Lliga
rebeHró

l 1afer del (Ontraban d armes Els Consells de
1

cv e de la 1.• pàgina) suma.n. Els agraris han designat ela
senyors Leal Monlas.
A la data qu& havem tndlcat -1~
unetxln per tal d'estudiar la. causa

1 donar-U forma parlamentària.
El testimoni r epartit als caps de
llllnorla és volumtnoa Té 234 pàgl·
n es gmns, t1r:1des en ctclostu. en espal peti~ La a
........................................................
Pot d.lr-se que encara no ha estat
llegit l'extens document pels caps
de minoria. ja que s'han limitat..
gairebé tots, a e>amtnar els punta
més interessants.
Aquest a!er no sembla despertar
les pas:;tons, al Parlament. com apera.ven les dretes.
El senyor Maura, censurant. els
propòsits dels drettstes, ha opmat,
davant un grup de diputats, que es
un error voler llUlltzar el sum~rl
p er a de3t)resUgl:!r el senyor AZana,
ja que, a la rt, no fa.ran altra cosa
que glori1icar·lo com a perseguit.
Alguns diputats afectes al senyor
a
Lerroux. deien que es llmitaran
t
procurar que tot s'aclarelxi 1 5 gum
exigidcs les ¡·csponsabilitats que calguln. I no manquen diputats de dreta. que veuen, o pretenen veure, r~3ponsabtu ta ts per a molts ex-mimstrt>s de les esquerres.
Les minories estudiaran l'afer, I
moltes d'elles ja b an designat els.
diputats que hauran d'examinar el

d'aquest mes- ca reuniran ela caps
de minoria, sota la presidència del
senyor Alba..
L'acta d'acUMció, sl la Cambra
trobés matèria per a fer~la, haurà
d'ésser sotscr1ta per la dècima part
dels diputats, 1 caldrà, per a redac-tar-la el nomenament d'una ComlSA Dependències mllltars tingué
sló especial.
lloc ahir al maU un Consell de guerra contra els paisans Domènec Vi·
UNES REFERENCIES INTE· !alta sentis, Antoni Domtlnec 1 Jull
RESS ANTS DEL SUMARI
Madrid, 1. _ Es coneixen nous de- Salvador Ventura, acusats d'auxill a
talls sobre el contraban d'armes. as- I& rebelllO.
Presidi el consell el tinent ca~
sumpte en el qual ~nten el jutge
senyor Alarcón. Potser un dels més nel de cavalleria senyor J . Gorur.à.lez
interessants sigui la declara.ció pres- Fralle.
segons les conclusions del tiscal,
tada pel cap de l'Estat, en la qual
procesat.s foren detinguts als
afirma que els Governs dels anys els
voltants del Passeig de Colom, por32 1 33, com tots els de la Rcpúbll- tant
per la qual cosa. se
ca. ban respectat, segons convicció suposa.annes;
que auxWaren la rebeH.16
del declarant, les normes fonamen- durant Ja
nit del d'octubre.
tals de polltlca exterior consistents
En llurs decla.ractons, els procea.en el major respecte de la indepen- sats
manifestaren que es dirlgien
dèncta. dels paisos llmitrofes.
Referent a les armes féu constar & la del~gaciO de l'Estat, situada al
que no anaven destinades a Portu- carrer Ample, per a. fer lliurament
gal, sinó a Astfu·ies per tal de rea- de les armes que s'havien trobat.
Els testimonis que declararen folitza.r La revolució 1, per tant, com
que no t1naueren cap relnc1ó en po- ren favorables per als acusats.
El fiscal senyor Corbella mantinlitlca internacional, el mal era megué les seves conclusions 1 en l'es.
nor
r'ambé són LmportaDts lea decla- crit que !.legf clavant del TribW1al
raciona prestades per Oalarza 1 solllcita per als tres processats la
pena de 6 anyg 1 W1 dia de presó.
Aza.i'la.
El defensor. senyor Serra Peratre,
rebaté els arguments d el fiscal 1
solllcitè. Wla sentència absolutòria.
Tenim noticies que el veredicte
ba estat d'acord amb la defensa, o
sia d'absolució dels tres encartats
en aquest procés.
Aquesta sentència no serà ferma
fins que l'aprovi l'Auditor.

I

Les negociacions comercials
amb França
El ministre d'Estat, després
de les reunions celebrades
afirma el seu optimisme

DESMENT QUE HI HAGI ESPERIT D'INTRANSIGEfJ.
.CIA EN LES DELEGACIONS FRANCESA I ESPANYOLA
~

LES REUNIONS AL MINI&- prengui que no b1 ha mé3 que .m
~ CBIIÚ per a tractar la qüestió, narTERI D'ESTAT
Madria 1. - A les tres de la ma~ mònic per a ambdós, la lgu~~t,

ttnada. lla aca.Qat la reunió celebra- Que seguenti aquest tracte ana.e~
per ambdues parts. Que no ens e:n
geixl allò que nosaltres no exigrm
O accepti la nostra conformitat a
les seves exigències a canvi que en
altres aspectes les tinguem igua.Js
franco-espanyol.
El mimst.re d'Estat, senyor Rocba. per a ells.
-com es troben aro. els nostres
ba. estat. abordat pels periodistes 1
.
a preguntes d'aquests els ha mam~ mercats?
-Han mlllorat. Estem onentats;
festa' que lea negociacions segweo
el seu curs 1 que E3panya ha~·ia ens trobem en p1ena funció del nosarribat àdhuc a fer tota classe de tre comerç. Acabem de signar el
concessions abans d'haver de deola- tractat nmb l'Argentina. Estela nerar un trencament; però que les 1:.e- goclant amb el Brasil. Les no3tres
exportacions vnn a prendre maJor
liberacions haurien de continuar.
El ministre d'IndUstria i COmP.rç amplitud 1 repartiment de mercat.
ba estat també abOrdat pels perla- Per això cal tenir interès a resoldre
d1Ste3 1 na estat. d'acord amb el que aquesta greu qüestió que es planteja.
ha dit el senyor Rocha.
-Ha pres el Govern alguna meDel tractat en la reunió ba estat
sura amb relació amb les d1ficultq.ts
facili tada la següent nota:
eL& Comissió france-espanyola ha Ple.$Bnts?
-51. He llegtt a les Corts un prooonttnuat fins a hora molt avançada. de la matinada els estudiS de jecte de llei d'auí.?rlbacions per a
les diverses qüestion3 pendents per taxa. Aprovada la l1ei pel Parlame:.1t
tal de procurar arribar a un arord el Govern té a la seva mà un resso:t
comercial complementart per a l'A.:ty que podran emprar amb sobrietat
en curs 1 donarà compte immed.ia- però sense deixactó de drets, semtament 'de l'estat de lea seves deli· pre que amb Espanya s·empd des de
1beracions als respe("tius Governs, fora.
Si es trenca el Tractat nmb r:anamb l'objecte que les convenes puça no serem nosaltres els qui ho
gutn continuar avut.•
Després ba estat interrogat pe!s tem; serà Franya..
\periodistes el president de la C"A>EL MINISTRE D'HISENDA
mlssió espanyola, senyor Aguilar, el
DIU QUE FRANÇA HA CO·
Qual ha <Ut que tenia molt bones
MENÇAT LES REPRESAimpression3 respecte les deliber9·
LlES
dons, i que segurament acabarien
imll I s'adoptarien acords.
Madrid, I. - El ministre de 1•1nances ha mamfestat que França
LES DIFICULTATS SON ha via adoptat mesures de represIMPORTANT&
sàlles i que les ha via posat en ..:xeMadrid, 1. - Novament ha estat cució. El senyor Marraco creu qae
interrogat el senyor Aguilar sobre hem de mantenlr·nos fen03 1 no
les negoctaciona amb França 1 eJ tran&lgir amb lmposiotons de cap
president de la Comissió espanyola mena.
ha manife3tat que no podia dir altra cosa que allò que indicava Ja
UNA NOTA DEL «BLOQUE
nota. Ha areg1t que donat l'avançat
PATRONAL»
de l'hora havien decidit suspendre
Madrid., 1. - El «Bloque Pntro.
les deliberacions 1 els respectius Go- nab ha !et públlca la següent nota:
conde
verns decidiran quan han
«Davant la possible ruptura de retinuar.
lacions comerciats amb França com
Lea dificultats sorgides sinó són a conseqüèncla. de la poUUca COI'aerln3uperables, són de tanta 1mportt\n- dal d'aquest p&i'\ amb el mercat es!cda que requereixen la intervenció panyol, es ta. avinent a tots e13 i:ndirecta d'ambdós Governs.
portadors de prOductes france;::os
que ban d'apressar-se a ordenar la
UNES MANIFESTACIONS facturació de les comandes que tJnDEL MINISTRE D'INDUS- guin fetes o anulla.r-les, en cas ;·onTRIA I COMERÇ
trari, a l'objecte d'evitar e:s perjuMadrld, 1. - El mimstre d 'lndlis· dicis que els lrrogario. la 2 upresstó
tet
a
h
Orozco,
senyor
tria 1 Comerç
del tractat vtgent.»
a un periodista les següents de<:laracions en relació amb les negociaA LA FRONT ERA NO TEcions amb F'rnnça.
NEN ORDRES CUNC .. ETE6
-La darrera posició de Pl"Bnça ls
BebasUàn, 1. - Els periodisInacceptable, 1 en l'ambient de ,~ tesSan
parlaren amb el cup de !"estació
renitat que eJtem crec que a1x1 . o d'Irun 1 lt preguntaren què sabia en
b am·è. de comprendre. Les condicions rel~ió amb 1a ruptura de les negoen les quals es vol situar els nos- claçiOns comerciats tra.nco-espanyola
tres fruits tanquen pràcticament la. 1 d¡gué que a.h1r a la. tarda havier:Í
frontera. 1 encara que Espanya :10 passat els tres darrers vagons de tapot aC>Ceptar aquesta posició, té, , n ronja cap a França 1 que n 'havien
canvi, punts de vista 1 poJicions 11ue d'altres que esperaven que se'ls docaben dintre la dignitat mUtua. 1 ea.l nés pas demà, però que a l'estació no
!tenir l'esperança que serveixin •er tenien cap ordre concreta. S&bia que
a evitar el trencament.
a la tarda d'ahir havien circulat a
-El mal és que el fruit es oer- Hendaya ordres concretes per tal que
drla . ..
no fos permès el pas de gèneres es-EB de suposar. Una ruptura ~ panyols. A la Duana ban manuesta.t
mercial amb França en aquests ill()o- que tampoc no tenien ordre conc • .:t:l
ments causaria a la n ostra. exporta. però aixi que tinguessin noticies de
cló s:ans dany3. Perquè el merr.:.\ t ln ruptura de relacions no es donafrances absorbeix el 60 per 100 de la. ria pas aLs gèneres trancesos.
nostra taronja 1 el 40 per 100 dels
• nn és, po¡:;sfble tenir <~ips·)
EL MINISTRE D'ESTAT ES
f actm> , altres mercats que (!:1 substiOPT I M I STA
tueixin. Exis teixen nque3ts mercats,
Madrid, 1. - Poc després de doa
es poden aconseguir. Però no d'una
manera immediata. r la nostra ex- quarts de vult de la tarda ba arrial Congrés !'ambaJXad.or fraubat
portació t la data en què ena trobem
són critiques, no admEten espem cès per tal d'entrevi.star·se amb el
per la 8e\'a. naturalesa. Si es trac- senyor Rocha.
En sortir de la reunió el ministés de productes industrials la 003&
tre d 'Estat lla d.Jt als 'periodistes
'
scrin molt distinta.
-¿1 quina és l'actitud dels inte- que no havien tractat dels assumpl'essos afectats davnnt la })OSS.ibilHat tes relacionats amb el tractat !ranco-eapanyol, sinó d'algunes coses
del trencament?
-D'absoluta. identlficacló EUnb el relaclonades amb el seu M.inl.steri
Ha a!egit el mlnistre que aprcr
Oovc·rn. Les representacions directltava l'ocaató per tal de desmentir
tes d'aquests lntere~os. que conc1- rod.o~~ent
exJ.Stls esperit d'in-xen exactament la marxa de la ne- tr80Slgencta que
a les delagac10ns frangocinmo 1 l'actitud del Govern Ps- cesa 1 espanyola;
Pel contrari podia
pan ~·ol, reconeixen que les oondJ~ aflrmar que era optimista ~ ¿nuesf.S
clons de França són inadmissibles i moments. No obstant la conted:ncia
encn:-a. que el seu sacrifici és en~r que s'està. celebrant al M1niBter1
me, el subscriuen. E113, com nosal- d'Industria i Comerç, donarà el iruit
tres, voten un arranjament: però un desitjat per França i Espanya,
arranjament normal tlumà dntre
d e ln dJgnltat de ~ts. No' essent
COME NTARI & DE PR EMSA
aixi. no podem acceptar-lo. Però no
em feu pe1?sar en això. Deixeu-me
Madrid, 1. - Els periòdica comenésser optimista.
ten les negociacions amb França 1
-E." comenta molt, senyor mtnt.s- censuren l'actitud d'mtranslgèncta
tre, que l'actlt.ud de Franta, a. ms1 en què s'ha. coaocat dlt. pa.ts i ded.c buscar l'oportunitat d'aquesta manen aJ. Govern que actui amu
data, éS Injusta àavan~ la situaciO tota energ!a que el cas requereix ja
cle la balança.
Que compten amb tota l'wmt.stènda..
àdhuc d'aquelles regions com JA
-Naturalment. Les nostres balances estan en r!'a.litat &nlvellades. evantma Que podrien considerar·
~ans. s1 que b.l havta un ròssec de ~~ud.Jcats per la ruptur& del
"&oo nullons de pe:setes a favor d'Espanya, però això ba dlsm.lnuit en e!s
EL QUE DIUEN A PARIS
<larrers anys, Uns a ésser tot hst
percepUble, 1 aquesta petita diferèa.- . Ma~rid, 1.- Un telegrama de Paela queda ben compensada amb l'al- tiS diu que les conversacions frantra, la de la balança de taxes. que co-espanyoiea marxen amb grans dl·
és favorable a França. Per això. per- f1cultats encara que COntlen en què
La
Q.ê es tracta d'un cas d'igualtat no creuen que ea suspengum
esta en collte,c..
tlnc· l'esperan~;a que França com~ Delegac.Ió francesa
te COntinu amb Parta.
da. al ministeri d'Estat en la qual
6•na contmuat tractant de la situacl6 crea.d.a per 1a posició de França
en relac16 amb el tractat de Comerç

al·

h

I un any de presó correccio·
nal contra un soldat
1

Ahlr a la tarda es reunJ ' a la sala
de Consell! del Regiment d'Infanterlaterla núm. 34, el Consell de
guerra ordinari de Cos. per tal de
veure i fallar la causa instruïda
pel capità. senyor Domènec Lnra del
Rosal, oontra el soldat del d.Jt Regi-

ment, Jull MJguel Fernàndez, pel
suposat deltcte de malt1acte a un
superior.
Es dóna. lectura a l'apuntament
del qual resulta que el dia 15 de
setembre del passat any, el caporal
A. Plores Carreño va ordenar al
processat soldat Jull Miguel Fernàndez, que co!:loqués uns llits en
tonna de catres. El soldat 11 digué
que primer anava a rentar-se 1 que
despré3 tarla el que 11 manessin.
Acte seguit el sergent U barrà f'J
pas, 1 davant d'això, el processat
lt pegà una empenta l en coHocar~
U el caporal Flores la mil damunt
al seu superior, l'emprengué a bufetades amb ell.
Declara el processat que no és

::ne~t.tot;Ja eqlueq~f q~~~J~~r:;:g~ru
~~¡;~. defensar~e de l'agressió del

Madrid, 1. - A les quatre i deu
Madrid, 1. - A la Societat de minuts de la tarda s'obri la sess10
Ramaders s'ha verUtcnt una tm por- sota la. presidència del senyor Alba..
Al banc b)au, els ministres d'Estat.
tantisslma rewlló d'entitats del CoMarina i Agricultura.
m!tè d'enllaç agro-pecuarl
S'ha acordat una selecció de les
UNA QUEIXA DEL SE·
esmenes presentades anteriorment.
clrcumscrivin~les a quatre o ctne.

S'ha

accrdat

també sentar ell

quatre principis següents:
Primer. Necessitat d'augment del
nombre de propietaris,
Begon. Enrobustir el crèdit agrlcola immobiliari.
Tercer. Exempció de tota classe
d•tmpostos de campra-venda reallt.
zata entre conreadors 1 propietaris. 1
Quart. Oposició terminant al pro
Jecte de llet d'accés a la propietat.
A la reunió b1 ha assistit el senyor Cirt a Voltà, el qual marxava.
demà amb el senyor Gil Robles en
l'exprés amb di.recció a. Reus, desrés cap a Tarragona, Vlllafran ca
Barcelona.
El senyor Cirera VoltA ha estat
aquesta tarda al Congrés, on l'han
saludat els periodistes. Ha donat
compte del resultat de la reunJó
celebrada aquest mati 1 després parIant sobre la pollttca catalana ba
dit que el seu paper de profeta
s'havia vist confirmat en el que
bav1a dit respecte al senyor Porteta
Valladares.
Se U ha preguntat quin nueU 1»UtJ.c tenia més preponderància a
Catalunya, s1 el febdsme, l'Esquerra
o la Lliga..
El seny-.t" Cirera ha dit:
-Del fetxisme no ht ba res. Bolament tenen força allà ·l'Esquerra
la Lliga i Acció Pooular. En algunS
llocs va primer Acció Popular, 1
després l'Esquerra 1 Ll.tga, 1 en altres
llocs Acció Popular 1 la lJiga.
No sé quina conjunció es rarA. en
les eleccions, però la meva impressló és que la Llhza bé podria rer
una !usi.j amb l'Esquerra, però encara és prematur fer vaticines sobre això.

r

Taxi robat
................................- .......... _..., ..._

Ahir " la tarda, dos lndlvldus

Jo-

ves, que vesteixen amb certa elegà.nola, llogaren, a l'Arc del Triomf,
l'auto-taxi nú..-n. 57795 B, conduit pel
xofer Salvador Miró Salvó, que té
el seu domicili a Montcada.
Els dos desconeguts es feren portar a l'Hos1p1tal de Sant Pau, 1 una
vegada allf, baixaren del vehicle 1
entraren a l'esmentat establiment
benèfic, i es dirigiren al lloc on h1
ha instaHat el dlpbstt de cadàver&.
L'arribada dels dos desconeguts a
l'esmentat departa~ent coinctdi amb
la de la dona encarregada d e la
neteja, 1 en cridar aquesta t sortir

Desfilen diversos testimonis, 1 les
declaracions d'Uns foren favorables
al canoral, i les dels altres, al processaL
El fiscal quall!lca els fets de mal~
tracte a un superior, penats segons el guard!& del dipòsit a obrir la
l'article 261 ~el Codi Mmtar, per la
qual cosa soHtclta per al processat porta, el3 dos desconeguts, treient a
la uena d\m any de presó correccio- relluir sengles pisto!ea, les hJ enca·
raren com si tinguessin intenció C!e
nal.
El defensor soHlcita l'absolució del penetrar al d.Jpòslt, però a la poca
seu p~troclnat. el qual es funda en estona un de!s pistolers dlgu ~. adreel fet aue les proves testificals U són çant.le a l'al~:
dlé, anem-nos-en, que aqui Ja bo
favorables.
A oonttnuacJó es retira el Consell tenim tot tetJ. r tomant les pistoles
la butxaca1 es dirigiren a la porta
a
a deliberar, 1 la sentència no es farà
pública fins que no hagt estat apro· de l'Hospital, muntaren seguidament
a l'auto-taxis que tenien llogat 1 una
vada per l'Auditor de guerra.
vegada en ell encanonaren el xofer
1 l'obligaren a posar el cotxe a tota
velocitat en dlrecció a la carretera

Atracament fracassat al carrer de- la
Indústria

del Tibidabo.
En arribar alll 1 en passar per un

lloc bastant solitari, obllgaren el xofer a deturar la marxa del vehicle
1 sense deixar d'encanonar-lo amb
les pistoles el feren baixar i ageJentlo a tena, el taparen amb tUl
sac 1 li digueren: «Has de romandre
aqui quinze minuts sense despertarte, si no vols passar-ho malament.»
Immediatament tornaren a muntar al cotxe, 1 oollocant-se un dels
desconeguts al volant, emprengueren la marxa en direcció a la canetera del Oulnardó.

Cap a tres quarts de nou del vespre d'ahir, a la hotlga de queviures
p>opietat de Trinitat Rovira, establerta al carrer de la. Indústria, 288,
hi entraren dos individus, que empunyant sengles pistoles exigiren que
els tossin lliura~J tots els diners que
hi hag-.Jessin al calaix. L'esmentada
Trinitat, en lloc d'esverar-se, tingué
prou serenitat per a demanar auxut.
1 don à.grans crits, que foren sentits 1
per una nora seva, anomenada Fi· Demà
es podran visitar les
lomena CUllet, que es trobava en
aquells moments a la lleteria del
Drassanes
costat, propietat de Pepeta Busquets.
Demà, diumenge, de 10 a 1 del
En sentir els crits d'auxut, acudl· mat~ seran visitables per al públic
ren seguidament a veure el que pas.. les Casernes de Drassanes, l'enderrosava 1 trobaren al c" 1ntell de la por. cament de les quals tindrà lloc en
ta la senyora Rovira presa d'Una breu.
forta. excitació nerviosa.
Els desconeguts. en veure que el
pla. els havia fracassat, ea feren escàpols. Un vel ens digué que veié
Davant l'ofensiva ...
fugir un taxi a tota \'elocitnt. semp
bla que hom pogué prendre el número de l'esmentat taxi.
Pel que es veu, els atracadors cregueren que la botiga es trobava sola, Jn que havia sosttt en aquells moments la nora a cercar llet i havia
deixat 1& persiana. metàlilca. galrebé
La Vinguda a Barcelona de Oil
bailt2oda del tot.
Els atracadors, en veure's sorpre-- Robles, 001l8tituetx una maniobra
Voltà per tal
sos, no deixaren d'amenaçar la pro- sen senyor Cirera
pletà.rta de la bot!-l, t. reculant, tu· d'lntensUicar la. campanya empre..
sa contra. la Lllga.
giren fins desaparèixer.
Per altra part, l'ofensiva dels
Els atracadors eren xicots joves 1
anaven ben vestits. Un d'ells de bf> agrarls, de la qual !onna part l'arribada dels senyor Martfnez de V&na talla 1 l'altre d'alçària regular.
¿SERVI AQUEST TAXI lasco, Cld 1 Royo Villanova, preocuPER A INTENTAR EL pa també la Lliga, que veu trontollar seriosament el seu predomini
FEn
Ahir a la tarda, als voltants de entre la pagesia rtca.
Això, segurament, ha decidit el
tres quarts de sis, dos jovea vestits
amb certa elegància, l'un amb abric senyor Cambó a fer sentir la seva
1, demà, diumenge, a dos quarts
veu.
fosc 1 tocats ambdós nmb gorres,
lligaren l'auto..taxl num. 58929 al xo- de dotze del mati, a l'Ateneu Catafer Josep Serra. Roca, que es troba- 1an13ta del dbtricte n (carrer c'e
va deturat en aquells moments al Francesc Layret). el senyor Francarrer d'Aragó cantonada Claris. cesc Cambó parlarà de la sltuacló
Els desconeguts U donaren U!la dl- pol!tlca actual.
recció, t. en arribar al carrer de

Demà parlarà el senyor Cambó

RossellO, entre Nàpols 1 Slcllla,

u

digueren q-Je es deturés, que cas de
no fer-bo, ho passaria malament.
Els desconeguts posaren peu a terra, al mateix temps que un d'ells
s'apoderava del volant. l aixi deixa~
ren l'esmentat xofer en aquell lloc.
Segons sembla, el xofer h& manttestat que solament 1'.1menaçaren.
per~ que ell no veié que els indlvtls
In
tra
d
guess cap P tola.
us es

A Andorra estan a
vint graus sota zero

DELEGACIO
D ' HISENDA

*

PA GAM ENTS PER AVUI
Pascuala Alquéjar, 2.544 peS<et.e3·
Enric Aguado, 419'67; Ignasi Aygu..:.
vlvas, 6.192112; Josep Bardla, 2.145 60

Ramon Bard1a, 1.635'88; Caixer habUlta~ de la Guàrdla clvll 763'85·
Caixer hablllta~ del ID Te;ç de la

anys que hagi mancat a les sessto!'ll
de l'AJuntament 1 tndica que no ;;:oden prendre'& com a pretext les raJ..
tes de l'any 31 degut a una Jrt11
malaltia. En aquesta Cambra b1 ba
altres regidors que ban faltat DlP_.
El ministre d'HISENDA llegeix temps 1 no han estat destltuits. No
NYOR PASCUAL LEONE
bo dic com a censura. sinó per \.91
El senyor PASCUAL LEONE de- un projecte àe Uel.
El senyor MONDEJAR intervé de posar de relleu el contracte.
mana la lectura de l'article 102 del
Posa de relleu altres fets ocorreReglament, que tracta de la trami-~ breument en la discussió del pro.
ajuntaments de la provlntació que es dóna a les proposicions Jecte de llei d'Arrendaments, en d guts en València.
cta de
de lle~ perquè es dóna el cas -afe- seu article setè.
El senyor MARCOS MIRANDA:
El senyor ALVAR:EZ MENDIZA~
gelx- que tinc presentada a Ja mesa
una proposició d 'aquesta classe 1 no BAL fa alguns aolanments a aquest Jo no em refereixo a això. Tot ea
discutirà
sé quan podré explanar-la al saló. article.
El senyor COMIN: Demano la
El senyor ~ DE CLAr~
El PRESIDENT dóna explic~
clons al senyov Pascual Leone. Dlu RAC, consumeix un tom en contra paraula.
El MINISTRE DE LA GOVERNAque ha procurat Pf?ltar el més aviat de 1 article setè novament redactat
possible a l'hemicicle la. proposició 1 diu que nmb tot i que. s'ha posat OIO oontinua dient que les Corpo..
no de llet, sinó seva.. Diu que si hl de manifest per la majo~1a 1 pel pro- racions municipals baurten d'ésser
ha. hagut retard no ba estat degut pi ministre que no hav1a de f~r-ho exemple de moralltat per a p . . sar.
al seu bon desig, ja que ell presideiX t~t l'Estat, amb la nova redacc1ó de les com a mirall a les generacions
les sessions i no pot portar per la 1 article es deixi el Mtni.stert en com- venidores, però desgraciadament. , -o
pleta 1übertat per a tractar aques&S ha estat alxl. El Govern s'ha vis~
força. a un mlmstre
assumptes. Posa de manifest que ooligat in~~~.ura.,¡.cmt:nt al complicriAL LEONE
que s'ba parlat de revUuó
sempre
a..
d
PAS
El senyor
dgraeix. les explicacions e la t::rest- de rentes s'ban prcxiuit conructes ment de la llei. En els expedienta
Incoats em valg atenir a la llei 1
ència, 1 es dóna per acabat 11nc1- ent.re colons 1 propietaris.
El senyor DAZA consumeix un al- en consc1ència de dlr que he inter.
dent.
El senyor ALBA manifesta que sl tre tom en contra de l'article setè pretat com es deu l'article 55 de la
EL MlNlSTRE D'AGRICOLTORA l.lei d'Orare públic. Jo no valg fer
el ministre de la Governació ve
tard aquesta tarda.,. procurarà que Valg dir quelcom més que això que us nomes que d'una lleJ que fou
votada pels rundadors de la :.Cpú..
s'explani la proposició no de llet 11. diu s. s.
l!!.l seuyor DAZA segueix combatent bllca a les Corts Constituents. ¿Es
què s'ha referit el susdit. diputat.
els termes en què està redactat l'ar- que penseu que s'anaven a mant.e•tj.r
ORDRE DEL DIA tlcle i diu que cal prevenir-se con- en els seus llocs als que s'aixecaren
tra els arrendataris Que vagin de ma- contra la República en els successos
S 'entra a l'ordre del dla.
S'aproven, definitivament, ela se- la te l tra.cttn d 'enganyar els propJ&- d'octubre.
taris.
güents projectes de llel
El senyor VAQUERO segueix
uona compte que un metge de Ba- dient que s'ha prorrogat massa el
El relatiu a pròrrogues dels pres.
daJ~ portava en arrendaments una comandament d1 .s Ajuntaments ele-supostos municipals.
Concedint diversos crèdits extra- finca i com que la collita fou do-. gits el 12 d 'abril, fins el punt, que
ordinaris que importen en conjunt lenta el prop1etari U rebal.Xà el 25 no se sap qutna és la meitat d'a-.
51.250 pessetes al pressupost vigent per 100 de la renta. L'arrendador es qqests que no hfi.Yta d'haver conti·
va olendre 1 en la seva dignitat nuat. PUIX que no es féu el sorteig.
de la se<:cló 16 «Acció al Marroc».
Clncedint uns altres crèdits extra- dient que ell contractà el total 1
Creu que ntl hi ha motias per a
és el que havia de pagar. Alxò le~ censures que es dlrlgetxen, i afeaixò
ordinaris al pressupost de la secció
cinquena «Ministeri de Marina.•. per és aixi perquè ela agricultors sem- geur que a viat vindrà al Parlatnent
a eventualltats comunes a tots els prc 1eren honor a la seva paraula.
el projecte de Llet Municipal i l'eUn senyar DIPOTAT. Però no era lectoral .. 1 aleshores el pafs podrà
serveis per a despeses de dlstrlbucamperol, sinó metge.
cl.ó.
pronunctar-se per la banda que mea
Queda aprovat l'article setè sense 1i plagui.
Un altre amb desti a satisfer dietes l pluses al personal del cos de Que mngú demani votació.
Diu que han respectat la llet 1
Es dóna lectura a una esmena del que governen bé.
carrabiners.
arun
proposa
que
Navajas
senyor
propis
de
100
per
20
del
Execció
El ser.yor PASCUAL LEONE: Al·
que correspon a l'Estat en la renda. ticle entre el vuitè 1 ' novè. (Ocupa xò bo diu V. s.
de solars o terrenys procedents de la Presidència el senyor Alba),
El senyor VAQUERO: Ho diu tat
El senyor NAV AJAS el defensa Espanya. Ja ha passat el temps ~
reformes urbanes pels Ajuntaments.
Disposant que no es constderln breument 1 en nom de la Comissió, qu~ des dels Ajuntaments s'em'*
com a beneficis pet" a La contribució el senyor Azpeltia el refusa.
nyia les tna.sses contra la propietat.
Això bo ba acabat. la República, que
N~
·blCunua~:US.
.,'!'--GTRn
d'Utilitats, les quantitats aportades Pe~a ~~ 0
u.:r
u.
~
a la subscripció per e. primes a la
ha portat als pobles altres dlrec¡.
altres no podem dir als jutges, pas trius.
força pública.
·
Després es nrenen en consideració a pas el que han de fer o el que no
El senyor VAQUERO seg-.Jelx el
han de fer.
d uL
~
El senyor ARIZCUN. per la Com.ts~ seu discurs dient que sap que sl hadiverses proposicions e e
(Entren els ministres de Treball i sió, contesta. al senyor Navajas i I{Ués triomfat la revolució, hom f:la
hauria perseguit sense ptetat i seqaquest retira l'esmena.
Justfcia).
El preslent diu que acabada ta se tribunals. No podien tolerar q4e
El MINISTRE DE TREBALL puja
a la tribuna. de secretaris 1 dóna Iee- discussió de les esmenes de l'article se'ls portés a un règim d'excepció
vuitè, aquest serà redactat novameDt. com a Rússia, ·
tura a una proposició de llel.
El senyor SAMANILLO pronuncia
Es posa a discussió l'article nové. parau les que no es senten.
EL RESTABLIMENT DEL
El senyor RODRIGUEZ JURADO
CDS D'INFANTERIA DE
El senyor VA QUERO: Jo retiro tot
de!eOBa. un vot part1cu1ar.
MARINA
El senyor CASANUEV A, per la Cc>- el oue es refereixi a les dretes st
es demostra que equestes no apellen
Es posa a debat Wl. projecte de missió U contesta.
El senyor ALCALA ESPINOSA a la violència. El Govern no fa stn.ó
Marina sobre el restabliment del cos
d'Infanteria, de Marina, proposat pel defensa un altre vot particular. 1 tenir un gran amor a sEpanya 1 &
senyor PéreZ Madrigal en una pro- I diu que el ministre insisteix a man- la República t no pot deb·ar PI camp
posicló de llet. L'informe de Ja C()o- tenir el proJecte en els tennes f'n llture a qut, d'haver triomfat, els
miSsió de Pressupostos, és desfavo- què està quedant, la qual cosa crea- hauria oPrse~it. ( Aplaudtmentsl.
S'acorda la pròrroga de la sessió.
rà un greu problema a l'agricultura.
rabie.
El sényor PEREZ MADRIGAL es Creu que amb això s'immobilitza- Molts diputats abandonen el saló.
El senvnr .-, T.BA: Ha de parlar el
queixa que la seva labor d'alguns ran els crèdits amb greus perjudica
se 1wor Comfn?
anys a les Constituents 1 després a per tothom.
El senyor COMlN: Noi
Es suspèn aquesta discussió.
les actuals, a !avor del benemèrit
El senvor PASCUAL LEONE reo.
cos d'infanteria de Marina, no hagi
tingut eficàcia. AHudeL~ al bon desig
LA REPOSICIO D'AJUN- tlflca brP11ment per tal d'insistir que
el ma 'leA a la llet 1 que no es conque animava en aquest assumpte
TAMENTS DESTITUITS
l'anterior ministre de Marina senyor
Es llegeix una proposició, no de testarer Al" seus arguments. Retira.
Rocha.
llet, que signa el senyor Marttnez In oroposk:ló.
S'aixerA. la se'\Stó a les nou i deu
Demana a la Comissió de Pres.. Barrio, en la qual es demana que
supostos que expliqui el per què s'o- es reposin els Ajuntaments d 'alcaJ. minuts de la ntt.
posa al restabliment de l'esmentat des i regidors que foren destituïts
sense ajustar-'~c als preceptes de la
ces.
El sen¡ ...r vn.LANUEV A en nom llei Municipal.
de la Comissió U contesta dient que
El senyor PASCUAL LEONE deel restabliment de dlt Cos signifi- fensa la proposició. Diu que el secaria un augment de despeses 1 nyor Vaquera segueix el mateix eaque per això la Comissió de Pressu~ mi de destitució d'Ajuntaments sen·
postos ha. dictaminat en contra per- se promoure tant soroll com el sequè no pot admetre's aquest aug- nyor Salazar Aionso. Afegeix que al
ment de despeses.
seu judici això significa, no sola~
El senyor PEREZ MADRIGAL ment la deshonra de la RepUbllca.
AUDIENCIA
rectifica.
sinó que també la del partit RaEl senyor PRREZ MADRIGAL dicat LUegeix paràgrafs d 'un disPRIMERA SECCID
diu que l'informe de les altes jerar- curs del senyor Guerra del Rio en
Alçament de bénL - S 'ha vist la.
quies de l'Armada fou favorable a ocasió de tractar-se la substitució causa seguida contra Carles Pel'&l'lla informació públlca que s'obri so- dels regidors de l'article 39, 1 diu nau, acusat de l'esmentat delicte.
bre aquest assumpte,p erO la ~ qu ~ el senyor 1'1uerra del Rto s'hi va
fiscal demanà que es condemni
mlssJó coaccionada per les fillptques oposar, perquè això no era democrà-- a El
l'esmentat individu a quatre anys
del senyor Marraco 1 dels senyors tic.
de presó 1 l'advocat querellant a
Vidal 1 Guardiola 1 altres no es va
El senyor REY MORA: ¿Per què sis anys.
atrevlr a aprovar el projecte.
no llegeix, V. s., les paraules que
FurL - Adolf Ibàüez 1 un altre,
El senyor DIAZ PASTOR: Pren- el senyor Prieto pronuncià el gener acus..-.¡,g
de 1t. ,nen tat delicte, es con~
gui nota el senyor Abad Conde.
del 33, referents a l'actuació del
formaren amb la pena de quatre
segueix tnsisttnt en la defensa de nyor Marttnez Barrio? <Rumors.}
anys, nou mesos 1 onze d1es de presó
la seva proposició el senyor PEREZ
El senyor PASCUAL LEt!N'E se. que els demanà el ftscal.
MADRIGAL 1 el senyor DIAZ PAs- gueiA
dient que tant el senyor 83La conlormitat ha obeït a trobarTOR l'interromp de nou.
lazar Alonso com el senyor Vaque-compresa en l'lndult la pena solEl senyor PEREZ MADRIGAL: ro nan conculcat le llei del 1867 se
licitada, ja que la causa. és anterior
6. S. és un excèptlc i per això esteu l'article ~s de la Uel d'Ordre Públic al
1928.
sol.
9 de la Constitució. Tam·
El senyor MARIAL. Què malament 1 l'article
ban anat en contra de l'articJe
SEGON A SE CCID
s'avenen aquestes eutrafèUes 1 aque,s.. bé
197 de la llei Manicipal. Han api!·
Lesiona. - Albert Suctder ca~
tes ingenlosltata i aquestes rialles cat
l'article 55 de la lesions a un cunyat seu. Ahir es vei6
amb les execucions d'aquest mati 1 llei derròniament
'Ordre Públic. I això lla d011Bt la causa I el fiscal soatcità per al
amb la serietat de la Cambra.
El senyor PEREZ MADRIGAL: per resultat. que es destituïssln tots del banquet la pena de quatre masos I un dla d'arrest.
Si la cambra fos seriosa no tindria els Ajuntaments de la República.
El senyor REY MORA: Em .iemLesions per Imprudència. - El r.
l'honor d'haver rebut a B. S.
d'AdmJntsdirector
era
S.
S.
que
bla
cal va demanar la pena de 250 pesEn senyor FUENTES PILA. A1xi
suspengueren
se
quan
local
tractó
setes de multa per a Manuel MOI"'S,
es f~u la República. (Rumors.)
xofer, acusat d'haver causa.t lesiona
El ministre d'ESTAT. Va venir les Comt.ssions gestores.
Pl'&LEONE
PASQUAL
senyor
El
un nen.
a
pels desencerts de la Monarquia.
1& que no se l'Interrompi.
(Protestes dels monàrquics.)
El senyor REY MORA: A la meva I '!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!'!!""!'!""'!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!"'!!!I
El 6enyor PEREZ MADRIGAL:
No vull seguir exposant més dades provinCla poden donar fe de la. '.li&- I
perquè el senyor Marial a més d'a- tra actuació l'any 33.
nomenar-me eutrafèllc m'anomenaEntre els senyors Rey Mora 1 p ...
r& erúdic.
qual Leone es creuen algunes rra.El senyor MARIAL: Jo el que ses dures.
anomeno a S. S. és que sou un
El senyor PASQUAL LEONE: t'er
clow, res més.
aquest procediment. no es pacificaré.
El senyor PEREZ MADRIGAL: la polltica, slnO tot el oontrarl 1 no
Incendi en una perfumeria
S. 8 . és un viatjant de Terrasa que ea mantindrà la democràcia.
Jlta
no ven el seu gènere. Es per a ml paraules del senyor Lerroux relacioA les onze de la. nit va declarar..ae
una satlafa.cció veure l'exasperació nades amb el manteniment de lf..8 un Incendi a la Perfumeria Mar 1
de S. S . que ba de sofrir perquè constttuclons, perquè alxi ala ··:>bles Cel, al carrer Mar 1 cet, númeroe
aquest és el seu destt COrans 11a· defensarien els que manen. ·
9 al 19, quedant totalment destrulda
lles 1 protestes ats bancs de lea esUN SENYOR DIPUTAT: Recol' les existènciea.
querres.)
Acudiren al lloc del sinistre ela
deu allò dels ou. podrits.
El senyor MARIAL torna a anobonwus del Parc Central, & les or·
LEONE:
PASQUAL
senyor
El
menar clow al senyor Pé:rez Madrl~
d.res del senyor Sabadell. El foc
Ral, 1 el senyor PEREZ MADRI- Amb aquesta Prooedlmenta no és quedà extingit al cap d'una hora I
Dl
oposició
una
bagl
hi
que
I>OSslble
opeuna
en
vtst
GAL diu que l'ba
mitja.
a la Cambra ni al palo.
reta a Viena.
Les pèrdues sOn da consideració.

I

La Justícia
*

*

Darrera hora
*

El PRESIDENT: ¿I 111 toméssim

a la Marina? (Rialles.

El senyor PEREZ MADRIGAL ta
observar a la Cambra. els exceYents
serveis que ba prestat el CVos de
Marina i que ara es deixa extingir
un COs sense cap justJncactó.
En la seva defensa cita. l'orador
al senyor Ortlz de Solórzano I aquest
U dirlge1x unes frases que no PS
perceben des de la tribuna de la
Premsa

Guàrdla clvll, 1.031'47; Gulllem caEl senyor PEREZ MADR IGAL
sares, 120.994'89; Llorenç Gabos fa observar que el que es pretèn és

6.857'51: J oan Capellades, 1.974; J~ que el Cos d'infanten de Marina no
sep Maria Castellvl, 37.749'92· Llucia. qued.J extingit.
Cervera, 2.335 ; IgnasJ DoÍnènech
El senyor ALBA. .Dtu al senyor
1.165'63; Pasqual Garcia, 296'67; An: Pérez Madrigal que la OOm1ss1ó de
ha indicat la solució,
Pressupostos
Garcta
Ildefons
685;
Garcia,
ton!
1.991'66; Pere Garcia, 11.247'63; Jun: o sia que es porti. el nou dictamen.
ta d 'Obres del Port, 1.889'87· J osep Com QUo! aquest debat s'estA allarMarfil, 871'20;. Paul! Morer, ' 397112; gant massa, quan es dlscuteixl de
Joaquim Martinez, 5.790'63; Manuel nou el dictamen reformat., el senyor
Ab Rasce da Peguera, bl b a 43 Marqués, 61.584'37; Santiago Morera. Péreo Madrigal podrà fer xa d e la
cms. de neu 1 el termòmetre marca ll.S70'43; Robert Oms, 9.778'10; J e>- paraula.
Queda suspesa aquesta dlscussiO.
els lO sota zero.
sep Pastor, 134'25; Rosa Peruaga,
Ea llegeixen diversos dictàmens
El refugi d'Envallra, d'Andorra, es 2.125'50; Miquel Pardo, 1.249'76; An· amb
favorable de l& ~
troba ple. En aqueU Uoc hi ha d os toni Roca. 645; Emili Revira, 5.72517 mlss!Ol'informe
de Pressupostos.
metres 1 mig de neu J la m1n1ma t-a Manuel Rodrlguez, 111'67; J uan Ru~
de vlnt graus sota zerol
blo. 1.840'79; Eusebi sano, 1.000; J e>EL PROJECTE DE LLEI
De la Vall d'Aran. per estar !nter- sep Marta SUes, 9.909; Isidre Sàn ~
RUsD ' ARR~NDAMENTS
comun.tcacton1t ohez, 14..9-53'06; Francesc Sànchez.,
rom pud~ totes les
TICS
no se'n tenen dades.
16.000 ; Joan Rublo 1 44.7'61.
Es reprén la discussió sobre el

segons el ButlleU que facilita l'O.
ficlna del Turisme de Catalunya, a
La Molina (Font Canaleta), h1 ha
37 oentímetrea de neu, 1 la tempe-ratura. mln1ma és de 13 graus. Ahlr,
b1 seguia nevant.
A Núria (Santuari), el gruiX ~e
la neu és de 50 cms. 1 la temperatura mlnlma de 14 graus.

projecte de llei d'arrendameos de
finques rústiques.
El senyor NAV AJAS retira una
esmena que havia estat refusada
per la Comissió. (Pren seient al
banc blau el ministre d 'Agricultura.)

El senyor PEREZ MADRIGAL: A
S. s. se U hauran de donar malta
remeia.
El senyor PASQUAL LEONE ><:aba dtant unes frases de Quevedo.
El senyor MARO MIRANDA ~;u
QUe in terv1ndrà per a aH.usions.
El senyor PRESIDENT: Dintre de
les restriccions reglamentàries.
El: senyor MARC MIRANDA: Jo
haVla solllcitat una lnterpellació.
El PRESIDENT DE LA CAM·
BRA: Pot explanar~la d'acord amb
el Govern, però n o pot Intercalar-la
en aquest debat.
El senyor MARO MIRANDA: Beri
breu 1 em cenyiré al motiu de rallusió.
Cita l'atropellament comés oontr&
alguns regidors de l'AJuntamen~ òe
València. Recorda que es prese!ltà
una proposiciO d'adbeslO al Govern
1 diu que atxò sense entrar en el
debat 1 sense tan sols votar la 1ropos!ci0, digueren únicament que la
considerava 1mpolitica 1 es reUraren. El governador ctvU els acwà
de compllcltat en els successos d 'octubre 1 detingué quatre regidors.
m enya a ml 1 als tre3 diputats. L'autorita~ mllitar ens posà en lliberta ~
però el governadcr ela deotltui .'\..1&geix que no és cert que t&d dol

En llibertat
De la presó CeHular n la Prefectu..

ra !-oren portat ahir nou reclosos. ell
quals, una vegada feta els t ràmita
corresponents, se'ls alliberà.

Reconeixement d' un detingut
Per agents de la brigada soci.a.l
ahir Ungué lloc l'acte de reconeix ~
ment del detingut Josep serrano
Castroviejo, al qual hom acusa d'ésser l'autor d'uns trets haguts al mea
d<J juny de l'any pa.ssa.t al carrer
de Tarragona 1 a conseqüènCia deW
quals resultà ferit un vigllant.
El fet passà amb uns agents de
policia de la Generalitat cap a mitJa
nit, quan aques¡;g anaven de \>igilimcia per la demarcació de la eonu..
saria de sants, 1, en veu.re tUl h• u p
sospitós, els donaren l'tt.alto•, llluranl
se dos d'ells menys el Serrana cutrovleJo, que ha estat. reconegut l
que féu toc aconseguint fer-se e.
càpoL
Aquest pertanyia a la banda àel

Martorell. 1 tou deUng-Jt tamb6 ea
la rà.tzia que d.Dnè. la policia al bai'
«Los General.... del carrer de Pa-

n..
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LES CONVERSES DE LOND.RES

•

To e .. esre ac1
t.

_ez___ ----

PER AlS

AMIC~

EMPRESONA1S

e epen ndel r soltat
--loli~u:

~ ~--l.:¡O

Trias ........... ..
LIIBtn d(' Santn Coloma de
Fnrn~!' ... .. . .. . .. . .. .
J~np flib!•S ... ... ... ...

la nostra sub cripció

T EMES DE LES CONVER•
SES DE LO ND R ES
LOndres, 1. - Sc~ons lnfonnes obtinguts, el compromís anglo-francès
portarà, com una condició, la conclusió d'un co1weui d'armaments que
contindria «garuntic¡; d'execució» 1 la
tom:l.d<1 d'Alt·mnnya n In Societat de
Nadons.
En canvi, Anglaterra assumlri&
addicionals compromlssos al Contlnent, entre els quals figurarien
l'adhesió d'Anglaterra eJ protocol
franco-itallà, que prohtbelx la denúncia uullateral per Alemanya de
les clàusules militars del Tractat de
Vcrsalles. I que conslntlrla la. mobllltzacló de la volt!l 11.èria nnglesn amb
un a~essor.

100'-

Una e••lllnalre ... ... ...
BC>o3•'h ... .. . ... ... ... ...

Paré:-,. ..•••••.. ,.. ••• •.. •.•
~: G. M. ... .. . ... ... ...
A B ......................
R. S. S. .. ... ... ... ... ...

2'-

l'1'1'~:=
2'-

d!:t~nna 1 al mateiX temps per <4 apntltar la bona. disposició que ma.nif~ta Alemanya per a cooperar en
l'otm de l:l. pacificació europea, Anglflterra s'ha declarat prompta a asSllluir una important part de respon&\Qlltat en les ¡arantles de pau futures. ~;empre que s'arribi a un acord
80\re la limitació d'armaments per
mitJà. d'Un pla coHectlu ¡eneral.
fn opinió dels anglesos -diuen de
Bt!l1ln-, totes les negociacions resPt:•·:e els pactes de seguretat l quaiIICV?ls altres instruments diplomàtics
l>e1 a mantenir la. pau han d'éstar
co1~presos en un conveni gènera! que
~ li: dintre l'organltznció de la s~
c .."~t de les Nacions.

o

VISI

El Sr. Governa dor se segueix
ocupant de 11 ord re públic
Quan les noves forces hagin arribat ...
digué el senyor Portela ... el problema
de l ordre públic a Barce lona, haurà
desapa regut

Dcls nmlc'l de La Jonquera
(Girona):
Relació de donatius rebuts a les nostres oticines
5'Pere Lar,.,"" .. • , . . .. . •.. •..
6'AntoHI Soler ... .. . ... ... . ..
2'administratives (Ronda Universitat, 25r pral. )
Pere Mojoncll .............. .
1'Tadeu Gf"nls . .. .. . .. . .. . . ..
l'50
Per eltcedll", de molt, el nombro de ~subscriptors quo dlàl"lament ens Un Jouqnerenc .. . .. . ... .. .
1
1'Utureu el aeu donatiu als aue a cada Illeta pod!'m publicar, els noms d'a· Joan MO'ljonell . .. ... .. . .. .
1'dies.
d'alguus
ret.!•rd
el
nmb
Quells surten
E . Conetger ...... , ...... ..
0'50
Ho advertim pet a coneixement d'aquells QUil s'e!ltt'anyln no haver \'lst Joan Mallart . .. ... ... .. • •..
1', ncnra relacionades les seves aportaclon'l. Tots els donntlus flgut'aran en IPS Macià p,;lomer(•S ........... ,
0'25
lll~tes per rlgoróR ordre de lliurament
Joan La porta .. . . .. . .. .. . . ..
2'.
..
Puigsegur
Marti
Familia
2',J;•umc I t.h,rlu n. Riem .. .
ELS T EATRES POD RAN m•s 111 ¡; l'mprt>d. per a guardor 1
Ptes.
•
•
0'50
2'- Emtll Pui~~SCI!'Ur .. . . .. .. . .. .
Jo~etlua oul:\8 .............. .
vigilar edificis públics o particulars
T ANCAR MES TARD
.
......
V
.l>'!gucms
Francesc
5'A LOND RES ES TEM QU E
1'1. - Als cercle¡¡ politics de
iJ:erlln,
.
..
es¡1osa
I
Sena
Jaume
12.389'80
Suma anterior .. .
a de.,. M. F .....................
5'- Llull! Just ... . .. .. . ... •..
En la seva conver::;a. amb els pe- deU>rminots. No. Servirà per
LES CONV ERSES NO AR• Berlin es dubta que les converses de
~:J osep Jové ........... .
.
tots els c1utadnns, car tot•
..............
fensar
Paris
2'60 AbollU'CI
10'- Carme Olnll'nO .. . . .. ... .. .
RIBI N A BON TERM E
1'14. Ll. V............... .
Ul~dres entre els homes d'Estat d'An- riodistes, el senyor Portela començà téncn els mateixos d1·ets a ésser prO:
•
..
...
...
t:¡¡rdvncr
Josep
2'5'- Pau Ci•lfalln ............. .
Joan BorrM .. • .. . .. • .. .
Londres, 1. - Durant el dia d'avui gl~rra l França, donin resultats que dient-los que havia parlat amb d tegits per la força púlJllca.
2'- Joan Flguems . .. .. .
1'J OJ;ep Ar~ny ........... .
5'- Manuel Clurana ...... .... ..
2'- Joan Panes . .. ... •.. .. .
~:- s'han establert diversos contactes en- satisfacin 1e s peticions alemanyes cap de lo. policia. de l'hora de tanEl cap superior de policln ela
1'- Josep <Jiw·r.na .............. .
Rosn Costa ........... .
2'- Emli1 Baserba ... ... .. .
l ' - tre els senyors :r.rac Donald 1 John fl..,'l.l al punt que sigui possible per car els teatres.
1'- !{osa Verd:1guer ... ... ... .. .
p v..................... .
pot ampliar aquestes noticies sl êa
2'- JO!lQUIIn Pagés ... .. .
espectacle.:
els
d'acabar
L'hora
4'- Irene Pera ................. .
Les quatre termes del Poblet
l ' - Simon per una part, l Flandln I al Reich el retorn a la Societat de
que ho dr'll'rl'll. acabà dient.
2'50 JQl4l V1dn I • ... .. • .. •
10'- J. I. B . . . . . . . . . . . . . . . ...
A.M. E .................. .
1'- Laval per a l'altra. Les converses Nat!oos 1 la. partlclpacló en els Pac- digué- esttlva fixada fins ara, per
2'50 Joan vergé¡; . .. ... ... .. .
end'ara.
6'- C. 1 R ..................... .
però
una,
la
a
l'autoritat,
J. M. M .................. .
sense
laborioses,
l
llargues
estat
han
1'.
..
...
...
Cnlabulg
Josep
'
l
França.
per
proposats
europeus
tes
LA R E O B E R T U RA Dl
2'- Rosa Rabr.s.,a . .. ... .. . . ... ..
Pere Dalmau ... .. . ... . .. .. .
a
2'- Silvestre Mach ... ,.. .. ... .
~:25 que fins ara hagin arril>at a un re- IAI mera cancelacló de les clàusules davant han estat. autoritzats per
CENT RES CLAUSURATS I
2'- Germans l\.lont~crrat ... .. .
Rosa Ml muda .............. .
acabar les funcions del \'espre fins
Pa!l;es .Bo6 ............
Jaume
2'.
..
.
..
.
..
Coromloa.a
.mona
R
pràctic.
sultat
1._
esque
5'd'armaments
limitació
sotre
L'OB ERTURA DE NOUS
Duran I Ballera ... •....... .
A. Maresma . .. .. . ... .. .
Anall 1 Caterina EsEncaril dura, docs, en l'ambient la t!P.lJa el Tractat de Versalles no se- a dos quarts de dues, pel fet que a
l's·- Mart!
Mnrlena Borrell .. . ... ... . ..
.
..
...
...
Batlle
M!Q.uei
10·preguntà al senyor
company
Un
els
l
tard
molt
sopa
es
Barcelonn
..
................
teban
1'J aume Duran .............. .
5'- incògnita de saber sl els mlnlstres ri~ suficients segons es manife::.tn
2'- Pere Verctnguer .. . ... •..
espectacles, per tant, també han de Portcln sl era cert que al Go,·ern
1'- J<Xa¡mm Qarcés ... .. . . .. .. .
Eduard Duran ... .. . .. .
amb
Paris
a
rt>tomaran
francesos
'
l
...
.
..
.
..
P\11gsegur
Enric
2'que
destaca
Hom
capitaL
aquesta
en
.
M . Pulgnau ... . .. •.. ... .. .
1'- l\lunueln J:::~eude ...........
començar les seves representacions Civil s'havien nE-gat a aprovar els
0'50 les mans buides.
1'- Mart i Def;camps .. . ... .. .
~a necessari que es concedis a Ale- a hora avançada de la nit.
2'- Una senyoreta d'Esquena ...
Domènec Vorgèl! .......... ..
Estatuts d'una no..u aprupació po.
1'- Josep Joon ... ... ... . ..
A Anglaterra no es veu, en gene- ~ nva I'Rbsoluta igualtat de drets
1'1'- Quimet Oan'éb . .. . .. ... .. .
A. Muntanyà .............. .
Extremar les mei>1ll'es Pn aqu(;st Utlca.
Llucu\ Bardes ... ... ... .. .
ral, amb bons ulls el projecte d'in4'- Pro:nesos ca~alann 1 andaLI. Vergés ................ ..
.
.....
\-Ho ignoro, però criteri tancat
Snnjaume
Brec11o
Joan
1'50
sentit -digué justlf!cant;..se- és fer
lús ................. .
P Rius ................ ..
5'l ' - cloure Anglaterra eJ cúmul de les
EL GOVE RN ALEMANY DE· que no es compleixin les ordres 1 sobre aquest afer no n'hi ha. Ahir
2'- J~>umc Torrent .. . . .. .. . .. .
5'- 'l'el tRO. Ca~UIIè Esteve ...
L hus Creus ................ ..
ma.complicada
la.
a
lligades
nacions
0'50
0'60 Farriol Lll\url.l .. . . .. ... .. .
MANA DETALLS DEL PAC· invitar, involuntàriamrnt. u 1'1 in· mateix, -dlgu~. valg aprovar els
5'- Vicenç Pn,. de~< ...
Rossend Coma . .. . .. . .. . . . . ..
0'50 , quinària europea. concebuda per 1&
3'- Bt<ld1ri Ferrer ... .. . ... .. .
TE DE ROMA EN RELAC IO fracció.
La nena p¡,c¡ulta Valdés .. .
Estatuts d'una entitat. Hi ha, però
2'- 1- errau .E~~mendla. ... .. .
.
.....
gas
Fai
Grlteu
Joac;n11m
2'considera
es
i
francesa
diplomàcia
0'50
..
.
...
..
.
Oultnrt
Joan
6'A AUSTRIA
J nume Cambres .......... ..
associacions polftlqucs que, aulori~
l ' - Emili Reynalt . .. .. . ... .. .
~:- més convenient que la Gran Breta.Angel Blanch ... ... ... •..
1'- una catalana ... ... .. .
MES GUAR DIA D'ASSALT zar el seu funclonRment, en aquea.
8erlln, 1.- L'Agència oficiosa aie0'60 Eliseu Palau .. . .. . . .. ... .. .
,- nya es mantingui fidel a Locarno
ó'- p o .................. .
Guillem A1·bós . . .. • . .. .. . . ..
:¡•- Joan Sac¡u e Costa. ... .. • •..
I MES MAT ERIAL POLl • tes clrcumstàncies seria contrapre>
rmnya D. N. B. diu que el Govern
Teresn Plana .. . .. . .. . .. . . ..
g.~g sense cercar nous compromissos.
8ontlago Arbós ... ... ... .. .
s·- Due!l
..
•
...
..
.
...
Fàbre¡a
Felip
duent 1 anar contra la política que
germanes, Carme I Mer•
ClAC
dt>,: Reich ha encarregat als seus amlJlbertat Pons ... ... ... .. .
2'us Artlza ...... , ....... .
Mul
0'50
3'..
.
.
.
..
.
.
..
.
..
ADQlada.
cé
Iaabel Ribera ... ... ... . ..
1'Estan ja en cami -co·'ltinuà dient segueix el Govern en aquest seutlt.
LAVAL DEMANA L'AJUT ba.i.xadors de Paris 1 Roma que solU0'50
.
..
•
..
.
..
Paris
Jaume
1'..
.............
Galvauy
Rosa
1'Mercè Garcés . .. . .. .. . .. . . ..
0'10
DE L' AVIACIO, PERO AN• citin una informació sobre el con- - 1.200 guàrdies d'assalt, els quals ja que podrien result.~>r oltjors que
5'- LIuts Aragonès ... ... .. .
Roseta Pradera .. . .. . .. . . ..
1'- R l\1. S ............... .
1'ESTA POC ti.J:.gut i avanç del pacte de no in· completaran la força ja existent que Ics que estan clnusum<1es.
GLATERRA
5'- Josep Davlu ... ... ... ...
1'- Antoni Pntullts ... ... .. .
J:nrlc SantiUill\l'la . .. .. . ...
1'..
.
.
..
Hi pot haver. oerò. organttzaciom
.
..
Duran
Artw
DISPOSADA
:r- Amêrlc Artlza. .. . .. . .. •
tr(.mlssló en els assumptes d'Austria. té cura de l'ordre públic a BarceloLluis Ollvé .. . ... ... .. .
1'- Fam illa. ara gones:~. ... . ..
1'que no tirwni•l res a veure amb els
1'amb
Vénen
Catalunya.
tot
a
l
na
solarefereix
es
informe
L'~mentat
1'- Un paleta ........... .
.R B ................. ..
que
sal.ler
creu
Hom
1.
Londres,
1'.
..
...
.
..
..
.
l que, per
2'- Josep Benet
A bill Crww~t .. • .. . .. . .. .
o·so Matrimoni Domènec Coll
1'- Laval ha proposat aquest mati a. An- m~nt a algwlS aclariments per via abundant material, per tal d'acot1Se- darrers esdeveniments
5'- Josep Soler Sublrós ..... .
.. . .. .
Emili Pérez .. . ... ... .. .
0'50 Maria Gual . . . . ..Ros
d1t,!lomàtica anormal, 1 és inexacte gulr que comptin amb tota l'cflcà· tant. poden ésser antoritzades per a
.
..
...
...
Solellas
Enric
0'50
britànica,
l'aviació
de
l'ajut
glaterra
.
..
01'110118
Fnm11ln
s·Jose1> Maimó .. . ... . .. .. .
2'0'25 pel fet de coru;lderar que actualment qUe Alemanya hagi formulat peti- ' ela 1 amlJ la facil1tat ràpida cic t ms- funl'lonRr lliurement...
1'- Joaquim Duran . .. ... ...
Un murcià ..................
2'- Una esquerrana . .. .. .
Res més no di~ué Pl sensor Por.
2'llat que es pugui desitjar.
3'- Narcls Furrasola ..... .
ci~Jn'l o propostes d'altre indole.
Sal\•ador ................. .
2'- F11mllla de Capdevila .. .
tela :1 ,_ periodistes.
2'- é::; la més poderosa del món per la
.
1'- Jaume Sala ...........
Palau .................... .
seva eficiència, en el cas d'un con2'- una catnlann . .. . .. . .... .
1'•
..
...
.
..
.
..
Pagés
Enric
2'UN ELOGI AL Ml ~lSï .~E
Bantla~o Torrents ......... ..
1'- Nen Llu1s S ............ .
SEGO NS EL QU E PASSI A
5'- flicte armat.
1'- Ramon Als1na ... .. .
El Butlletf • Oficlal de la. GeneDE LA GOV ERNAC IO
Prancés .............. .
2'- Elvira AneRa . .. ... ... . ..
1'Josep Pefiue}as ... .. .
LONDRES, HI HAURA UNA
Hom creu saber, també, que la
s·- Lluís
ralit <~t publira les segilents dispvsl·
Uu gui!"SSner .. . .. .. . .. .
2'- M C., Vidua Fort ... .. .
2'.
..
...
COl"Sellas
Gov~:ma·
la.
dc
ministre
r
sem·c
El
solaestat
ha
ESSANT
INTER
britànica
CONVERSA
contestació
1'.
B.lyou ................. .
1'- A Rlon ..............
0'26 ment «cordial» davant aquesta procló -afegi- ha atès gener05ament clons:
1'- Teresa Vela ... ... •..
GERM ANO•POLON ESA
Ignasi Vendrell Ribera.
1'- M. Rius ............. ..
1'Presldènola. - Decret nomenant
Valent! C<~llell .. . ...
1'- Margarida
posta
Bo.-;er Vendrell Ribera ...
1'- A E.'ltaller ... ... ... .. .
0'50
Duran .. • .. • .. •
Varsòvla, 1. - Als centres poll- les mev~s solllcituds l Immediata- els senyo1'S que s'po;menten per a
1'Ro~<,, Ribera .. . .. . ... .. .
MASSA
SON
NO
d'aques2'- M Ferrer .......... ..
PARIS
A
dotar-me
disposat
In
ment
0'50
..
.
...
..
•
•
..
..
.
Batlle
Anneta
ties ben informats es deia aquest
1'les Notaries de Les Borges
I~Uasl Vendrell ........ .
2'- M. Fàbl egas .. . .. • . .. .. .
OPTI MISTES
tes torces 1, probablement, molt exercir
2'1'- Prudenci Reynalt ... ... .. .
que csegons el resultat de les aviat
Blanque~. CRsF-à dc la Selva, Falset,
J Gaitx ...............
2'- Josefina Barn .. . ... .. . ......
0"J5
Marià Vela ............. ..
ensiguin
em
que
disposarê.
1'es
francesa
L'oplnió
1.
Paris,
,
..
marit
meu
del
glòria
La
que
francobritàniques
nf!gociaciotlS
Garu'lc ~·, Granollers, La. Sènia, L'Es.
.............. .
!....· Gómez
0'50
2'5'- Enric Perxes PuJol ... .. • .. •
viats nous elements per a tenir cura
Meln ............. ..
1'- F Miralles .. . .. . .. . .. . .. . .. .
.
...........
verdaguer
Albert
1'- mostra escèptica davant l'eventual teri lloc a Londres, es celebrarà o de l'Important problema. de l'ordre plugn de Francolí. Palamós, Barce.
.............
Pcnlna
J
2'1. Vendrell . .. ... .. .
2'8'- resultat de les converses de Lon· no una. tmportRnt entrevista germalona l Reus. I declarant desert el
2'- Eugeni Aragonès . .. ... .. •
J Fabregas .............. .
públic a C'1Malunya.
1'- Un forner ................ ..
1'- dres.
nO.polonesa .
concul'a obert per a la provisió de
3'- Una dona d'Esquerra ..... .
A Sànchez ............ . ..
1'- Una santpolenca .. . .. . .. . .. •
0'50
.
..
.
..
..
.
republicà
jove
Un
Resulta interessant posar de relleu
15'- Joan Sagué Triador ........ .
les de Benifallet, Cornudella de
Hernl\ez .. ............... .
1'- Josep Marfnny I ram!lla
PRO•
EL
ACABAT
1'S'HA
efectuat
han
La.va.l
i
Flandin
que
1'Montsant. Hostalric i La Garriga.
R Martln ................ ..
1'- Joan Castells Escuder ...
UL TI MS DETALLS DE LA
Agnès Solà .......... .
0'10 aquest viatge invitats pel ministre
PU•
L'ORDRE
DE
BLEMA
2'.
..
.
..
.
..
.
..
Solé
Dolors
J . Altafaja ... ... ... ... .. .
1'Ordre donant publicitat a la sen.
CA CERA DIPLOMAT ICA DE
0'25 britànic de Negocis Estrangers slr
BLIC
2'- Dolol'l! Palau .............. .
J . Mayon .............. .
0'50 Concepció Rocn ...de ...Oay
0'50
1
tència del Tribunal de Garanties
GO ERI NG
6'- Joaqulln Ol!reu VIla. ... .. .
J'l.gUCl'E'dO .. , .. . ,. , .. .
fa
Pans
per
passar
en
0'50 t:n humanitari
Simon,
John
hagin
forces
aquestes
totes
Quan
~"'
..
•
...
Ros
P\llgsegur
Josep
0'25
l al vot partlculal!
olesà ...
2'50
Palop ................. .
Varovvia, 1. - Hom coneiX detalls arribat. el problema de l'ordre pú- Constitucionals
0'50 Un
2'- algunes setmanes.
.. ...... .
sobre aquella, relativa al re.
3'- Joan Pérez Co.rreras ... .. .
La!u!'nte ........... .
0'50 A. J. R. .
s·.. .
a Catalunya estarà. completa- emès
bUc
Cuberta
El
v.
Polònia.
AroiBI!
a
Mercè
Goering
de
l'estada
de
consisabut,
és
com
Anglaterra,
7'.
..
..
•
...
1\laua
I
Jaume
dedurn
d'inconstitucionalitat
curs
R. Oaltx ... ........ .
2'5'- dera com un fet consumat el rear- mtnistre alemany arribà ahir a mig- ment resolt 1 el terror que durant
1'- P. P. Plcamal .. •. . .... .
A Llobet ........... .
1'- Concepció Guàrdia ... .. .
1'- mament d'Alemanya., l tracta de li- dia a Varsòvia de retorn c~e l'anome- tant de temps ha pesat damunt ta en virtut de l'exempció d'inconst!·
.
......
..
...
...
catalana
Una
..
.
.
..
..
.
os
Forn
Maria
1'P. Mor .............. .
1' tuclonal1tat plantejada pel senyor
2'- mitar els perills de tal estat de co- Dftda «cacera diplomàtica».
1'- F. Rom erale'! .. . ... ... ... .. .
ciutat haurà desaparegut.
J Queralt ........... .
1'- Maria Pérez ........... .
Pau Aymat I Pujol amb relacl~ a
2'Al•bi¿l ..................
1'- Salvador Segués i espCtc<n
gen~
conveni
un
ciutadans
establert
al5
Ha
ses.
garantitzar
de
S'ha
que
banquet
un
en
menjà.
Goeriug
Suma i segueix ... ... 13.923'55
I~ Llei aprovada. pel Parlament de
1' Pagcn ........... ..... .
1'- l\flquel Segués 1 esi)OI;n
forma
qual
del
desarmament
pertorbacions:
de
de
ral
mena
tota
contra
d'Aiel'ambaixador
per
ofert
fou
11
0'50
-En •a lll!3ta C1el C11a. 31 del pa..o;at P''rt el Reich. Aquest hauria de com- manya, Von Moltk~, al qual banquet atemptats, atracaments, sabotatges, Catalunya, titulada cPer a la solu·
A. Annadà ,............. .
1'- V!cenç Grus ... ... . ..
0'50
.
..............
....
R
R.
ció dels conflictes derivats dels con·
mes de gener. hi apare¡rué cqulvocnda.Dom~nec Mata . .. . .. .. .
5'1'- ment el oom de Germanets
Clnvé. prometre's a llmltar els seus arma.. Bli6istire~ el President del CotlSell eteètera. de tal manera, que al ocor- tl'!lcte'l de conreUJ.
JO'-eP Mata i Mas •.. .. •
5'- }{ogell Grau . .. ... .. . .. . . .•
0'50 Havia de d1r Germanets Clarà.
ments o a ~otmctre's a un control. d~;:. _Umistres, senyor Cozlowslti. ell re algun !>-uccés dels que abans ocorUn f!\'àDiléllc maures(\ ...
2'- J . B ......................
Ordre donant publicitat al deeret
l'50
- De Jaume Soler, de Sabadell. vè.Esteve Almo:;ner . . . .. .
5'- R:ltael Rodr!guez 1 esposa ...
mt.ustre de Negocis Estrangers, e~ rien 1 que commovien tota la ciutat, del mlnJqteri de Justtcia del Gm·em
1'- rem rebre un dècim del número
R Hontngut ......... ..
ALE·
R
O
O
A
X
I
A
B
M
A
2'- Maria. Set{ ués . .. .. . .. .
L'
atribu\t
forçosament,
d'ésser,
haurà
ronel Beck, la seva muller, l'ambaidc la República, del 24 de gener
1'- S418G del sorteiK d'ahir, per tal que,
11. T ................. .
2'- Adelaida ::>e:¡ués ... .. . .. .
MA NY A RO MA VI SITA xador de Polònia a Berlin, senyor a manca dc capacitat del governador proppassat, relatiu a la lnconstitu.
1'- cas de sonlr premiat. es destinés l'lmJ~p 1c F:sn1¡mla ........ .
10'- Josep Segues ... ... .. .
NI
MUSSOLI
o
substitueixi,
el
qul
de
o
general
polonepersonalitats
altres
i
Llpski,
2'..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P
S.
J.
clonalitat de la Llei del Parlament
port del premi a engrossir la nostra
Nlkitn. Port-Bou ... .. . . ..
5'10'- subscripció.
bé a defalliment en els comanda- de Catalunva del 28 de juny del 1933,
Roma, 1. - L'ambaixador d 'Ale- &es.
Miquel Llebar!e ........ .
2'- Joan Pàmlas ... .. . .. .
1' Joan Pous ........... .
acaments.
que
del
Hassel,
von
President
1'- A C ...................
el
senyor
tarda,
la
manya,
caure
En
titulada «Llel per a la solució dels
2'Mnrla Pous (nena) ... . ..
1'- F S .................. .
ba d'arribar a aquesta capital, pro- Consell de Ministres de Prússia fou
conflictes derivats dels contracte: de
3'Mnrlà r1o~r.nsa .. . . .. .. .
3'- Jacint Ventura ... ... ... .. .
TOTS ELS PO LICI ES FA· conreUJ.
cedent de Berlin, ha estat rebut pel r(:but en audlèncla especial al cas1' Engràcia Florensa . .. . .. .. .
2'- Jordi Prats .. .. ............ .
Roma
de
tornada
ER
La
CARR
AL
EI
R AN SERV
cap del Govern Italià senyor Mus- teU de Velvedere pel mariscal Pil·
Nurl Pl"ats . .. . .. . .. .. . •..
1'Ordre fixant les rt:;~.des d'adjudicaRosn Scrm VInyals de Fio.
2'solini
Stldskl.
Tota aquesta força que està per a ció dels premis literaris «Joaquim
rc·nsa ................ ..
1'- Ramon Bonastre ... ........ ,
2'•
..
.
..
.
..
.
..
Solanas
Teresa
LIN
BER
DE
CRITERI
EL
Quatre mutualistes ....... ..
20'L'entrevista «cordial» entre amb- arribar a Barcelona, prestarà servei Folguera», «<gnasi I~~:lésles» I Moan
2'Camil Companys .. . . .. . ..
100'- Maria. Bonastre ..... . ..... . ... ... ....•.
SO BR E EL RESULTAT DE d .tes personalitats durà hora I mitja al carrer. No romandrà a les caser- Crexells».
2'JosPp Colomé .. . .• .. . .. .
2'- Fellssa Bonastre
EN
GOCIACIONS
NE
LES
2'Mn~tda Hom s .. . .. . .. • .. . . ..
1'- Joan Tarrl<l<• del marbre .. .
R ELACIO A LES PRET EN·
2'.. ........... .
J . s. . .
2'- Llu ls GarRj . .. .. . . .. .. . . ..
2'.
..............
Ferret·
Lluis
S IONS ALE MANY ES ESI
...
uzano.res
Jo.-;cflna M
2'1'... .. .
A'rtur Escardó
2'- Sever Rublo ... ... . .. .. .
~
CO MPLETAM ENT CONT RA- l '
2'Mlaue! SocaR . . ... .. .
2'- Josep Arturo .. . .. . ... ... .. .
1
Copiem d'un diari republicà de
1'ModPst P Valent! ... . ..
3'- l\11Quel RourB .............. .
Madrid:
I
en
que
del
1
1'Oulw cta Ba!elaró ... ...
25'- Emlll Cabafies .............. .
«El tuneionario del Estado repu- altres ocastons succeeix en casos
2'Del fill Se!!\rra. .. . ... . ..
5'- Salvador VIves . . . ... .. . . ..
2'- bllcano y ademàs autor cómlco semblants, és ara la Premsa alemaAntoni Forré ... ... . ..
1'- Josep Sublrós . .. .. . .. . .. .
1'- Oolors Sala .. . .. . ... .. .
D. Ped.ro Mwioz Seca, acaba de
5'- Pere Bisbal . . . ... .. . ... .. .
2'- regre:;ar dc Roma. Fué allà, como nya la que creu saber que en les
ca~anovas .......... ..
2'- Antoni Parra mon .......... ..
negociacions de LOndres s'ha arribat
1'Josep S!cnrt Benet ... . ..
10'- Jaume Esteve ............ .. .
2'- es sabido, a rendir homenaje a rsus a un acord entre França i Anglater·
Pllnr Bor! .. ... ... .. .
2'- Pere Olupe» .. .. ..... ..
que
las
suyas,
las
majestades»
2'ra en relació amb el problema de
J Jordana ........... .
10'- Josep Carbonell . .. .. . .. .
2'- él reconoce, las únicas que él acata
Ramon Cubln•à ........ .
5'- Llu is Martl .. . .. . .. . .. .
per a Alemanya
3'- - CO•l ocaslón de la boda de la se- la igualtat de drets
EHcYe Cort~ de!la . .. .. .
1'75 Antoni Rlbti .......... ..
o·so fiorita Borbón. Entrcgó a la joven en la qüestió dels armaments, &lxi LA REFORMA, PETITA I LA
Adeodat Mufio..: .. . . .. . .. .. •
1'50 Joan .Mart! ... ... ... . ..
1'- matrimoniada ;.m regalo, que le pa- com en altres problemes europeus de
Uu cl!Pnt de la Taverna ...
5'- Jull Borràs .. . .. . .. . .. . .. .
.. . .. . .. . .. . ...
1'-gran importància.
B P. H ............... ...... .
200'- Josep Moren.
GROSSA· ELS EDIFICIS DE
.•
.
..
.
.
..
.
..
..
.
in
Mar
Enric
1'- garon por subscripción vanos actoEls diaris alemanys diuen que no
Joan. Jordi, Albert I M. Rosa
0'75 res; comió, segim cuenta, una no· es coneixen encara els termes exac- MONTJUIC I EL CARNAVAL
s·- Carme! Teruel ............ , ..
Alavedra 1 Pomm· ........ .
a·- Un soclaltsta . .. .. . .. • .. . .. •
1'- che con el crey perjuro»; hlzo al·
Un P'rup de corte1·s .. . .. .. .
5'- gunos chistes contra la República tes de l'acord perquè les negociacions
5'- Lluis Ellpe ... ... ... ... .. .
Josev Gironès Rosselló .. .
El senyor Pic i Ponc, continuant
5'- Josep l·errer .............. .
2'- y sus hom bres màs prestigiosos... 1y es porten a cap amb gran secret, ei seu programa de reformes va
Pa~CI.ual Del cassó . . . ....... .
2'.
....
.
..
.
re..
.
el
.
..
que
Rublo
sap
es
Antoni
que
'
l
afegeixen
però
:EUt~n·d Carhonell .......... ..
aqui està otra vez para. el que quleanunciar ahir als periodistes que el
1'2'- Agusti Pen·amon ... .. . . ..
sultat obtingut és mlllor del que es- ctmuns
M . Mnrtl VIlanova .. . ... .. .
vinent cridarà els represen1'- ra algo de éll
1'- Hamon Gual ............. ..
que
encar'\
parts,
ambdues
peraven
Ho,1, mañana, pasado mañana,
tants de les entitats patronals, P.S·
2'1'- Jaume LleonA. ............. ..
~- ~k
ala
subjecte
troba
es
1
ferm
és
no
sus
a
reintegrarà
se
quiera,
1'- Josep Eltcurrloln .......... ..
5'- cuando
Dcc1alment els de Construcció per
Mat·!<• San)uan ........... .
l ' - Joan Martí . .. . .. ... ... .. .
2'- funciones burocràtlcas, que no dejó gunes modificacions necessàries per 1\ estudiar una solució per evitar
Jaume Cubells ... ... ... . ..
2'- Joan Ret ... .. . ... ... .. . .. .
1'- de devengar durante su monàrquica a satisfer les reclamacions formula- ctue quan es comencin les obres de
Lluf!< l\lf'•ldicta . .. .. . ... .. .
2'1 · - Carme Carccdo ... .. . . .. .. .
Il<'e'on• BO"ch ............. ..
des per ambdues parts.
les reformes petites, grosses 1 mit1'- excursión a !talla, y sl el acuerdo
l ' - Ang~l Bonet .............. .
Maria Fcruàndez .......... ..
En alguns cercles oficiosos de Ber- janes, vinguin a Barcelona obrers
..
..
..
...
..
.
Amatllcr
I
t.
Auto
0'50
5'- tornado reclentemente por los agraS A ... . .... ............
d'obtal
per
que
assegura
1
Cl.e fora. que no farien més que agreu1'- rlos se convierte en ley, prometerà. lin es diu
2'- Alfred d'Albert ............. ..
J . P . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
tenir l'acord donant a França la se- Jar la situació dels que ja hi han
1'- Stbatnla Stmo .............. .
1'- la Constituclón y todo.»
Un clutndà . .. ... ... .. . .. .
1'..•••
.......
FontHn1llas
Pan
1'insistència
tanta
amb
que
guretat
La República. és a.ixf.
ll.ci. Farem que per a treballar en
R A ..................... .
s·- Jaume ):o'ranl'h ............. ..
1'O. Ventura B ............... .
aquelles obres calgui presentar un
2'- Josep 010\'lllPSO .. . ... .. . . ..
2'Julià Glrnlt .............. .
Certificat de residència. Per evitar
2'- Ag\l5tl Oo,ó~ 1«egona vegada)
5'Jo .ep Torrens .............. .
desplaçaments inútils i perjudicials
l'- Antoni Tot.do (idcm) ..... .
5'R:únon Ci)r,ll .............. .
faré un telegrama. circular als al2•- ll:nbcl Alon<·o tidera) .... .
5'E. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2'- Amà la :F'o~~~s (idem) ..... .
5'caldes de tot Espanya expasant la
J Betor .... ........... .
.
..............
Lluí:,
Ramon
2'0'35
J . Pagèg ................... .
•ituació i el criteri que aci tenlm.
1' - Neus NavllnO ... ... ... .. .
0'50
AnHel Rodés .. . •.. .. . .. . .. .
- Potser hi haurà. algun contrac1'C.:rme Cerdà .............. .
1'Jaume Ticó .............. , .. .
tista que no estarà. massa content,
.
..............
P:\SC'UUl
Ao~el
2'0'50
..
.
..
.
.
..
.
..
Dolors Ferré .. . .. .
U!llU<- U!' ~,.rlodlsta.
l'- Enric Cabanes ........... .
5'x. x ....................... .
-Per y una raó?
¡·_I Carme Belhtrh Bernat .... ..
3'Mar!a Oalonnl'hA . .. . ..
2'- 'Es que sr no poden- portar
s·~¡ Cnrme Cabanes BW.1ach ..... .
M Pa•1 ............ ..
2'PaQ.uita liatlncll .......... ..
l'obrers de fora no els serà tan fàcil
Agusti Gom bau .. . .. .
l'- Isldorn Salv::dor .......... ..
2'O. Victot .............. .
jugar amb la sobra de braços per
2'2'50 Salvador Torres .. . . .. .. . . ..
G. D ..................... .
a. pagar jomals baixos.
5'2'50 • ME'rcé Cabnncs Torres . .. .. .
J . s ......................
I'ÏñtfnYtr
-Ja veuran això no pot ésser. El Pro)4tote d'un aeroport aoterranl ha Mtat oonoebut
2'- 1 Josep Cabanes Pons ........ .
1'R. F .................... ..
Cal que fer aíguna cosa per evitar americà William Whitney Chmtmas. Segona aquest projecte, ela avions
2'- 1 ytctorla Pon& .. . .. . . . . . .... .
2':R M ................... . ..
2'nbusos (¡I els contractistes que es- que entrin a l'aeroport després d'haver aterrat damunt la seva super2'- Jo<;rp Cabanes Bulluch ..... .
A V.................. .
5'2'- Joan C:~baues Tomàs ........ .
taven tan esperançats amb allò que
Un català ................ ..
cap a una <<tall'
1'.
..
...
E~puny
CabaneR
Josep
Un català. entusiasta ..... .
\'a dir un dla el Sr. Pic que l'oca- ficie baixaran per mitjà de plans Inclinats, convergint
1'- Josep C:~baue'{ Torres ... . ..
1's v ......................
la·g~ratòrlall que els coHocarà dava nt l'oficina de oorreus. Els viatgers
precisament
inunillorable
era
sió
5'1'-j J. E. .. ... , ... . ... ...
V. A.................... .
l>Crquè podrien pagar jornals bai- q~e desitgin continuar el seu vtat~e per via ferrada o carretera, tot
l'- Fmncci!C Onb,•no·s . . .... .
5'Joan Vlt\n.g Cusió .. . . .. ... .
xos! Sl realment s'evitessin aquesta. atxò soterrani, baixaran a les respecti\es estacions per un ràpita servei
· Salvador Cab,me¡; . .. ... .. .
1'Conserr.e Centre Català Vamena d'abusos que no ho creiem,
1'o·5o Carme Cabanu; Ccrdan ..... .
lencià ................... ..
d'ascensors. El fantàstic projecte és molt discutit pels tècnics
1'-1
3'- ~basti/I. C<\bt\s ... ... .. .
Uavors l'alegria d'aquests senyors
Jaume Ollé .. .. ..... ..
1'.
........
E"'~
Domènec Oll\
3'Josep Albar,¡dn . .. ... •..
hauria durat ben poc. Més valdria
3'- Agusti Llltis ... ... ... .. .
<Express . Foto>
0'50
Lluis Paris .. .. . .. . .. .
que fos aixD
0'50
2'50 , Pere M\trlà •.. ... .. . .. .
Qnlmet Pala7on ....... ..
ca.ps
de
reunió
una
convócat
-1:-Ie
I
0'50
..
.
...
..
.
...
Ser1s
Antoni
o•:;o
I·'rancesc Pallarès .. . . ..
llet rats. tècnics 1 representants del
2's·- I .~opold Ros ........... .
Josep E.«guerré .. . . . . .. . .. .
Banc Hispano Colonial, per tal que preF. propo:;aré al numstl'e de ter g L;t! que, ¡;'havu;,¡ o..~.oc1at e1::. ,ücr·
1·~ Ignasi Ca«::ln0\'3S ... .. .
5'VIcenç Fas .. , .............. .
0'50
estudiïn un fórmula per evitar que tre~; edtficis de nova planta per tal cats voluntàriament. (Els ncr:.tres
1'-~ Vlctòr!n ................. .
Benjamt Fas ... . .. ... .. .
1'0'50 A~UStl Orrnel! .. ... .. .
els dos milions que ha de costar la d'ev!tar que la força publica ocup1 lectors ja saben de quina manera
Jaume Ol!!ber .. . .. . .. .
1'l ' - Ramon Granell ....... ..
Benet Ra bol ... ... .. . .. .
reforma petita (el senyor Ple vol edlf1c1s municipals. El Ministeri els e5pontama el senyor l?ic va cndat
2'2'- Vicenta Garriga ........ .
A F ...................
dir l'obertura del carrer de For- podria. pagar amb anualitats. En la els Directors dc MercatsD Farelll
2'S'- Jocep B~~ ... . ........ ..
Pepetn Mllrch .. . .. . .. .
tunyl ht11rl d'ésser pagada. totalment meva VlSita a la muntanya he vist una cavalcada amb cada «carro!lla
1'2'- Joaneta R.<IR ... .. . .. .•...
Jaume Oullera .. . .. . .. . .. .
a millores pels propietaris. Se- la situació en què es troben molts to»! acabà.
com
1'2'- FUomena Ca.~telló . .. . ..
Ramon Tal• uellé ........... .
5'r ia una càrrega mas.~a gro~a ~>Cr edi!lcls i es començarà. ImmediataGudRldo Garriga ........... .
Joan Segura, a la. memòria
1'- 'rlE'fi rrunilleb republicanes
alguns d'ells.
dc Macià ................. .
ment el seu enderrocament. En alde S:~nt IJoreuç Savall, a
Jo~cp Esteve. a la memòria
-I qui ho pagarà, l'Ajuntament? guns d'ells durant la. nit s'hi refu21'65
...
Macià
de
memòrln
la
1'do Ml<clà ................ ..
estudiarem.
ho
ja
sé,
ho
No
gien, s'hi refugien... Bé, ja. us podeu
Una de les armes que
2'Joan Pous Sarrà. .. . .. . .. . . ..
Dos germans, a la memòria.
-El dilluns vinent -continuà el pensar què 1 qui, 1, a més, s'empor5'l'- Uns amiC!! de! Tossa ........ .
dc Mucià .............. .
senyor alcalde governatiu- els do- wn tot el que poden. Anirem també
amb preferència utilit·
l'50
S'- F. K . . . . . . . . . . .. . . . . . .
E'!O Sum Qui Sum ....... ..
1'Sebastià Bonllll, de Tordera
naré compte de com es soluciona la a enderrocar tots els edificis de 1a
Mnrla Esteve, a la. memòria
2'zen les dretes contra la
...
Tordera
de
Pons,
Francesc
2'com
Veurem
Hospitals.
dels
qüestió
do Macià ............. ..
p art baixa de la muntanya 1 n la
0'50
S'- Julià. Mart! n. de Tordera. ...
Un can c.· 1 un cambrer .. .
nodrim la caixa especial que tS urbanització d'aquell sector.
premsa d'esquerra, és la
l'- Pere Garriga Martin, de TorAngel Jac~.s ... .. . .. . ... .. .
crearà. La. Caixa tindrà uns 2 o s
I finalment els anuncio que la
0'50
dera ............... . ..
l'Salvador Jacns . .. ... ... .. .
milions l amb això deixarem resolt setmana entrant començarà. l'en5 'Manà. ilonc-Us dc Tordera. .. .
l'coacció a l'anunciant.
Enriqueta VIla ............ .. .
definitivament el problema. Es pos- derroc de les Drassanes.
5'5'- Salvador Pons I familia .. .
Francesc Surlnyà .......... ..
s·sible que la solució aixequi protestes
5'- Josep O...................
Per a contrarestar-la~
¿Però es farà. aque!t dia de viEnriqueta Marin ........... .
3'Mont.serrat fS.) ... ... .. .
entre certa gent, però com que es alta pública?
Germans Emlll I Climen •
4'.
.....................
O
M.
5'que els lectors de
cal
tractarà d'un Impost sobre coses de
Bertran .......... ..
-si, el diumenge. Encara que
5'3'- Joan Grau ............ ... .. .
Auua L.ombnrt .. ... .. .
luxe, el que protesti, serà que no m'han dlt que h1 ha tantes i tantes
5'.
..
...
...
E«querra
d
O..
S.
5'LA HUMANLTAT donin
QuimPt ...............
vol ajudar. El que begui xampany rates! <ViVlen bé doncs els soldats! J
2'- R. S.. d'Esquerra ... ... , ..
~·hnC.l.l oH! dO Borràs .. . .. .
tant pagarà 16 cèntims de més que
2' -I abans d'enderrocar-ho, ¿no hi
J. B . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
2'en ter les
preferència,
MnoU;crrnt Borràs . .. . ..
1'40. El dèficit de Sant Pau é3 d'unes farà anar la brigada raticida?
2'- Vicenç MonsonlS ......... .. .
Josep Piñol .. . .. . .. . .. .
28'50
s·- Un grup de companys ..... .
500.000 pessetes 1 el del CUnlc és de
als esta·
compres,
Francesc Arurlll . .. .. . .. .
seves
contra-Naturalment que si. Del
5'2'- Jaume Ouerrero .......... ..
prop de 2 milions l cal acabar·ho.
Josep .t>orràs ... ... .. . .. . ...
ri lea rates fugirien cap a les altres
5'
.
..............
.Masnou
de
Un
5'Apolló Nayeo .. . ... .. . .. .
bliments i productes que
VU1 he estat a Monj uYc per tal
2'- Un matrimoni català 1 dues
L-&vladora fran~ Made!elne Chàrnaux, a~I\JIIda ae 11 ........ deAveure com marxa 1 sobretot per cases.
.
B L .................... .
I contents 1 satisfets, els repòr·
2
nenes .................... .
2's'anuncien en aquest
I •.mvn G¡¡,br~el ... . .. .. . .. .
acaba dt batre el rècord del món d'alqària femenl per tal de mirar on s'allotgen els 1.200 ters
Clarck,
Edlth
~
~.ens acomiadàrem de l'!nclit
Peer Gynt .. .. . .. .
Un grup de teixidors de
2'- a avió lleuger. La senyoreta Madelelne Charnau, després de la ••va guàrdies d'89>alt que arriben. He
.
..
.
..
Reyes
Francesc
pal'lèS
7'50
ens
que
sense
no
Pic,
senyor
diari
sedi\ ................. .
gesta, a l seu domicili
s·'.!5'- Un grup mcrco.ntll
pensat allotjar-ne la. meitat en un del Camaval que h a d'ésser úmc
Un que vol els nostres
(Ji!xpress-Foto)
1'- ,
..
.
...
Mlr(l
Ramona
2'!'difirl ti~ 1:- Pt.a<'R d'EspanYa. Des- I a l'organització del qual. ens dl T.lnl< Riera .. . ........ ..
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