EL TEMPS. - A Catalunya ol cel apareix cobert pol Plrtneu, pol
pla de Lleida 1 por la oosta de Girona; per la resta eotà Hr• o amb
molt pooo nolvolo. Els vento dominants són del quart quadrant PMnlmtnt torts, aob,.tot por leo rlbe,.s de l'Ebre, camp de Tarragona,
oonoa de Barberà l Igualada. S'han registrat algunes pluges, però
no tenen lmporüncla. L'espessor de ta neu és de 2'15 m. a Envtllra:
u om. a Ransoll: 32 om. a Angolaster I 1 om. a Etoa.ldel.
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COMPANYS

L'INTERES POLITIC DE L'EXPEDIENT ALARCON

•

El sumari ha estat traslladat al Parlament
LES JORNADES D'OCTUBRE

Guió del moment'

Ahir, el Parlament aprovà

=========== =

nostre !to~.~!-~r !~e!~!!~~nRe~:.:~ els suplicatoris per processar
• pneto,
•
e Is d•aputats In da IeCIO
1

Ens rererlem en el
rer Consell de ministres segons el qual es faculta. el Governador Oeneral de Catalunya per destituir Ajuntaments 1 nomenar Alcaldes 1 Co-

missions gestores, 1 en subratllàvem -

dintre la mesura de les nostres

tota la lmport~ncia.
llrgans de la. Premsa catalana han expressat també, com nosaltres, Altres
l'alare
ma que els produïa la referida. disposició. A la secció corresponent el
lector trobara els articles que b1 fan referència.
A !"hOm d"escriure aquest comentar! seguim desconeixent encara els
termes i l'abast del Decret. 1e manera que no podem fer~ne un examen
detallat, per bé que, insistim, l'enunciat del Decret està en absoluta contradicció amb la. Llei Municipal de Catalunya. I, a aquestes altures, no
ens queden ga.lres esperances sobre quina. serà la decisió en el moment
que, en la pràctica, calgui triar, en alternativa, entre la Llei parlamentà·
rta catalana. i el Decret minlsterial.
Per si poguessin qu::!dar-nos dubtes, «El Deba.te» d'ahir publica un
arttcle prou expressiu per a que. des d'ara, sapiguem a què at:.endre'ns.
No es tracta d'un comentari més o menys, sinó, el lector ho constatarà,
d'unes acotacions politlques perfectament dirigides a un objectiu 1 que
apareixen, no en un diari qualsevol sinó en l'òrgan oficiós de la situacló.
Heus acl uns paràgrafs eloqüents 1 clars - sobretot clars! - de l'article de referència:

avu1 poquisslmes possibU1tats de critlca -

1.o m a' s •.
'
d ez
nan

ro. •• e ra,

•I M argan•da N eIken

UN ACLARIMENT
Les Agències (njormatíve.s donaren

ahir la notícW d'haver estat concedtts els suplicatoris per a processar
els diputats sen11ora Margarida Nel·
ken i senvors Indalecio Prteto. Ama.dor Fernàttdez i Serra i Mor et, i atxí
aparegué en els diari! de la nit.
Creiem, jonamentadament, au.e en
el qu.e Ja rejeTència al darrer dels
esmentats noms hi ha un erro de
transmissió i que es tracta no del
senyor Serra Moret sinó del senyor
Tomàs i Piera, 1a que el dictamen
de la Comissió de Supltcatom aprovat a l4 sessió d'ahtr no jeia re/erència, en absolut. al senuor Serra
Moret f si, en canvi, als altres quatre
diputats.

cEl decreto aprobado por el Conse;o de mintstros de esta ma11.ana tacuZtando al gobernador general de Catalutla para suspender Ayuntamientos. destituir alcaldes '11 nombrar comisiones gestoras, ha vntdo a resolver, en principio, el problema que se plantea al señor Portela con motivo de la Zibertad de los concejales
de
Esquerra que estuvteron hasta el sàbado presos a bordo del
cUruguay•. Porque es lo cierto que los concejales de la Esquerra
no estan suspendtdos en sus funciones; el mero hecho de estar
procesados no les inhabilita para seguir ostentando el cargo, a no
ser que el 1ue2 lo decrete terminantemente, pero la Audiencia no
Madrid, 26. - A un quart de cinc
parece propicia a buscarse complícaciones. Los concejales de la de la tarda, ha. estat oberta la sessió,
sota
la. presidència del senyor Alba.
Esquerra - y con mucha mayor ra26n los de la Lliga - estdn en
Els escons 1 tribunes apareixen
la plenitud de su derecho para reintegrarse a sus puestos, 11 has- deserta.
ta extstia el propóstto de hacerlo y levantar acta notarial de ello,
Al banc blau, els ministres d'Esaunque el intento hubier:z tenido no pocas complicactones, pues tat, ~arina 1 Governació.
Es llegeix 1 és aprovada l'acta de
no es el seftor Pich 11 Pon hombre que se arredre fàcflmente ni
la sessió anterior.
permíta le arrebaten la vara de alcalde y le desposean de ese carS'entra en l'ordre del dia.
/lO que viene desempeftando.
Es vota definitivament la llei d'au~
toritzaclons
al mtnlstre d'Agricul·
Ahora el Conseio de ministros da al seftor Portela unas facultades de las que carec1a h.asta hoy. Pero el seftor Portela, que tte- tura per tal de resoldre el problema
del mercat del blat.
ne la obses!ón de la legalidad, se Ze plantea un grave problema
que seguramente ze' tendrd no poco perplejo. ¿Puede un decreto
CONCC3SIO DE SUPLICA•
TORIS
ministerial anular toda una ley del Parlamento catalàn? Porque
Són concedits els suplicatoris con·
la ley municipal de la Generalidad prohtbe las Comisiones gestotra Margarid Nelken, Tomàs 1 Pieras 11 da tnstrucctones concreta& para cubrir Zas vacantes que ra
Indaleci Prleto 1 Amador Ferocurran. Esta ley - como tantas otras leues rec!entemente aproba- nàndez, per excitació a la rebeH!ó.
das por el Parlamento cataldn, en pugna con Za legislactón espaLA LLEI MUNICIPAL
1\ola - constituye una traba diftcil de orillar para los planes del
Es reprèn el debat sobre la llei
Gobierno en Catalufta. De ta misma manera està dando lugar a
no pocos disgustos y reclamaciones v consulta& la ley catalana

za

que modifica la capacidad iurtdica de la mujer casada.
Son no pocas las mujeres casadas en Catalufta que han aprovechado la ley para ellas teliz convuntura de realizar actos de dominio, pedir pasaportes, etc., sin contar con la aquiescencia marital, e inclusa contrartando la voluntad de los maridos que al
ver entrar la discordia en la familia han clamada desesperada e
inuttlmente.
Pero en realidad, la le¡¡ catalana de r égimen municipal, es incompleta en algunos aspectos. Entre ellos, el relativa a la sanción a que se han de someter los Ayuntamientos i;lue delinquen.
En este aspecto pudiera caber el decreto del Gobierno de Madrid
que suple Zas de/iciencias de la ley.>

Amador Fer·

municipal, 1 es collCCdelx la paraula
per tal de fer unes aclaracions ~
bre la base primera del dlctamen
al senyor Irujo.
El senyor IROJO, nacionalista
base, recorda que la Comtssló, el
Govern, la. Constitució 1 tot el món
est.an d'acord en reconèixer l'autono.
mia municipal, -però no exlatelx tal
cosa en el dictamen, 1 demana que
no éssent suficient l'esperit es porti
a la lletra. la deflnlció de l'autonomia 1 es concedeixi als municipis
el caràcter d'entitat natural autònoma emparada per la llel
SoH.lclta que això es faci constar
en el text del dictamen.
El senyor VEGA DE LA IGLESIA,
president de la Comissió. 11 contesta.
Coincideix amb el senyor Irujo en
estimar i reconèixer el sentit autonomista, però no considera necessari
fer-ho constar expressament en el
dictamen, perquè en el seu esperit
i desenrotllament coincideix amb tal
apreciació autonomista.
El senyor CAREAGA, naclona.lls-

El malestar d'Algèria Des d'~h~r compt~
La Premsa parnenca sempre tan prudent en parlar de les
qUest!ons colonials de F;ança, dóna actualment crits d'alarma I
<l'angúnia davant la situació d'Algèria. Aquesta gran colònia trancesa ha entrat en un perlode de malestar I de perill. HI ha a Algtria, amb cardcters greus i amb tend~nc!a a agreujar-se encar .. més, un problema econòmic, un problema ttnic ¡ un problema

polltic.
Cada un d'aquests problemes és ja prou inquietant per si matei:t:. Però la Inquietud creu: per etecte de la simultaneïtat I de
l'enllaç dels tres problemes algerians. L'Atrtca del Nord és ara la
m4xtma preocupació de la Republlca francesa. Alguns fets de aes-

ei term1m de vu1t
d"leS per a I rexamen deI f amo' s
exped"Ienf
El sumari ha arribat
a la Cambra i és curosament vigilat

ordre i de sang esdevinguts en els darrers mesos. tenen tot 1'aíre
ct'ésser .ttmptomes de prò:.cimes convulsions.

• • •

El problema econòmic d'Algèria és una repercussió local de la
erts! general en el món d'avui. Aquell pals atricd, eminentment

Madrid, 26. - A les quatre de la
tarda arribà a la. Cambra el sotsagrfcola, havia vist trenta anys seguits de prosperitat, que han es- secretari de JusUcia. portador del su.
tat els trenta primers anys del present segle. L'any 1931 va marcar un canvl desfavorable. Els productes agrtcoles algerians han
sofert una considerable depreciació. i llur sortida s'ha jet dtttcil. AZ camp ~ha estès la mancança de feina. I, de mês a més,
han hagut de tomar a la terra nadiua molts d'algerians que treballaven a la metròpolis í que han estat vtclímes de l'atur forçós .

mart pel contraban d'armes. Anava
acompanyat de diversos agents de
policia. Féu lliurament d'aquest al
president de les Corts el qual el tancà dintre una caixa de cabals que
és vigilada. per torces de la. guàrdia.
civll.

Heus act la gran paradoxa de l'economia moderna: la crisi de
superproducció. La terra. nodridora de l'home, produeix massa, principalment a causa cte la motocultura. I l'home, enmig de l'excés
de les collites, veu amenaçat et seu viure com en altres dies enmig de les collites perdudes o insuficients.
L'aspecte financer ve ~empitjorar l'aspecte econòmic. Com que

el pressupost d'Algèria ha de suportar el pes d'un gros deute, ha
calgut pensar en la restricció de les despeses, la qual repercutei:t

desfavorablement sobre l'activitat de les obres públiques I sobre la
xitra dels sense feina.
Hom cerca una solució. Però només hi ha paHiatius més o
menys eficaços.

• • •

Els musulmans algertans, colpits per la crlri econòmica, ma-

nifesten llur malhumor en el terreny ètnic I sn el pol!tlc.
S'ha aguditzat l'antisemitisme. Ht ha hagut progroms, t es tem

I

Ac~ariment ,

que n'hi hagi més. La rivalitat entre ela 1ueus i els sarraïns torna
a ésser molt viva i pren sovint el cardcter d'agressions personals i
de conflictes d'ordre públic.
Però allò que més alarma la Premsa parisenca és el caire antitranc~& de la fermentació algeriana. Els inteHectuals indtgenes educats a França i la clerecia isldmica influïda pels corrents orien- L'ex-mtnlstre del Govern provisional
senyor Llufs Nicolau d'Oiwer, ta car
tals, es drecen contra el r~gim colonial tranc~s. Hom parla a Al- ta del qual, en relació amb l'afer
gèria d'Igualtat de races. de llibertats individuals t coUecttves. I Alan::ón i l'acta d'acusació de la uCe-a Parts es parla de la md d'Itàlia, de la mà d'Alemanya, de la ma dal>, és objecte de grans comentaris
I elogis
de RUssta f de la md de Turquia.
Al cap de cent anys, l'ombra d'Abd-El-Kader és evocada. Aquell
brau cabdill rebel va ésser després un lleial collaborador de FranMés detalls del tras·
ça. Si nous cabdills sorgissin, a Algèria, potsfW n "~ seguirien la mallat
del sumari a la
teixa evolució.

A. ROVIRA I VIRGILI

RUMORS

Unes interessan.tíssimes made Gil Robles

I nifestacions

No mancaran - no manquen - rumors propalats per aquells que voldrien amagar la pròpia covardia 1
el descrèdit que els envolta, per veuPremsa, una destacada personalitat
re de mossegar en la cívica actitud
de «Unió Socialista de Catalunya»
dels qui han estat sempre a l'alçada
ens ha dit respecte a la representadel seu lloc i de la seva responsabició del Sr. Serra. i Moret:
litat politica. Rumors falsos, inno-Com que el diputat senyor Serra
cents, propalats per les tertúlies amb
TOMAS I PIERA
i Moret ha estat expulsat de la U. S.
innoble propòsit venjatiu. Aquests
C. pel Comitè Executiu del partit, en
espera de la. resolució definitiva de ta basc, insisteix en els arguments dies en circula un, conseqüència. potser, de justes repulses recents, motil'Assemblea general, cap partit de la del senyor Irujo.
coalició d'esquerres catalanes no pot
El senyor COMIN U contesta per vades per inoportunes, inexplicables
No anem a. prendre'ns la pena de replicar aquells comentaris de l'ar· admetre, per motius d'obligada rela- la Comissió. Coincideix en les apre- i equívoques visites. Que de miserino en demanen més que els
Ucle transcrit que es refereixen a fets concrets d'ordre juridic dintre la. ció de lleialtat poUtica, la represen- ciacions del seu company de Comis- còrdia
qui la gent ja coneix, propaladors
sió senyor Vega de la Iglesia.
Llei motiu del problema. Absolutamf'nt ni un d'ells és exacte. Reiterada- tació de l'esmentat diputat.
Oviedo, 26. - El senyor Gil Rede
falsedats
per encobrir la pròpia
Èl senyor CAREAGA rectifica breu
ment hem tractat la. qüestió, amb· abundantissima aportació d'arguments
bles, abans de marxar cap a. Mament. No aconsegueix el seu propò- vergonya.
Al seu dia. però, tot quedarà al
Incontrovertibles, des d'aquest ma.teix uoc. de manera que els nostres lecdrid, digué que la «Ceda» estava dissit i desisteix.
Queda aprovada la base primera seu lloc.
tors disposen de la suficient informació 1 punts de referèncta per opinar.
posada a assumir íntegrament les
del dictamen.
responsabilitats del Poder. Quant a
S'accepta una altra esmena del
les dificultats del moment, digué que
senyor SERRANO JOVER a l'esmentada base.
el malestar existent és corrent en
La Comissió accepta part d'algunes
tot període d'adaptació o transició.
esmenes de la minoria nacionalista
però aquest perfode ja està. acabat.
basca la. integritat de les quals de' el senyor Irujo, insistint en
Aquest malestar té el seu origen en
Nomenament d'un fiscal fensa
els seus coneguts arguments sobre
l'autoritat insuficientment enèrgica
l'autonomia i sobirania municipals,
inspector
•
1 en Ja manca de política econòmica.
1 diu que els municipis i les regions
Per la fiscalia d 'aquesta Audièn- són soberanes com a entitats a le~
Quant a l'actitud de Ja «Ceda» daha estat nomenat el fiscal se- quals es reconeix una personalitat
Han estat estudiats per la cia,
En rebre ahir al migdia els pe- vant la subversió revolucionària, dinyor Huertas perquè intervingut jurídica.
PETICIO DE TRES CADE·
Sala del Tribunal Suprem com Q inspector en la causa que ha Afegeix que la. Comissió reconeix riodistes, l'auditor de la Divisió se- gué que ja ha passat l'època de les
NES PERPETUES
començat a la secció tercera a ins- que les províncies i regions són man- nyor Ferrer, els manifestà que ha- cniñerias liberales» que avalaven tots
Madrid, 26. - Estudiats per iS. truir-se contra l'alcalde i consellers comunitats d'AJuntaments i per tant via decretat la llibertat provisional
Oviedo, 26. - Ha començat el Con- Sala
els excessos contra l'Estat. S'ha d'adel Govern del Suprem els exles querelles intennuniclpals, abans
sell contra Pere Cortezo, Manuel pedients de pena. capital que li fo- municipals de Barcelona.
de passar al Tribunal contenciós, del senyor Frontera, alcalde de la plicar serenament la justícia fermalzquierdo i Tomàs IgleSJas, acusats ren tramesos pel Consell de minishan d'ésser solucionades per aquestes veïna ciutat de L'Hospitalet, que es ment i sense temences. Acabà manimancomunitats en primera instàn- trobava detingut a bord del vaixell festant que ll haVia. produït fonda
de rcbe.Hió militar. El fiscal dema- tres, quedaren pendents d'algunes
signatures. Segurament demà es recia.
na per als tres processats cadena metran al Govern. Es guarda absoluL'autonomia no ha d'ésser un fa- cUruguay» i com és sabut, processat impressió les destroces causades a
perpètua. Ha quedat per a sentèn- ta reserva sobre el contingut dels
vor del Poder central, sinó un dret. pels fets del pas38.t mes d'octubre. Oviedo per la. revolució, moltes de
informes.
cia.
Aixi ocorre que quan h1 ha favor
Felicitem cordialment el nostre les quals creia que es podrien haver
no existeix el dret i sense dret no estimat amic Frontera.
evitat.
pot haver-hi autonomia..
El senyor VEGA DE LA IGLESIA,
DE PAS CAP A LONDRES , EL CANCELLER
en nom de la Comissió, contesta el
ventosa i Ca.lvell, en un nou diari senyor IrUjo.
SCHUSCHNIGG HA ESTAT OBSEQUIAT A
El senyor ffiUJO contesta a les
que acaba de sortir a ~eus, ha dit
((que cal iniciar una accló de govern manifestacions del .enyor Vega de
PARIS AMB UN ESMORZAR A L'ELISI
que respecti i taci respectar la lleLll la Iglesla, 1 manifesta que el seu criNo recorda el senvor Ventosa que teri és el que sintetitza veritableva ésser ell un ders que nu!s varen ment el criteri autonomista 1 a més
ter perquè les lleis del Parlament ell es basa en la Constitució que
diu que les Diputacions són Manco.
de Catalunya tossin desobeïdes ...
muntta.ts de Municipis.
•••
Avui, a l'Institut de Sant Isidre
El senyor COMIN l'interromp 1 la
e8 m·u ra Za gran bataua. El membre presidència U crida a l'ordre.
de Za Junta senyor Ginesta ha puEl senyor VEGA DE LA. IGLESIA
blicat una nota anticirerista aue té rectUica novament, i mamfesta que
tot el caire de manifest electoraL. la Comissió té el principi que ha.
El senvor Cirera no està tranquiL. d'existir un organsme que solucioni
•••
les baralles entre els Municipis senEl senyor cambó, a Tarragona, se lesionar la seva autonomia.
va estar molt mansot. La caixa dels
El senyor mUJO demana votació
trons va restar tancada.
nominal, i per 86 vots contra 19 queAra ens diue11. que ei sent~or cam~ da rebutjada la seva esmena.
bó ha suspès la conjerèncta que haEs rebutgen divèrses esmenes dels
via de donar el diuntenge a Ma- senyors Alvarez Lara, Martinez Juàdrid ...
rez, Reig i Samper. que no es troben
Arriba a nosaltres un cert flaire al saló en el moment d'ésser posade «fórmulan/
des a discussió .
•••
Es passa a discussió de la base
Es tracta d'enderrocar les Drassa- tercera.
nes. Un industrtal ofereix jer-ho per
Per la Comissió s'accepta una esU.OOO pessetes en cinc mesos. Un al- mena del senyor Mondéjar 1 una al~
tre, per 74.000 pessetes en tres mesos tra del senyor Irujo.
i mig. I aquest s'emporta la jeína ...
El senyot BECA MATEOS defenEs llancen 10.000 pessetes per tal sa una altra. esmena de~ senyor Sade guanyar un ntes i n~ig...
lazar
Alonso, per no trobar-se aquest
Decididament deu ésser una cosa a la Cambra. En l'esmena es proposa
urgentissima aixó de convertir en que els funcionaris dc Municipis,
solar un edifici/
majors de 100.000 habitants, que re••
sideixin en punts situats en altre
Segons l'òrgan del& radicals. ~! terme mwticipal, podran tenir veïnat
aqueU que no l'engresqui amb Pic del punt de la seva residència sempro;ectes tributari.,_ del ¡enyor
pre que la dtstàncla no sigui major
és un enemic dels Iiospit4f•.
Una teoria tdn cómod.a com cu.- de vint quilòmetres.
11 ct.n celler Sch;Jschnlgg 1 M. aerger-Waldenegg, mln.-n d'At.n E,.,.-.,_
El senyor 1LIANES la rebutja. ASriosa.
segura que el que es proposa en l'essers d'Aust1·1a, han estat rebuts a l'Elis i on els ha ofert un btmq~et
•••
D'esquerra a dreta: a la sortida de l'Elisi, els senyors Becq de Fouquteres,
El biSbe de Toledo 114 publicat un mena tendeix a cometre abusos. defensant-se en un privilegi concedit
cap del protocol, Berger-Waidenegg, el canceller Schuschnigg, el general Uibre que ea titula cAntilaicismo».
Un grup de cU fi oioi
En ja fJ(Igar 10 pesseta. Tot ri- per mitjà d'una llei de bases. Acab&
Braconnier l el coronel Brosse
gui per convertfr lea ànlmea esgar(Passa a la pàgina n
(Express- Foto.)
rl4del.
En relació amb una. noticia de Madrid publicada dies enrera per la

La causa contra l'A·
ar•
Llegiu cada dia LA HUM ANI TAT juntament de B
celo na
La tragèdia Els expedients de
pena de mort

astunana

•

La «Ceda» ··· diu
està disposada a assumir íntegrament la
responsabilitat del
Govern

L'alcalde de L'Hospitalet, senyor Frontera, en llibertat provisional

Cambra

Madrid, 26. - A les quatre de la
tarda arribà a. la porta del Congrés
un automòbil conduïnt el sots-secretari de Justícia, sehYor Céballos, amb
el secretari d'aquest, senyor Santiago,
que eren portadors del sumari Instruït pel jutge especial senyor Alarc6n, relatiu al contraban d'armes.
Aquest cotxe era seguit per un altre
automòbil ocupat per agents de po.
licia.
El sots-secretari 1 el senyor Santiago passaren directament al despatx
del president de Ja Cambra, foren rebuts immediatament pel senyor Alba.
1 per l'oficial major del Congrés, senyor Sanmartfn. El sots-secretari era
portador d'un ofici del ministeri de
Justícia, que havia estat lliurat al
Tribunal Suprem, ordenant-li que fes
aquest lliurament.
COnsta tot l'actuat en relació amb
el contraban d'armes de tres sumaris.
corresponents a altres tantes causes,
que són: la de san Esteban de Fravia; la del moll de Bilbao i la de la
masia Aba.d, de Rosal de la Frontera.
En tot.al constitueixen quatre peces,
de voluminosos folis.
El president de les Corts, després
de llegir l'ofici donant-li compte que
se li tramet aquest sumari per al
coneixement de la Cambra., recomanà
a l'oficial major que el revistés abans
de lliurar el rebut corresponent.
També ordenà que fos tancat el su·
mart en una caixa de cabals, a la.
qual prestaran guàrdia pennanent
números de la guàrdia civil.

Vuit dies de temps per
a examinar el sumari
Madrid, 26. - Des d'avui comença. a comptar el termini de VUit dies
per tal d'examinar el sumari sobre
el contraban d'armes arribat avui
a les Corts. El que no se sap és si
les vicissituds polltlques permetran
que la. tramitació parlamentària del
procés es desenrotlll en la. forma
prevista i projectada.
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J>reusenp!:Je~.~~mésamtnya,

derlvata:mètric, de 53 a 60.
seua quintar
,~. - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : J • l sBlat,
Parbu. do blat, ld., do 70 ~ ea.
Ordi, !d., de 38'50 a !8.
de Tresorer!& de la Oem•ralltat, I Pttroleto, D'lD, D'lO; Docka, 15'16, CU•
Civada, !d. de 3~ a 34.
sense transa.cctons les Dlputaclona 1 pd tallat; Rif, 63'76; Sucreo, 30'23;
Garrofa, !d., de 22 a 20'60.
Provincials. Al rotllo de rerrovlà:les. Flllpineo, 335, 334; Obade, 360, 870.
Bla> do moresc, !d., do fe a tt.
tornà a dominar la fermesa l la
M!ll, íd., do 46 a 4!.
fou quelcom més animada
oficial
Borsa
Impressió cotització
Pama ld.. de ~ a 45.
que en dtes passats.
Olla.
864;
Chade,
113'76;
Montserrat,
MQlll¡•tes, ld., de 75 • 64.
Ala rotllos de n de mes, en geneEn la cotltzacló oficial d'ahir, se71'20,
E,
Chado
paritat;
71'40,
D,
de
Favel], fd., de 47 a 44.
d'Accions
al
tant
tebiesa
dominà
ral,
guiren cotitz.3J.1t--se o.mb puja eb Deu~ ferroviàries com al d'industrials, ex~ paritat; Filipines, 336, paper; Ford,
Pèsols, !d. do 85 a 6&.
tes de l'Estat. Les diferències, taren eepte les Ford, lea quals cothzru:eu 2a. 217; Asland, 61'50; SeVIllana d'ECigrons¡ fd., de 65 a 60.
de petita importància.
Arròs, d., de 90 a 78.
lectricitat, "17'00, paritat; Marroc 6
SOstingudes 1 amb poques trliUl.Sllc~ amb fennesa: al rotllo de la Chade, per 100, 88'00, paritat.
Fesola, !d., de 110 a 90.
ba.-m
nerviosisme.
cert
notà
hom
I
Murocipals
:ions, l es Obl!gacions
Avelllnes fd., de 110 a 90.
gueren poques transaccions.
Patates, 1d., de 32 a :18.
Prultes seques, fd., de 120 a 100.
Palla, fd., de . 10 a 8.
Borsí del mati
1 , Carbó vegetal, ld., de 118 a 21.

CANVIS DE MONEDES

Lliurea

Pl·a.nca

-l8'35

Lires

Mare~

Sulssos

Del¡uea

Plorina
Escuts

62'50
2'945

23~f;4i)

171'60

4'965

S0'60

dnoeseE!

1'68

1'86

1'80
1'60

1'78

Cor. noruea-ue.

Borsa de la tarda

4'1175

32'70
30'80

1'83

DeLHI' dl I'Ertat

Alacant, 40'30,

PUIGCERDA

7'34

32'30

cor. Pl·aga
Oor. &uequea
Oor

48'4:)

7"32
62'30
2'98
238 '00
171 '25

OòliU'I

ss· ~o:

Nord, 53'55,

40'35, 40'30; Sucrt:S, 30'o0; Explosius,
104'50, 105'00; Rif, 53'25, 53'75; Ai·
güea, 173'60; Ford, 214; Petro1ets,
5'10, 6'15; Fillpines, 335, 334'50; ChnPatatea, 27 ptes. els 100 qulloo;
de, 369, 008.
llet, 0'45 ptes. litre; mantes•. 9 ptes.
quilo; gallint:S, de 7 a 8 ptes.; ous,
2'25 dotzena; pollastres de 10 a 16
1 de 3 a 6
ressetes parell, I cunws,
Nord, 53'45, 53'50, 53'25; -Àlacant; pessetes.
40'40, 40'20; Explosius, 105, 104'75;
t."arn de vedella., 4.'50 ptes. qullo;
Ford, 214, 217, 216'50; Aigües, 173'50, bou, 3'50; anyell, 4'50; moltó, 3"15;
173, Montserrat, 63'50, 64'50, 64'25; porc, 3'50; blat, de 50 a 51 ptes. els
Andalt"ts, 12'00; Tramvies P, 47'50; 100 quilos, I !arlna, de 68 " 69, Jd.
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mateix dia, de les 5 a les 7 de la
tarda, de les lletres Q & la Z.
OPCIONS PER A OBRES
Fins el dia t de març, a les dotze
en punt del migdia, podran ésser
murades al negoclat municipal d'O.

manifest a l'esme..,tada dependèncla:
· -Arranjament del carrer Cabanes

""""'
,.._
'"'..,_

.-._.

de la

Ull&

tarda. de les lletres M a la P. Aquest

pis de les Cases Consistorials) notes
de preu, per separat per tal d'optar
a. l'exeeució de les següents obres, segons les conctictons 1 pressuposte. do

02-

tfi.U'U,

de deu del mati, a la

bres Públiques

>0-

o:-Gràu Pendbolill ...

-Enderroc de la casa. situada a
l'encreuament dels carrers Wagner 1

Rlos Rosas.
SERVEIS PRESTATS PER
MUNICIPAL
L'INSTITUT
D'HIGIENE
Resum dels serveis fets durant el
mes de gener darrer per l'Institut
Municipal d'Higiene: Secció de D&-

sin!ecció: desinfecCions per causa de
defunCió, 383; en casos de malalties

Infeccioses, 306; en pisos desllogats,
545; en OJS Dispensaris, 11; en els
Dipòsits de cadàvers dels Cementi~
ris, 39; robes rentades abans d'ésser
desinfectades, 991 peces; deslnlect&des en els grana autoclaus, 1.014;
101 15 planxades, 991; repassades. 621; cremades. 102. Altres serveis de desmfeccló o desodor!lzacló: autoo desinfectats, 1; carrers desodoritzata, 311;
mobles desinfectats a domlclll, 21;

LSano a •.t:spanfa- ......... .
~C. JUL. Q'h.sp&UJ&..• •

128510 112-

desinfeccions per motius diversos,
188; hipoclorit fabricat a l'Estació
Sanitària del Centre Nord, a la ti~

ULWeoç cAalana• preECuueoç cl3a.lUIOn• oru...

80-

Servei de Desratització: locals des-

U.• 1ra.uswoo1 t-err&.n.Ja

.. _

&;,

A. '

CoDBt. i''euovla.rla •.u.u.
Gobenea 1 .reuta.d.es ......
Espanya l.Dausnl&J. .....

Uat·oura Met&.Y101 ...._...
Fumeoç d'Obres "••.u.o••

I'aba.ca t<""tUpt;DM 00_,.,. ...
fil&pauo t:iUIB&& ........ .
Hot.el ttltz 8 •¡, ..........

tulacló de 50 per 1.000, 2.000 litres.

ratitzats, 1.129; trossos de pa em·
metzina.ta 1 ooHocats en llocs que

2;i-

o. tt;ansOu• oret. 7 •J..

oo-

freqUenten les rates, 164 trossos de
pa recolllts l'endemà., 7.980; que hom
suposa menjats per les rates, 8.265;
rates caçades vives, 1.146; recollides
mortea, 448; tn.clnerades, 1.594; secció de Policia Sanitària: relnspec·
cians, 294; inspeccions, 489; comissoa,
11; expedients, 133; oflcl.s enviats a

12060

.,_

1001:.!5 1&413$-

,._
,._

834 -

,._
"""'

la Superioritat, 171; partlculara, 173.
Servei especial antivariolós: veroles,
Mooopoll Petrolll ...... 1:t.l 50
O; varieRes, 2; vacunats a l'Institut,
t:sal1uera Cauua.ua Ptea
4; revacunats, 6; voluntaris, 2; orlele10ntca 1 •¡, pret .... 1. . . . ,., 75 dres de vacunació tramitades. 1.347;
l'eletòotca oraln&t"lee,,.
repetides, 43; ter>iflcats amb resul·
UDló Sa.IJ..Dera, B81J&Jln
82tat positiu, 372; negatiu, 17; domlcl·
lis ignorats, 155; no s'ban vacunat
degut a diverses malalties, 19; no
s'han vacunat per defunció a causa.
de diverses malalUes, 115; citacions
tramitades, 27: cèdules esteses. 146;
volants de recolllda, 111; vacunats
degut a.ls volants comminatotls, 191:
tramitant-se, 676¡ domlcllls, 214.
Secció d'Epidemiologia: paperetes tle
defunció, 1.586; aclarac16 de d.lag~
OOSPULLU
nòstlc E:n les paperetes de defunció
:i4
60
- 0 - - .....~..
contestades, 6; no contestades, 16;
inspeccions ordenades als metges cle
::
l'Institut, 112: vacunes antlt1fiques
NU.W. ~ '"'""""'"_._........,
per os, rebudes del Laboratori Mu~
Num. t ................ u.o
nlclpa.l, 506 dosla; lliurades per
Preu.& ea pçae. ole eo q_wws .
aquest Institut, 293 dosis. Comunl·
accions remeses a la. Superioritat,
10
11 IlO
Meu ur.~ pctwa ........_..__.
11
11 tiCI
betcooet ...~._..................~
39; a particulars I oficials, 30; cartf
15 tlo
SeiO ......._.u ........._...._.,
nets de denúncies lliurats als met-Preua eo &11 Ja. Ot.t&l'terta ell 1u uu.., ges, 3; hospitalitzacions, 1.
OROI , MOREIC I OIVAOU
wau.st.nea Aar)oolea ...

Ma.Qwoata Terrest.te•••

. ..,

b(..

:::::::.. . -.:::

..

Í'

loret

•••.uu.uuoo.••u.u... •

l..it'lt..UJil ...................... .

t:>electa -~ ................_.

.i'rencat ............. ......

P"&rtc

l

d'arrOa ....vo•

uaa~ua

tdew f88hlc~)

.... ._....

&!et.rao¡¡eret ......,_..._._..._..

~

•• . .. ., ..... ·

p6l.O .~.......... ..

11>
125

1:MI
180

.... ..
.
CIO

61

88

lO

4¡

:u

52

1011

111
61.1
68
..,
80

1106
1al

I :.l
bO

110

»J

1W

TO

oo

l'UYeli

Uuuct .....................a.
Péeolfi eatraoae.ra ooll)')~
ef::cure:' Aii:iai'üai&, '

42
~

PALLJ.. f ALfA&.f.
AlW-. ¿.. _ • ._._• ....._._._...
'
AUIJI ~ - ......... --.u

,

Palla CI'Uraett. ---~-..
lde.m cuna ... ~....... .,.~
Preue eD otee. ell ~

~

68

Ua.t!teUO.. -'l.el1il.

'

..,

...,... ...-

;~

::

~ ~ ~ :~ ~ ~~~::::::::::~:::::

~

114

lòer Sa.l.amiUlca ... -.

!,,

::

:Jau
....
'7 'I• Ooota ti.l:ca=..~....::":...-_: __..!.___:_""':=""::..:"=o..:o:::teo=.:•='":..:::lOO=-:o:::Ult=:""=·:__

40
4\

€ra P&IJ:I .......... .........._....
toea. estnt.na:era .:n:a.

....................... .,..

C.:.

41

81il5l.

::::::::.:::-;:

~··-·
"o.; ................_...-..u-u,

41

veoea Aodaluata ...._._.
l<lem eatraoacroe o.&u.t..t

t

•

45

ldem ll:&tcewaaura u
laew MaJLorOt.o ..........
Favooa AOUL1uatu -..
IUem fl:&t.rertuw ura •.h

:
"-

46

a.ocw.us¿a ..._...

w-

b4.

.
...

..
.....

li:9c&lol• A DCI&luaia . -

OIOROHB
............~
'\.DClal.t:Sb.
1

.. I
~'ll·--

LLiCUMINOB~~

"ONQ§l•b

toorreuc, ..

1

ut'Ul orseu ............. .

\.1 UUUill

_.

!,.

Mallorca ....,.._._.___._

ftoj'~~~:..~~=:
n~ra ._.,_ ......
Vloaroo.

..
..
48

4:.1 50

Dos incendis atiats pel vent
d'ahir

Ahir, al mati, en un magatzem de
la Intendència MUltar, situat a Sant

Martt, entre els cnrrers de MariA
Agulló I Baptista, va declarar-se un
incendi. Degut a haver-hi palla em40
magatzemada, el foc va prendre rà-40
pldament grans proporcions t pro"
I
d ¡
44
u gran a anna. entre el vemat.
46
El vent fort que regnava amena.-40 50
çava. en propagar el foc als edificis
contigus. entre els qua.ls h1 ba dl4t
41 60 verses fà.brlquea. Per aJ.xò ell bombers que acudiren varen dedicar les
44
seves primeres acttvttata a evitar la
85
propagació de l'lncendl.
101.1
Després d'lp.cessants treballs, el foe ·
110
va poder ésser domlnat. No va prendre dintre el magatzem l'increment
que semblava que bavi& de prendre,
preclsament per haver·bi un excés
4 50 de pal.la eDUDagatzemada.
De totes numere. quedaren de&truides deu tones de palla 1 l'ediftct.
propietat de Joan Baptista, quo e"'"'"
assegurat. AtotUJladament no hJ. ba,.
guil que lamentat desgri.ciea perao.-

1 1
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Teatres
~&RAN TE~TRE

DEL liCEU

D1joua, t. lea 11 de la nit. BX·
TRAORDINARI

BALL DE DISFRESSES

de Goya
La Maja
per l"ASSOOIAOIO DK
organitzat

LA PREMSA OIARIA OB BAR,..
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POLIOR:A MA
IDTRE
Temporada oficiat dt
OATALA

TIATRE

Avul, tarda, e. les 5'10: TETA,

LA CALLlNAIRE I
NECESSITEM SENYORETA
Nli, a les 10. estren& de 1& oo.
m6dia en treB act• de -.1. Vidal·

Frontó Principal Palac/
AVul.t.. 4.1tnecres, tt.rct&· 0~
OA • ·¿·R.EOET contra ba' • ':...~•
OARMENDIA. Nlt· CELA~ tll:
CELAYA I contn. Ï1'UART"!-A. I1 •
··~
MEZ.

LA SENYORETA OEST

mera premis - 15 premia d'honor25 altreB valuosos premil. - Ea

despau:en locaUtats 1 entra<101
senao aua:meot de preus, a la t....
quUl& del Gran Teat.re.

ESPANYOL
TEATRE SANTPERE
GRANCOMPANYIA
Avui dimecres, tarda, a les 8.
TO'I'E$ LES LOCALiTATS REGA·
LADl:.S. EL MILLOR ESPEOTA·

CLB QUE ES REPRESENTA A

VICTORIA
TEATRE
GRAN COMPANYlA LIRICA
Avul, nit, a les 10. Grandt68 ee.
de-venlment. ESTRENA a EspanJa
de l'opereta en dos actes 1 7 qua.droa de R. Martln , E. Farrh t
mestro Morató:

LEONES

LOS

Ora.o
presentació.
Demt\, GRAN VE.R-

l!:sl)l. :nt.tida
orquestra. M.OUTB.

BARCl!:LONA:

MON ..,
RODA EL
I TORNA AL BORN

per SantDere. Klein, Vendrell 1
l'lAS» deia saxorontnea Casanovta.
Nlt. a lea 10. Primer: UNA CRIA•

DA PER TOT, EL SAINET LIRIO

CATALA:

ADELA
MAL CASADA
LA
per Santpere, kltin, Vendrtii. Demà dijous, tarda, a les 4'30.
Seg:oo. 1 tercer acte de: AQUESTA

Nil' I MAl MES I
ADELA, LA MAL CASADA
Nlt, a les 10. Awb motiu cl'he.ver-ho demana' moltea fanuliea,
l'eminent tenor EMiLI VENDR-ELL cantar& per u.nlca veaad&
en funció de n1t, LA REINA HA

RELLISCAT, - Ea despatxa a toça
els centres de LOca.litata.

Festivals AURI GEMMA
DIal TEATRB NOVETA'l'S JOUS O&AS, tarda, tradioionaf
OER'I'A.MEN !Nl·AN'l'U.. de VES-

TITS. NlT, L'ACREDITAT 1 LU·
XOS BALL PARE •t TRAVESTI,

DISSABTE DE CARNAVAL. ORIGINAL BALL MULTlCOLOR, con-

vert.iç en Parc d'Atraccions.

Avul. tarda, 6'15: L 1 HO&TAL
DE LA GLORIA. Nlt, a lea 10'16 .
El rrandiós Uit de Lluls Elle•:
LILI , VOL VURE
Butaques platea. I Pttt.

Cinemes

Teatre
Còmic
Cran Companyia dt revist••
Tarda, a lea 6'16 1 nit, e. Iee
10'16. Butaca. t PttJ, La merave.
llosa revista:

DE LIDIA
S MARIDOS
lperOPerlita
Qreoo, Huert11, Muri·
Ilo, etc. 40 bellisaimes vtce-tlplea.
Ela dansarina Na.Ya 1 Tomu. Gran
presentació - DemA, ta.rda 1 olt,
LOS MARIDOS DE LlDIA

Teatre
Fio mea
Telèfon
22021

Compaoyla. titular de la qual
formen part Antbnla Herrero. Aa·

fael Berdem, .lo~Jtp Balaauer,
Elie1 S~~¡nju•n. Lluls S. Torrecill•¡
Carme Cuevas. MaruJa Cuevas
Adela Calderon . A les 5'30 1 & lea
10'15. (Tarda, les butaques a t
ptee.):

20.000 DUROS
éxit de Navarro I Torrado,
Ge!l1ai creació d'aquesta. com_pa.

Sorollóe

ny1a. Delicl06e& aventures de uTa·
conciton, •Tafiletu i o:Charoflnl),
Intrtg&, comicitat 1 emOCió. A les
6'30: ~0.000 DUROS. A les 10'15:
Carl11 Arniches estrena el sainet
en tres actes: LAS DOCE EN
PUNTO, (Casilda). Antbnla Herrtro; (senyor Pepe), Rafaal Bar·
dem. Decorat exprot6a de Mar~
tfnez Cari.

P~

SE'l'A: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TALS, VIATGES, etc.

nt a s o
a 181 i. Nlt, e. 181

10: PATHE JOURNAL • REVIS·
TA FEMINA • USi 8U IMA·
CINACION l&traccló). Gran éxtt
de Custav Froelich en:

El fugitivo de Chicago
amb Lli Da&over 1 Louise Ullrioh.

PAR I S
CINEMA
Avdl. Pta. An&el . 11 I 13
Tel•fon 14544

lemprt tl procrama m6a atractiu
Tarda, a les 4'30. Nit, 1'45:
REV1SYES PAl' HE i FEMENINA ~
Paul Munl en QUE HAY, NE~
LLIE? • RATON VOLADOR (dl.
buixot) • lmperlo Arc.entina en
la auper~producclO espanyola: LA
HERMANA SAN SULPICIO, amb
Miauel Ligero. - Despatx de local.ltata a. ta.Qullia per a. la. num..
rada. de diu.men¡e. tarda, a lea 6.

eo

s e um

Avui, tarda, a lee 4. Nlt, a. 1..

10: REVISTA PARAMOUNT • A
TODO CAS.:. per W. C. Fi1ldt I
DORuTHEA WIECK

••

Un secuestro sensacional
amb Bebt Leroy I Alic,t Brady,
(Són tllms .PARAMOUNT)

Maryland
Ttl. 21968
Placa Urquinaona,
6 -

Tarda.: (continua) 3'30, 5'30 1
Nit, a lea 10:

7'30.

LA SEfiORITA DE LOS CUENTOS

PELIRROJO
Lynen I Harry Saur,
(FILMOFONO)

per Robert

Butaca: 2'20. A Iee 7'30: 1'61

Avui, dimecres, tarda, a les 6'16:

SANTA ISABEL
DE ESPAÑA
Nit. a un quart d'onze. el gran

é%1Ç:

TU GITANO
Y YO GITANA
~---------------

Teatre

Nou

COMPANYIA LJRICA
MARO REDONDO • A. PALACIOI
Aru1, BENEFICI dela POPule.ra
artistes F. Qodayol I .Jesúc Royo.
Tarda, a lea 4'30: VIVA EL MA..

TRIMONIO, EL HUESPED DEL
SEVlLLANO 1 BOHEMIOI.
Nit. a Iea 10, butaQuea a. 3 pea..
setes: LA CORTE DE FARAON •
BOHEMIOS J acte de concert per
Emili Vendrell, Josep Santpert,
Roseta Hernau.
T~rasa Kleln,
Pterra Clarel t ela «bon• del tea..
tre Novetats.

Capitol
Cinema

!::I

AVUI, DIMECRES, TARDA I NIT1
La pelUcula netament lb~rle&

La Dolot·osa

Jola mualcal del mest..re Serrano
3ra. SETMANA
61.. 1 6a. actua.c.tO s>ereonal de l'u..

cel:lent tenor basc

AGUSTI

GODOY

Metropol
Llíaria, 115- Telèfon 81222
Avui, t.artta.. a les 4 1 nlt. a lea
10. La bonica comèdia. I. B. I

¡.·~:

LA CODICIA DE ORO

noa de les Obres rnèa artl.atlques
que • han portat al llenç.

Avut, tarda. 1 ntt. e1 aran éxtt

de l'opereta en tres actee.. de
Franz Lehar:

LA RONDA DE
LAS BRUJAS
por CELlA GAMEZ, PI ERRE CLA·
REL, Cindlda Sut.rez, Cutrlto 1
rloan Riba - Veatuart de Mu
Wtldr.

TEATRE

OL YMPIA

e 1Re
lnaua~raol6 el dia 11 de maro

OALA Bi:ND'IC4 0014101Wt.t.L
Da MOBTRBS OB BARCELONA

REVUE-RADIO
RECLAr.t
Qf'UI NDIOtaolt a Droflt

dtll

hotl>llal•

a IDlorm• 1 clet&L.la Al
rllda, nUnl. .,.

hliN1a cte

d~

Nit.: •Los leouea1,

CINEMES

Amèrica. - «Asealoato en la t~..,._.,_
.._,
1 d41 amtao el reu.
Aa:tOr ia. - rEl crtmeo dol VnoJu
cFugttJvos.

aJ:i

1y

ora

- •Valses de V1ena 1'· lA""··
Boa.o.
.._...n.,
~ lu¡lt"1V08J,
Bohomla. - cY a.not·a queh , ,_

· __,

rtooe•

aro.a<~way

h:

- te& Arrabatt «hil
hl.Jo•. t:La.s ucno aotondrinas, re •

CA.P itol. -

f:o.iiNum. -

.
«La Dolorosa..
cOn se<:ueatro scnsaci

o.
na.l».
tt:risis WWldiab
Catatunn.
oal!ade'
cAlma.
C.ntr1o loin1ma.
rtna•. chl hJJo 1lnprov1zaao•
Comedia. - &Pecae10ree sto cai·eta1 1
t:Vuelau ma. <'-&nciooes.
Colom, - •El nl.llo de !a.S coles• IBI

num.

b.Uèspcd.

•

lb.

Comtal. - •LO& Miserables•. 1600.000
t rancoe al west.
D iana. - •L& mundaoa., cLoe sell Olt.
te.r"10801~t 1

•Sa.tanàst.

«Oro eu !a monta-ña1 e:A.
'
Est»>ai. - «El negro que tent.a. el al~
ma blancu, •La C88a de .Rod.scb.u.d 1
Excelsíor. - eL& novta de la suerte 1 ;
«C&prlcllo8t.
FanUsio. - dà tuattJvo d.e Cbica¡o1
Fèmma. - «Seftora casada neceail.à
Foo Nou. - «A.f:eetuato en ta terrazn
DioramL -

·casa.rse. mucb.achast.

.r:uaridOJ,

1 d41 a.mt¡w el C&)l» .
F r ea-oi i. - •El negro Que tenia et al·
~

ma blancnt

•Caroüna».

eLa dama del Boulev&nb 1
c.Am.ore.¡ en Hollywood».
ln tfm. - «Eacàndaloe roma.noe», ü»asQ
a la juveoi.Ud» •
h iL - «El altar de la mod.u t ciA

Coya.. -

buenaventurat.
•Vuelan

IC.ursaa1 -

ml8 canclooea,,

«AimJ,

1

«.Desl'He Cie CandtleJust
AllnJ»,

c.lt ueroa uumanos», c.El

Laietana. -

cCepo•. 1PeQuello desllzJ .

cCleopatra»,

lla.j .. tio -

cOrada

1

Ma.rina. -- diombree en blanco:. cWon
der-Han .
•PellrroJo•.
•La codtcta dle o.r ot.

M ...raland. NetroDol. -

~ Mlserablee•. cBJ.
Ped d4>1500oocld.o•.

MiriL -

.u.,.

lllbtral. - «Stingarée•, ..Uuatonee d•
a-ran dama•. •La seoda. del cruoen».
Monumental. - •HOllywOOd CODQ.ui8tfr.
cto•, cAmor y cuartllln.a•.
Mundial. - IAmorea de Hollywood., 1
eLa novta del reg1n:Uento1.
Núria, - IA.m.orea en Bollywood.t, lE1
cnmen dei Van.ttle&J.
Paria. - cQue hay, Nelllye?•. lLa ber~
m.an&- San Sulplclo•.
P.dró. - «'i abora que?», •Los ez rt~
Pathe Palace.

Varietats
de Kalaff
Mercat
Tota els barcelonJns dealtgen

aeslst1r a aquesta aran teata de
Carnaval, la m.Wor q_ue s'haurà
vl.st a I& nostra Ciutat. Tlndñ
lloc divendres vinent, d.la 1 de
ma-rç, al ORAN PRICE (Abatl8
Boh6mla. Mod.emlst&).
Recolllu com méa aviat mlllor

la vostra tnvtt&cló 1 locallt.a.t a:
Francesc Layret, 10'.J (estancJ, Vla
Laietana, 51 (estanc), Campo Sa¡rn.do, :;J2 (p.ratge), Balrneron, 164
(estanc), PaMela de Gràcia., SO
(estanc), 1 a tota ela hotel.a, ce,-.
téa, restaurants de Barcelona 1 al

CRAN PRICE.
Dooeu~v011 Prees& sl voleu assistir al MERCAT DB KALAFF l a
la eeva Pesta N:a,Jor.

FRONTO NOVETATS
Avut, dlmect'e8, tarda, a Jes 4:
coot;ro

~ANDEZ - NARRU I

AZURM&NDI .. ARRJ.GORRIAOA.
Nit, & les 10'15: QUINTANA ¡y..
UNAMUNO contra ZARRAOA JAUREGUL -

tella,

Detalla per car-

•La. novia

suerte• cCe.prichoe•.

de

LI

Principal. - «Valses de Viena., t: Aman
tes !ugittvos».
Pubil Cinema.
lltat.

Reportatge. d'actua.--

Rambl1s. - ICOCktall de besos•. ü
cJúca del Dorado Oeete•.

Roya l. -

c.HoUywood.

conqul8bdo•

1

&A.mo.r y cuartillas•.
Sele.ot Cinema. - «RI. ruaeetro detech ve•. «Reoo.tóll.l l Notlclart.
Sma.rt. - eLa clama del Boulevard.• I
-.Luna de miel para treu.
T•lia. - «Am()I'"N en Hollywood•, cB1

·pequedo

reya,

Triomf - •Cleopatra», •Dol corazon•
que6o re.v•.
'I un latldo• .
Tetuan. - tAmores eo Holly-wood• l
cCnucho el roto», cF'u.ràndula trt.·
gica» .
T fvoll. -

«Ma.rie. OaJante•.

UrQ u lnaona. - cOn Uo de tamllta».
Votaa. - cFe\cll de amnn, c.Aai ama
l• rnujeu.
XUe. - «Cleopatru, tNochea: cD lOI
bosQues de V1eoat.

LLEGIU CADA DIA

LA HUMANITAT

COMARQUES
*

amb novea 1 eacolltdee romances,
açompany~ot pel mestre Ortiz dt
Zaratt.

t BLAY:

I rtvlstts dt CELlA CAMEZ

rost.

Lotérpret del •Hermano Ra.taeb,

DAMA DE CABARET
1 la rnaa:n1nca prOduccló FKBRER

NOVETATS
TEATRE
Gran ComDanYil d'eperatts

<>Vlh 1

cos •.

(UFlLMS)

Dlrector: Emili Thullltr

•..d011eml06J,

Novetate - l 'a.rda f Dit: eLa ro
neta a.
brujaa..
Pollerama - 'l'nrdo.: 1Necesa1t
IJ&.
nyoretat 1 •Teta, la &alllnalte""
1· Nit;
eLa. senyoreta Oest».
Prino1pal PaJaoe. - 'l "arda· tL'
de la (l'lòrtat. Nit: •LUi lot v~06tt,¡
Romea. - Tarda 1 ntt: ', 20 .000ure•.

&unpaUa.. •Que pare la prensaJ.

DE HOFFMAN
per Anny Ondra

TEATRE BARCELONA
Companyia dt Month\n • R0111

a tl1al.
casada».
Nou . -Tarda.: •Viva el matl"iQl
•&I huésped del Sev1lta.n0 _. Jr::-o•,
.mion. Na: tLa Corte de Ffu..... b.e.

Que'll, ClClUJo en e1 uairo 1

Pub li-Cinema

Avui, tarcla,

r!!!"

TEATRES

e.an:.tona. -

Seai!O cout1nua. t:Jeieot UbiA

F a

u

All

a l 'e qulero 'I no ee qu.teo erea ea.,
Avtn:.uda. - cEl cti.men ctel y~'tt
1 cTe qwero 1 no 8111 qu1e.o erest Clh

TEATRE CATALA

PALACE
PRINCIPAl
Cofll«)anyla VILA • DAVI

Am

Dlat~4011
c:1.e LldJat.
Esi:J&n~ol. - Tarda.: •Roda el
torna al Bornt. Nit: «Adela,- ¡ "' l

Vae LOrfa. -

MORA D'EBRE
NOTICIES DIVERSES
Ba estat creada a l'Institut Ele-

mental de Segona Ensenyança lr.

cMu~litat lnfantU de Joan C•·
ballé Goyeneche».
El vell republicà, ex-diputaL per
~uesta. comarca senyor Joan Caba-llé. ha tramès al senyors director
do l'Institut un emocionant telcg~

ma. donant les més expressives gu.-

cles

jecte.

I

...,.,

TJU'da: IBan.ta
cle Espadat . Nit; ITu tito. .. lsa.btt
- o 1 ro
1Pta.na1,
Còm1o. - Tarda t n.J.t: •Loe
lla.rCiliOnL -

-

IO l

T

Espectacles Per
a avui

-.lodt

CELONA • 600 valuoaoe premil :I prerola extrao.tdl.natts • 10 pri-

¿VI-

I I

ARKUliiOb

0250

1L1

~e:::::

1aew

04.o

88-

., ,.,

:
...

thl li

111611

Aoolon¡ lnduatria.:

IM

6 .,.

....

ldem Ma.ocna. ...........
Moreeo Plata. Cli.IPOQ..

Navarra .................... .
t-'el eQ,j ..........._.. u..o......

Matlorc:a ...........................

l$:t 2!)

81-

UlV8d.a IS&tremaQ.lU&,,

oauoo••••• .. ••u

~~d8'':::;:::::~··

llU -

..,_

• .1erree. Mar. u ·¡.
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Municipi, corresponents al mes de
febrer. els seran abonats en ela dies
i hores següents: dia 27, de doa
quarts de deu del mati a la una de
la tarda, seran pagats els professors les inicials dels cognoms dels
quals estiguin compreses entre les
lletrea A !lne a la o. Inclusiu. El
81110 mateix dia, de 5 a 7 de la tarda, els
que ho estiguin entre les lletres D
!lns a la Ll. El dia 118, a doo quarts

1LI -

u~a:.~

•¡,

DEM A COBRARAN ELS
MESTRES MUNICIPALS
Els sous I tots els altres emolu·
ments que perceben ela mestres del

., 26
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.ti.UJJ.era
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...,,, --_
._

ll:f~
.lY~

lawen' aA&!a.u1.u ora ....
10 60

\r&a< ........u.o..o.uu.......... .,
Oal!teua u......u ......... ....

obll.cacton~

•

1D4 fa

IILATI

ArgeuLioea ..... I 1 Oò
\liti ..~rllet. Ar&eott 6 •¡. ..
va 16
u
•
•
•

t:1Wtera.

Elec.

100-

'-'A .....
I go- Jilól- ld:u. ca.ta.apa.l
l:Seu~uoo o. - .......... u
81 -
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to'OW. a·oorea UéU. u ·t.•
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11 IlO
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AJUNTAMENT

14.949'10 pessetes. A tal efecte, durant els tndicata dies 1 a les bores
d'ofictn&, estarà exposat al públic

1011-

'/.o

Oranao.a..
tUgues Valeoaa prel ...
c;a¡,¡;uana ou a. J.l ~
c.::auua.ua üa.a a. .: ...-.
(J&W&W& UU I. i' 8 •¡,
l:.U6p. Awer. illeo. 61$(.;
t11ap. a.wer. &eo. a. u
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uan. 1 tteaante ~bre ... .
.l:k>n.8 Reeaaa. Llevaot.. .

l/~

Sucre, 100 quilos, de 168 a llle.
Cavalls, cap, de 2.000 a 1.000.
Mules, ld., de 1.500 a 1.000.
Ases, fd.. de 600 a 500.
Vedells, quilo, de 3'75 a 3'4tJ.
Cabres, id., de 2'26 a 1'50.
Porcs, !d., de 3'10 a 2'90.
Bous, fd., de 2'50 a 2'25.
Gallines, parell, de 24 a 16.
Pollastres, !d., de 14 a ?'50.
CUnllle, fd., de 11 & 8.
ous, dotzena, de 2'10 a 2'00.
Bacallà, 100 q;illos, de 212 a 200.
Alfals, quintar mèUic, de IV a 17.
Carbó mineral, fd., de 18 a 16.

Parc de Desinfecció del carrer de
sardenya., amb un pressupost de

..... ___
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011 d'Oliva, ld., de 220 a 190.

OBRES AL PARC DE DES·
INFECCID
-En compliment del Decret de
l'Alcaldia del 6 de desembre del 1934,
es fa. públic que durant un termlnl
de vuit dies, que f1nlrà a. la una de
Ja tarda, del dia 7 de març prop.
vinent, al Negociat d'Hlglene I S...
nitat de l'Ajuntament (se¡ou pis de
la casa de la Ciutat) I en bores
laborables, s'admetran plecs tancats
per a l'adjudicació d'unes obres al

ObHACIOnl lndullr6alt
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deia productes agrltoiOI pecuiU'Ia I

per l'honor qae ha. estat oO-

Ha estat aixecada la clausu ra
que pesa va, des del dia 9 d'octubb';
ala locals de la Joventut Repu

cana Federal d'aquest poble, I Ateneu Republlcà Federal de Mora. la
usat
Non.
En el partit de lutbOI J
0
el passat diumenge entre el ~re·
Masroig I el O. D. Mora d'~• ·
Guanyaren els locals per 7 gols ~_:1
Dumnt tota la setmana ..sada els senyors de la Lliga h8Jl
estat molt enfeinnts empastifant ~~
parets de cartells anunciAdors

a

gran mltlng que el llder ha do""\el

Tarragona, i fent esforços pH a
d'tXD.plenar un auto")mnibas vezt
traslladar~se a l'esme_ntada cJuta 're
El conegut feudsta, _metn~i·
destacat de la dictadura.. Cè~r ~
meno, es mou lntensameu anit·
aque,;;ta comarca tractant d'org fe.l&za.r les seves torces, com bO del
quan Jn dictadura 1 dies a~ 1q31
10 d'agQ.Clt. ¡I el 14 d'abril P¡ ièts

es va proclamar la RepúbllC:llugar.
republicans sense poder~se ~ fLOYS.
n<»
Ba mort a l'edat de
-

Encarn&ció Laoues, cspo...'!l del
u5tf8
tre amic Pere Bonfill.
Ajuntem l'expressió del 0 pel
rebudes
.la
condol a tes moltes
·rati
nostre amic.
Ha estat rebudn n.cn~ &uer
alegria entre elS' clements d: : del
ra la noticia de J'allil>erar lde dt'
va'txe.U «Uruguay», de l'ex-s ~ 1 eJC
Barcelona senyor PI 1 suny t
consellers d'aquest ajunuun~~a- 1.13
La més cordial euhorR
nMtres esttmnt" nmics

la humantldl
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la:liifmanttaf
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L'atur forçós a
França, calamitat nacional

TEMES SOCIALS

Baralles de família

Un Parlament de
classe

Què fan les
esquerres?

La Publicitat dedica el seu editorial a comentar les activitats
La 'I1erra ttunbd pregunta. I vol
Al:tl qual!ffca El Pueblo, en un
polftiques de la Cecla, !a Lliga, ra.
aaber «qtu! tan let uquerreS)>. La
editorial. l'actual Parlament de la
dicaU t agraris, úníquea que avui
pregunta obeeix a la tntensa proPR EUS DE IU BSCRIPCIO :
Repúblfca.
IÓ1& permetes a Catalunua.
paganda de les dretes.
«Los dlarloa del capital dlacuten un
A ¡.., darreries del segle passat I ment més <ill!cll, puix que ~s la pari
•Hem pa.sat un dtumenae ~nse rei'60
Traduïm del cJournal Olficlela, de
aaroelona, un m••
•Ayer dominKO, como el anterior, e<>
a~ttt~ri& 1 cedistes s'ha-. tema que no deJ& de tener tnterés.
Paris, data del 16 de febrer el se- a principis del present, encara h1 positiva de l'obra revolucionAria. I, bre la vt&ita.aQ.ue
7'50
rora. un trtm .. ue
tod.oa, hubo vs.rlos mftines derech1emo
la&
en
que
problemaa
101
de
tra.ta
Se
avesat ler-uos. El senyor Gil Rogüent extracte d'Una sessió del Par- havia homes que creien en la trans- acceptant la mlllor hipòtesi. podem vlen
Am•rloa Llatma 1 Portuaal
blee ha. anat a. lluir la seva elOQ.üeucta aem.ana. Y se opina por unos que era tu. Los ml tines ton y~ _ en lil6 ctuda.construccapacitat
la
que
afirmar
Es
80Cletat.
la
de
màgica
formació
'I los puebloa de .eospafta, el pan
des
Ultima
esta
uplanteado
han
ae
Cortes
francès:
lament
un tnmostre
per terres lleoneses: fins l'acte que els
cMAURICE ROLLAND, adreçant- a dir. creien que un bon mati, des-- ttva del proletaziat serà sempre ln· radlcala tenien organitzat per a diu- llora de que el Parlamento se tnt&- nuestro de cada dJa. Pocaa veces, salvo
18Altres PlUSOs un trlmutre
a darrera hora. va. tornar-se ut- reaara por los •Problema& econOmieoe en loe perió:Ucoe de franca ca.mpatla
se al Ministre del Treball. li pre- prés d'Una nit més o menys tem· ferior a la seva capacitat de~~truc· rnenae.
ruapoll. La Llga ba tingut el camp de los diversos sectores que uaufruc> electoral. se habrà re&Jizado en Espagunta quin resultat porta e. !e. cam- pestuosa, la societat fóra. regida per tlva.
TarraaonrL i sembla que prac- tUan la producelón naclonal». Para tla labor de propaganda mtuJ intensa
a
Uiure
»I encara a'ha de fer una salvetat,
bra amb la seva tasca per a apai- un nou ordre de coses: millor dit,
la propaganda. tntenalva, dtstrl- otroe, los d.lscuttdos cno son los pro- que la. aue ahora d.esarrollan n uestras
que després del desgavell en què vi· 1 és que es fa absolutament necessari ticà
Atwque, jwto es
vagar l'atur forçós.
seus oradors en dos locals es- blemas que los espa.ftolee desea-rtamos extrema& derecba.s.
ela
buit
Y cora.1e. declrlo, uunco tampoco con tan menJo no voldria pas ana.litzar punt via la societat abans la nit cgl~ que el treballador sàpiga. amb la tr•tégtce. El senyor cambó pronuncià ver abordadoe con atenclOn
tJ1:aY
objetivoe.
problemas
los
stno
to.
éxt
ruad.o
el
l
bo
és
que
el
possible,
julitesa
justfcla,
la
raó,
la
el &eu discurs dominical, que sl en al.
per punt el vostre discurs, però m'hl riosa», Imperaria
Pero cou éxtto o aiu 61, es lo cierto
guna cosa l'ha d!stlngtt dels anteriors de: •Esoe pJettos de intueaes prtvadoe,
obllge. la lnsuflciència de les vostres la. veritat, la llibertat, etc. Que els que és dolent.»
ha estat en la cla.retat 1 la instsWncta por mucho alcauce regton.a.l que ten· c¡ue Jas derecha~~ se mueven, ugitan,
ara
que
el
tot
No
Besnard.
raó
Té
éssent
llevarien
es
dolents
homes
y hablan. Muestra.n, en rln de
vlajan
dades. Poca cosa és, senyor ministre,
màs
las
encendtdo
han
alempre
gan,
adverseus
el8
desparençar
a.
p~
que
la reglamentació de la mà d'obra. bons, ja que no trobarien on ni a regeix ~s dolent, ~ per tant 1 s'he. aar1.8 pred.Uectes en aquets momenta: fteras y tercas a(..'titudes». Veamos en cuentM, una. actlvldad que contrasta
una
Heus-aCI
selecció.
una
fer
de
tothom,
con la paslY.ldad de las
de
fóra
tot
DOderoaamente
Que
mal.
fer
qui
uu
a
posl.ble
y
fàcil
es
le
medtda.
què
els homes de la Ced.a.
-L'Acadèmia i Laboratori de Cièn~ estrangera. 1 les subvencions als pa~
tant, acabats els lladregots, les educació que s'ha de donar a les
Actualment a Catalunya, com a. lA Parlamento como el actual •discutir izquierdas. El donún¡o antel'ior, por
etes Mèdiques de Catalunya cel~ trons que ocupin obrers parats, en- per
a. catorce mitines defrente
ejem.plo.
els ganduls. la fam, la mtsèrta maMes obreres per tal de desvetllar- resta d'Espanya, només lo. zona. de les los pl'oblemas objetivoa».
brarà sessió clentifica aVUi, dime- sems que els subsidis, els treballs lleis. p~tituc1ó.
La compostciOn .socla.l del actual recbtstns no hubo uno as.oto de iz..
dl'etes t la del republicanisme històque
del
selecció
de
sentit
el
en
les
hwua..
la
fi:
"'---~
~
cres, a les set de la tarda, en la qual forestals 1 sanitaris que heu emprès.
ric ateroperat ocupada. pels radicals Parln.mento es -bten puede declrse-- quterdas. De ayer no conecemos atl.n
està eu activitat; només les forces go- estrlctamente homorénea.. Prescindien- e1 saldo de loa actos celebradoe. Pero
seran presentades les &egüents co- Es quelcom imprects tot això. Els
PLA DE PRODUCCIO INDUSTRIAL
vernamentals 1 lea Q.Ue frisen per con- do de ma.ttces politicos y de un exiguo tenexnos la. &elutld.ll.<l Cie que e.rroja.ràn
treballadors viuen, com nosaltres, de
municacions:
quistar aqueat t1tol, com la Lliga, ee nUmero do dlputados. Q.ue representan una 1mportante n1ayoria en favor de
Doctors V. Artlgas I J, M. Vallrl· coses concretes.
dereChas.
mouen 1 s'encalcen. Es pot. dir aue f1n.B lntereses en clerto .mOdo popUlarea. Ja lnsOomprendcmos
bers: «Alguns casos de diagnòstic
La mà d'obra estrangera? Des de
pe.rfectamente que
ara. aquestes Justes d'oratòria domini- Cò.J:nara actual es la representac10n ae. hoy
por hoy Iu I.Zquierdas troplezan
ttnan1ntercSC8
lf'IUldea
los
de
nuina
mitjançant l'exploració radiològica fa uns mesos que han estat aco-.
cal no són altra cosa. sinó baralles de
di!lcultadea que,
amb llplodol de les vies blllars fls- mtadats de diverses fàbriques i ex..
tamllia; 1 activitat de la Lliga M defen· cteroa y a&rartoa. Por 80bre todo lo con dl!tcultades-lo dlcho en oca&lón anteal.va; si e&COmet és purament per im- demà.s, eatos dos Kl'&llde& interesee tor. repetlmoe
pulsats de França 20.000 treballalulltzades».
pueblo ni mu-.
del
provienen
n1
rior,
de
travée
•
var
prt
de
ban
te
Z068Jilen
pedir que els seua adversaris afins 11
Doctor Antoni Oriol I Anguera: dors estrangers. ¿Què ha 60lucionat
cho menos de talta. de apoyo en la
ocupin els seus campaments electorals. la. ncttvldad parlamentaria.
cApllcaclons cUnlques d'Un nou ml- aquesta mesura? Jo veig que el nomesa intensa lareal12.ar
para
opinlónstanUlcaclón
su
de
cuento.
Hablda
A Tarragona tota. Ja tàctica 8'orl~ntà a
bor de propaga.nda que ae precisa. La
cro-.gasòmetreJ.
bre de parats no ha minvat; al con·
infligir minves a l'Institut AKticola ca.- IOC.lal, a nadie debe extrafíar que, en contlnuidad
de excepclón
rktm.e.D
del
las
semanas,
anterlores
en
y
dlaa
estos
L'acte tindrà lloo al n06tre estatge trart, ha augmentat.
talt. de Sant Isidre, en vtstes a l'acció
la celebraclón de algunos acoteWIIva que preparen dintre l'entitat. Cortes diacutan - -con preterencie.-. 1mp1de
I()Cial.
¿Subvencions als patrons que ocupensamiento
Els tsldristes &overnament&J.s pre- aquella que interesa a los Vinlculr.o-- tos e impoeiblltta que el llberta.d.
-La. contribució industrial, a Sant pin parats? Aqul hem sentit l'InsHaJ.
exteriortce ocn entera
nen posicions per a repel:llr t'escomes.e., res, a loa trtgueros, a 106 terratenient.es ae
y bom.bres de IZAJ}dreu, es cobrarà els dies 21, 22 i pirador del projecte, senyor Ooujon,
1 el bo del cas és aue elS uns 1 els al· y a 106 que sa.can provecho de las va- ta.mblén. enparttdos
Y
difícUes.
clrcunstanclaa
quierda
23 ,de nou a una, al local de la Unió i ens ha dlt que tal com vós l'heu
ues cerquen la protecelo més eftca.c en rta.s actlvidades de las arandes lndus- en cua.nto a las or¡an.l.zaeiones obrera&,
l'apoUtlctame de l'Olllauitzacló el.B dea- trias en conextOn con la. activlda.d ban- es
presentat, no reconeix aquest pro.
de Contribuents, Sant Andreu, 288.
muy dlftcll que puedan celebrar
Uns de ut. qual pretenen regir. 1 per carta.
- El c. D. de l'Ateneu Polylech- jecte com a. fill seu ...
Y., por esta. mtSDla razón, lnterés de Con¡resos, Asambleas o m!tines en tanaquesta cuveUa é8 per on palanqueEl MINISTRE DEL TREBALL: Els
ee reKTese a la. normo.Udad. coneno
to
la
en
represento.dOB
lrl"Ul)OS
Jos
todos
ntcum fa avinent als inscrits al curl'orientació
amb
dlscon!ormes
els
geu
empresa pel senyor Cirera 1 Voltà i ct.mara. es q,ue Ja dlscusión de sus tltuclonal
set clntroducció a la música moder- meus fills els faig jo mateix sense
tod015 estos obstà.cuCompt·endemO&
inte1·eses
sus
de
¡rupo,
de
problema&
(Rialles).
ell cedtst&-~ que l'acompanyen a la.
na•. que, per lndlspostctó del profes- ajut de ningú.
con Que tropiczan las tuerzns de
Junta. La diversió sembla que dona- de arupo, que suelen distancJ:u:Ies Wl 108
MAURICE ROLLAND: Bé; vós
sor senyor Otto Ma.yer, no començaobstante, creemos
no
Pero,
tzquierda.
.mucho
bace
no
sucedló
como
te.nto,
rà ,oc, 1 no etlll sorprendria. que el
podtan llacer màs de lo que ha,.
rà fins el dia. 7 de març, en lloc del subvencioneu els fons municipals
resUltat de la. d.issencló fos un destria- entre agTtiJ'tos y popullstae, no sea la. que
90
un
a
65
d'un
proporció
una
amb
Hablar
cuando
lntentarlo
cen.
dta. 26 del mes que aom, com havla
ment de les forces l.sidrist~. La Cada. norma de acctón untca del Parlamento. en las provlnclas que semenos.
pueda. hablar
per 100. Es a. dir que quan un obrer
p0681blement trobaria l'adhesió dels Para. lograr la unlón sa.jJrada, la cotn- y de los temas que ee puedan
estat a.nuncta.t.
t1·atar.
percep una. indemnització de
propietaris més modestos pròxims so- cldencla y el aplauso unànime, el Go- Porque todos estarnos oonvenctd08
- Demà, dijous, a doa quarts de parat
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aionlsta de Catalunya, tindrà. lloe
amb l'ajut dels associats de maJo1· re- oontrarrevoluclonarlo-- como muy bicn acctona.rlos. Tod.oe sabemos que las
lo caJlftcan los ministrO&- y que se
presentació econòmica.
l'acostumada. reunió de la seva sec- que va a càrrec de la col:lectivitat.
masas trabaJadoras no varlarian un
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podeu
no
Municipis
Els
Mentre es descabdella aquest con- constderan il).dispensables para ruTan- àpice
ció de fotografia, en la qual el se-mAs o discurso meIlleta frunU1ar. a la zona oposada. a les ear de ralz cualquJer rebrote revolu- nos depor011dl.scurso
nyor Francesc Blasi donarà una ses- quest franc i vós els aconselleu de
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sió de projeccions sobre Dinamarca
eSPeCial. Aquesta apatia., però, vol dir tual ¡asta au vida eu dos acttvtdo.des necesaria una acUva labor
un salari de deu trancs, que l'E.stat
de propa.
fundarnentales y en un objettvo coI H&mburg.
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lueioneu res als Municipis. car ells
ció no dretista és tant o més densa los arupos dominantes y elaborar te. de tzquterda . todos debemos comprenque abans; cal només que s'organitzi yes que aseguren la permanencla en el dcr que tambléu es precf.so un retcr.
hauran de cobrir la diferència del
d'una manera racional i que lea for- Poder a. las clases que hoy lo poseen.» no lo màs acelerado postble a la norsalari, que representen 15 ó 20 francs
No puede &el" de otra. manera. Un
ces que la. lute¡rren sàpi¡ruen coordinarper dia 1 per obrer, puix que vós. seSe hace preciso tomar a la.
amb eficiència, sense perjudici de Parlamento de clase no puede hacer roalidad.
te
pa.ra. hncer esa ca.mpa.fih
nyor ministre, no pensareu pas que
la personalitat respectiva t de Ja seva otra cosa. Y no se crea Que nosotrOB normalldad
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soroll, però, molt sovint és senyal d'in.francs per dia.
longa demasiado ttempo y no debe procomoditats I d'egoismes Insolubles; ta colaboractón con aus cla.o;es antag<bl- Jongru-se
Heus a ci el dilema. ; la misèria dels
roà8
sl
que
Lo
existir.
puede
no
No. Esto
quietud pot é&Ser fecunda. A tota ens es
Llevrunos ctnco meses l' medlo en
Municipis no permet pa.ga.r un f.ra.nc
posible, lo que puede darse eg; un
Interessa que efectivnment ho sJgut.t
Parlamento donde exista un fuerte Prensa.. con restrtcclón de las ltbertades
diari i vós voleu augmentar llurs desde excepclón, cou censura. de
ré§J;lmen
ta.
de
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peses obligant ·lOS a desemborsar·
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L& vostra reglamentació sobre l'alo rundamenta.l las bases del régimen. ocurre actualmente nada. que pueda.
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tur forçós
alerr.pre darA. como resultado una mayoria de las clases que lo domlnan todo tuaclón anòmala en que vivtmos. Hay
dit I ho repetim.
por el stste.ma nerv1060 de la econo- tranquutdad en toda.a las provinctaa_.
Per altra. banda, gran nombre de
•FIESTA DE PRECEPTD
La Veu, com LA HUMANITAT, mia.
segun repite un dia y ot1'0 el mtnl&parats escapen al vostre control i
aproDecret
eZ
comenta
l
recun
Tambtéu caben mattces. Parlamento& tro de la Gobernactón, y &ei'\Ul atestt..
des
industrial
proòuooo
Ja
representa
que
Besnard
e
d
lhbre
del
Gràfic
«Y el léptlmo, descanso»
vós ho ignoreu.
todos los datoa e lutor.maciones
¡uan
rot aban" d'ahir pel Consell àe rné.8 o meuos 1n1ardadores de las esen~
<De eLa Tierra».)
Hom no inscriu els que no porten del treballador, la set!cló tècnica, la secció social. els comitès de taller.
mini.!tres. en el qual es Jacu.J.ta el clas cdemocràttca.u. Pe.rlamentos en- que en los pertód!cos se reclben. Y. sl
extraordlnarto que su·
acaso,
sis mesos de residència al lloc on els COnsells de fàbrica, els sindicats d'indústria fins les Federacions reGovernador General de catalunya tre¡a.doa por completo a una labor con- cede eslolaúntco
protusión de rumores, pues..
t.rarrevoluclonarta. Este ülttmo es el
nol
resten parats; no volen inscriure els gion.'lls,
Ajuntaments
destttufr
a
per
tos eu clrcula.ción uo se sabe por qu1én
nacionals i internacionals d 'indústria.
.
c&.80 del actual.»
menar Comission.'l gestores.
joves que tomen del servei militar
n1 con que obJeto. Y estoe rumorta,
Dlu La Veu.
1 no troben, com ~s natural, cap
Ja mayor part.e de I&& ve·
descabeliadoo
-.En les re!erénclea Ollclosee del Conces. s6lo sirven para crear una atrn~
ocupació; els muttlats, tampoc no =-~a eiXiria neta, immaculada, dis- és bo 1 dolent amb relació a l'actual
ha
Que
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de
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que a na<lie beneit·
rratemitat.
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nervt015Lsmo
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1
de
tem
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entren a. 11\ categoria d'obrers parats.
eta y a todos perjudica.
Tampoc no serà banyar-se amb aigua estat aprovat un decret de la Prest·
Aquesta concepció mística del que
I ... aixf, multitud de des graciats que
GeneGovernador
el
facultant
déncla.
Pero •• """" probllda • cierta aue el
en podríem dir anarquisme, tenia de roses després del triomf revolu- ral de Catalunya per a. suspendre Amoren de ram.
rumor sólo exlate y ae exvend.e cuando
car Besnard preveu que juntaments, deet1tu1r alcaldes 1 noJa ho veieu oom l'atur for~ és adepteli a Frt;nça, E.<spanya, Portu· cionari d"establir
El Liberal publica la següent ll()- una talta de llbertad de Prensa hac&
un «control fra- menar comlaslons gestores durant el
gal i a al'{WlS paï~ sudrunericans. s'haurà
una ca.la.mitat nacional.•
dar como ciertas
a. Jas s:entes
ta• d'u 7¡ i n7te gable ¡n te rè s ara que creer
la.a mayores tontcr a.s o barba.ridades.
França ha expulsat totalment del ternal, però sever, de l'acció indivl-. pertode tntert que duri aquesta sttua..
Sl la Prenaa ee Ubrc, el rumor nada
ciO.
tant parlen d'alijos.
moviment obrer aque.st concepte dual 1 coHectiva».
cHemos tentdo ocasión de habln1· con tlene que hacer. y ea e1 rumor lo
el Go\'ern actual uo ena lin&ues
LA TASCA DELS SINDICATS equivocat, deixant lliure pas a unes I com que Besnard - i amb ell ja 81acostumats
Uu1co excepcional nue ahora ¡mede entantes OO&C8, costaria un portugués amigo nuestro.
organitzacions proletlirles de grau els sindicalistes revolucionaris de molt de creurea que
ésser
pogués
això
vlsto usted eso que llaman contrarse en Espafla. Y para terminar
-¿Ha.
MADRILENYS
amplitud i amb un programa concret França-- 10 vol viure desprevinguL, veritat. Perquè, despr~ d'9.lxò, ¿Q.ué acta de acwsac16n? ¡Hemos estado a. con él bagtnrla. con suprtmtr ln. cen·
Els Sindicats obrers madrileny~ i complet.
ha elaborat w1 programa post-revo-. en quedarà de l'Estatut?
punto dc provocar una. ¡¡uerra. con sura.
desenvolupen una obra digna d'ésD'aquell Estatut 1 d'aqueUs Coustl- Portugal!
Pero noe hemoe desvlado de nuesJa no r;omnien amb el «grand lueionarl, a base d'w1a organització
•LA S UPREMA I L.LU S IO
ser divulgada sempre, però mes en~ soir» ..els treballadors francesos; ja econòmica i liocial dirigida pels Sin· tuctó QUe el Jllil.~ix. President del Con- -!Oa.Ile usted, POl' Diosl -nos ba tro tema y belDO(:I de volver a. ~1. Pren-.la n'hem pa&Sat un altre.
cara en aquests moments en què han après n. saber que el règim que dicats i pels Municipis, i aquest pro-. sell de Minist.res que signa. aquest de- repllca.cto-. Los Que estuvieron a pun~ te a la campat\a. activo. e tntensa. de
-Qui dia passa ... dta empeny.»
sembla. que, aprofitant l'avinentesa impera no finirà amb un sol cop grama el publica en forma de Cons- cret Pl'OmeUa. respectar el dia 9 d 'oe- to de eso fueron loe monàrquicos es- la.& derechus extreruaa se hace prec::ttubre davant les Corts de la. Repúbli- patlolea. en loe prtmeroa afi.oe de la sa. w1a. campaf\a. tgualmente intensa
de la revolta d'octubre, les dretes, destrament donat, qüe caldran tnolts titució, precidida per Wl& declaració ca.
(De «La Ve-.¡ de Qataluny..,,)
Ho repetia en dtscutlr-M el proJeo.. RepUbUca portuguesa. En 1912, los mo- y activa- de las tuerza.s de izquierda.
fent com aqaell que ignora la tasca cops fets amb mà lnteHlgent i forta de principis donant al nou règim el te de
llet de règim tranlltori.
nàrquicos portu¡¡ueses. con campamen. Babemos que hay dlflcUltades y obscultural l de previsió social que rea- per a matar definitivament aquesta nom de: «ASliOCiation Féd.érative des
En aqu~t.a. llet. ni en el debat que to en Verln, hlcleron vartas tncursio.. tlculos s1u cueuto. Pero creemos Que
litzen els treballadors madrilenys serp que pertorba la pau polltica, Trava.illeurs de France».
la precedi, no s'esmenta. per a res el nes. Con muulctones que se dtjo pro- ha Uegado el momento de empezar a
loca.l, que tothom reconelxlo. U· cediQll de OVledo; con tusiles de Te>- actuar con toda la lntenaidad que
agrupats a la U. O. T., declarada social i econòmica del món.
El llibre de Pierre Besnard és dlg· ré¡im
nànlmement com de la competéncin. ledo, segUn las referenctas; con cafto. csos obstàculoa y es:..s dtncultades noe
al marge de lr-. llei, volen presentar
Els treballadors francesos han ne d'estudi t tot treballador que exchWva del Poder a.utònom. S'havia. nes de Marina de dembarco y con ame- permttan.»
com a exemplar l'obra que volen fer comprès que cal un programa cons- pensi reemplaçar el concepte actual parlat de l'Ordre PübUc, a'havta partrallndoras Masden, saUeJ'OD en for-lo!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!
els Sindicats catòlic$. Que volen tructiu, que resulta de més interès de l'Estat per un nou liistema d'orga. Jat de la Justícia, 8'havta parlat de maclón
milltar de Glnzo de Ll,nla.
fer, diem, amb l'ajut oficial o l;emi- que el destructiu, car aquest ja l'ad· nitza.ció haurà de llegir-lo 1 medi· l'Ensenyament. Ningú no havia parlat cru.tro.ron en Portugal y fueron derroDe todo esto hay oonstaucla -nña,..
tadoe en Chavea.
oficial 1 recolzats, inspirats i asses. versari s'encarrega d 'anar-lo elabo- tar-lo.
mat del ré¡im local.
de- en un Ubro, cuyo autor eu esU..
campaau
teniau
que
Acreditada
Conaell
el
Q.Ue
lle¡iem
pocs d.les
monJo de maym· excepclón • .no estud.o
sorats pels Jes uïtes de «El Debate», rant.
Es de doldre que lllbres escrita deFa
Mln18tres havia. acordat derol8l' d&- mento en Vertn, y repetida l& t.nteu- atual du cau~a: mo~l'Q.ulcaJ. En sus
per a oposar-se a les reivindicacions
amb la claredat 1 precisió del de tlnitlvament totes les disposicions dio- tona, la Re.Públlca portu¡ruesa htzo a. pt\glnns se habln ampllamente de las
• • •
proletàries.
Hem rebut un llibre que hem llegit Besna.rd, no en produeixin els nos·
Q.ue no ho haauessin estat la. Monarquia eapa.ftola un reclamactón, facWdades prodigadas por las autort·
Vegi's el que setmanalment a~ amb fruicló, de Plerre Besnard, cLe tres sindicalistes. Potlier el motiu tatorla.Js
flns ara. I.& referêucia periodistlca no apoyad.a por Inala.terra. Y no sabemos dades do la Monarquia a los legtonartoe
nen els Sindicats obrers madrilenys Monde
de de Palva Coucelro.
editat per la c. d'aquesta manca de producció Ut&- esmentava qUlnee disposicions eren &- que a nturuoo d.e loe gobernantee
en concepte de subsidis de malaltia. G . T. S.Nouveau»,
questes. A nosaltres, però. ene aem. aquellaa 1'echas 11912) se lea acusara
Asi es, en efecto.
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accidents, etc., sense comptar eJ que suggereix aquestes 1 moltes altres re.. ca.sa nostra, sembla dominar l'esp&o blava molt b& que un lótQVern republlcà por loe re.vubllcanos espaf'loles con los
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t~-¡ I què teu quan Ja oensura no
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Y
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dtcta.la
de
d.lspot;icioDS
IH
rqaades
los .~roberna.ntes de ta Repítblt..
fueron
4.000 pessetes setmanals·
Paletes,
los Bres. Azafta y Casares Qutroga.
vol blancs?
ca espallola respetuoeos &tempre oon
timonis de oom es porta el moviment gaire de com aniran les coses des- dW'A.
100;
entarimadors,
50¡
ganivetair~.
atio
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a
anterior
fecha
con
Y
Godel
actitud
d'aquesta
Davant
de Portu¡al. aino los
lndepeudencla
la.
l'orgn.nltza..
fiant
o
triomf
del
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-Ens vetem negres.»
fusters, 300; mosaistes, 160; decora- proletari a Catalunya,
com a patriotes catalans, com -stsuo dicténdonos el portuin!éS ami- g:obernantes de lA MonarQ.ufa. de Al..
Pierre Besnard ha escrit un bon ció a l'eventualitat, a l'imperatiu de avern,
!De «La Publicitat».)
homes
a.
dors. 30; estucadors, 150; esparters,
corn
espanyola,
ciutadana
¡<>-, atacru:on loe monàrQ.ulcos portu- fonso XIII, que por BOftlU·, softaron haso a.l geni dels que vivim dintre de la legalitat repu- gueses wr Vlnhaes, proteg:ldos, según ta con la. rcconqulatn. de L\.\8ltanla. ~
50; empedradors, l!SO; fontaners, lllbre, considerant-lo des d'un punt les circumstàncies
noUg que s'adhereixin al nou bllca.na, no hem d'amagar la nost1·a ellos, por aus COlTellgtonartos en la Mo- sln embargo. a nl\die se le ocun10
200; fumiste~J, 250: serrallistes 50; da vista obrerista. Nosaltres, en tant homes
dolorida. protesta.»
narquia espafiola.
a.cusarloa.»
electricistes, 150; pintors décora.- que republlcans d'esquerra, que pog.. elitat de coses,
Això ho condemnen, no solament
dors, 250; pouaires, 250; porlandis· seYm un programa social avançat,
tes, 150; peons, 3.000; vidriers ar· però concre;. tindrfem les nostres els sindicalistes de la tendència Beg..
tistlcs, 50; paparinaires, 150; pedra reserves a fer-hi. Però, per a un ml- nard, sinó anarquistes com K.ropot,.. clal o provoquen moviments de vaga. novadora, que no tots els governs
lltant obrer de la C. N. T., el llibre kln, el qual blasmà els que, volent-se revolucionària com ho esmentà An· són iguals com tots sabem, 1 com
i marbre, 300.
Secció de Barajas, 150; Aravaca., de Besnard és d'ulla gran utUita.t. ijançar a una revolució prematura. gel Pestañe. -veg!'s LA HUMANI· bo af1rnla l'anarquista alemany RU·
possibiliten règims de força, alhora TAT del dia 23 de febrer- amb re- dol! Rocker.
Hl ha conceptes com aquests:
150; POZ'uelo, 150; Canillejas, 150;
«Destruir? Res més Càcll, car és que, menyspreant tota reforma p~ lació al moviment de F!gols I Alt
Legan~s. 150; VH:àlvaro, 150.
Aquestes refle.'<ions t!ns han eot.at
lltico-social-econòmica, obstaculitzen Llobregat, provocat solament per a suggerides
Total, per setmana: 10.950 pesse- la part negativa de la Revolució.
per la lectura. de cLe
sopro¡rés
del
ascendent
marxa
la
infinitaés
ja
Al:"fò
.Construir?
tes. les quals sumen, a rany, 568.360
crear una situació de violència al Monde NouveaU» de Pierre Besna.rd,
,
t•
.,.
v
pessetes.
'
-Govern Aza::a
llibre que voldriem veure assimilat
PLA ECONOMIC, ADMINISTRATIU I SOCIAL
Quant a l'atur forçós, el Sindicat
,, per als treballadora millta.nt.s del sin- ,
.
-=- -- .
de la. construcció lliura setmanal.
, , .1 ., J. ~ t Cacilltar el camt 3 UD
dicalisme català. Traduir-lo per als
ment, en concepte de subsidi ala
attre Govern de politics lnèdits en nootres sindicalistes fóra una bona
La. majoria dels diaris comarcala
seus obrers parats. les següentn
focauJC
els arers de la governació i que de obra, Noti's que això ho diem tot 1 de Catalunya ban tramès aquests
''~'" nu""'"""
q~tltats en les seccions que secap manera no responien a una ideo- no estar d'acord, doctrinalment, amb dies a l'Associació de Periodilites d e
-¡No se lo llevarà todOJl)
gueiXen:
logia sindicalista. I això nosaltres el lltbre, en tant que republicans i Barcelona la seva adhesió a la cam·
Pedra 1 max·bre, 3.000 pessetes
ho qualifiquem d'inconsclêncta.
me •El Liberal>.!
demòcrates. Però sabem mirar l'in- panya que Ja benemèrita entitat profontaners, 1.000; mosaistes, 400; eleéEn bona hora es provoquin movt· terès general per damunt de l'inte- fessional reaUtza. contra el projecte
tricistes, 400: total. ~r SPtmana:
ments contra estats de força per a rès de partit. Aquesta és nonna nos- d'Estatut de Prerllsa Cal tenir en
5.000 Pt>SI'Pt f'~
compte que, en el cBs no probable
obrir pas a règims de més llibertat. tra de sempre.
Les conspiracions en temps de la
Amb el lllbre de Pierre Besnard que el susdit pro!ecte fos convertit
dictadura de Primo de Rivera en què apareix la voluntat de vèncer, no en llei, els periodistes comarcals l;()o.
1~0TICIARI
els anarquistes de la F. A. 1. 1 els flant el triomf a l'atzar d'una nit frtrlen un greu perjudici.
Assoctació Independent d'O.
L'Assoolac.ió de Periodistes ha r&o
sindicalistes de la c. N. T. lllutaven gloriosa, 1 ens plau consignar-ho, car
brers Bancaris de Catalunya. - En
units amb poiftics de dreta com Sàn- veiem com poc a poc desapareix el but també l'adhesió de moltes enti·
virtut de la renovació de càrrecs
professionals de fora de Barcetats
cbez Guerra 1 MIQuel Maura 1 mUl-- misttctsme de !"anarquisme, reempla~
efectuada en Ja. Reunió general cte
lars Intrèpids I lnteHigents com Ale- çat pel sindicalisme orgàn1c, que lona.
socls celebrada per aquesta entitat
Pot a.l!rmnr-se, per tant, que tota
xandre Sancho 1 Fermi Galan, són aspira a la transfonna.ció de 1a soobrera, a primers à.::l mes q"J.e som
els elements pro!e:>:;;ionals de la nos.
una prova c¡ue a"ha de ter ~a. ro- cietat.
la. JWlta Directiva ba quedat com!
tra terra ap1·oven, d ·una manera ab-posta de la s~güent. manera: Presisoluta,,_ Ja tasca de l'Associació do
d_ent, Joan Pinyol Rovira; vtceprebeebas en el campo adversa Perlocustes i secunden la seva. cam...
Sldent, Josep M. Malet Isanda; .seUn advertiment de la Conte· etoneseon el fin de desarticular nuestros panya. L'Assoc.lació, en agratr cor-cretari, Josep Marlet Company; viconfederales, respondamos d1alment aquesta prova de confiança
cesccretart. Josep M. Fontquernt
deració Regional del Treball efectivos
en las normas y precedentes que en dels periodistes catalans, prega a
Farré; tresorer, Enric Ricart Riba&;
nuestra hlstoria de luchadores te-- ~s el.s que encara. no s'hagin adhecomptador, Vicenç Rovlra Folguera;
de Catalunya
nt a la campanya .de referèneia. que
nemos.»
VOCals; 6antlago Brugué$ VIdal, Juho facm s.mb la major rapidesa posll Oonzàlez Selma, Josep Pérez AlEl Comitè Regional de la C. N. T
sible. La Secretaria de 1'entitd
ba, Pere Sol~ Sans. Josep Togues
pubUca a cSolidaridad Obrera» uñ
(Rambla dels Estudis. 12, prtncipal)
Negre.
advertiment adreçat als mllltants de
«LA TE LA DE ARAfiA
és oberta cada. dia, de quatre n vui ~
En la retmto r¡:encrul extraordinA-la COnfederació, per tal que e'absla tarda.
de
81&ue la oampai\a contra la
rla celebrada el mateix dia, s'atorgà
ttngu1n de fer manifestacions a la
cotduoacló n.»
un vot àe confiança a la Junta Dipremsa cburgesa• en relació ats afers
rectiva, per tal que aquesta procede la O. N. T. en general, l, d"ilna
(De «El PueblO».)
deixi. junt amb un bon nombre d'en~
«SEGELL PRO INFANCIA»
manera. particular, al que fa refeCarta d'un infant
d'Una
constitució
la
a
foranes.
tltats
rència a l'abstencionisme de Ja
Responent a la crida que el C oFederació Catalana Independent
C. N. T.
Hem rebut, amb data 22 de fe- mH.è Directiu Cfn~-rnl del «Segell ~re
d'Empleats de Banca i Borsa, que
Diu el comttè Regional:
Fide
infant
d'Un
carta
una
brer,
Infància. va fer als comel'ÇO::> da·
reculli l'esperit primitiu que luforeL& campltfia. abstencionista o no gueres, alumne del CoHegt Empor.
ciutat., per tal ~e deJU:B.nar-Ios
mà l'antiga Federació, 1 que perabstencionista, que la O. N. T. debe danès, d'aquella ciutat, que per la questa
per a la tombola. que, a
meti acoblar al seu al totes aquelles
hacer, de ninguna manera ha de ser aeva encisadora tendresa reproduïm: donatius
profit d'aquesta ln~t.itució efJ cele·
entitats I agrupaments d'empleats
patrtmonto de mllltantes mào o meredactor-cap: Com a pe- brarà. el Dijous Gra<> al teatre Novebancaris que en llur consciència de
nos stgnltlcados, slno que ba de t,e. Utcsenyor
del diari LA HUMANI· tats, s'han rebut ja els de le~ seclasSe sentin el professionaliame com
ner •u punto de partida. en 1a.s de. TAT.lector
el gut d'enviar-vos aquest güents ca.ses:
. .
..••
a únic principi 1 com a norma d 'acelaraclonea colecttvas, 1aa eua1es ban IUbre Unc
senyora Elvira Bunwn. 0 on 1lt.t nJ.
«La Terra Catalana>
tuació la collabora.Ció 80Clal 1 el sen-.
de ser la ecloslón 1 el peso de los per & Utulat
!
R
1
Baltà
Escoda,
1
Onfé
Rota
paratS
la Biblioteca d'obrers
m de democràcia alndlcal.
elemen..os anónlmos. Esto darà Ja
Prat~ i Fa.tjó. CaiXa de Pensions
No cal pas rer avinent com l'aten4
eemactón a n uestraa enemla:os. que c¡ue vo.stèo estant organitzant. Pen- a.
la Vellesa 1 d'Estalvi, Schi1hl
c1ó 1 cura amb què aquesta entitat
la conrederaclón Nacional del Tra.- ac que aquest IUbre agradarà a tot- companyia,
B1W.J.C'.o Ba.ñeres, Jc.:
es capté de tots els problemes que
~"'!!'··
bs,Jo no aon Fulano o zutano con h om que el llegeixl per ésser amena :so!Jt, nver H..
s. A., Llibreria. cM~!
a!ecten la. classe, 1 en aquests m~
mia: o menos populartdad., alno que l Instructiva la seva lectura.
Visqueu, vós I els altres que amb nia. Oa~ton O. Rh:,ds, Qpttca. e~
m en ts especlaJ.ment de tot allò que
es un conglomeraclo de hombres
Orpn ltzaoiO lndUitrlal
Iuno•:r..-·
conacientes adversos a todaa las fa.r-- vós organitzen la Biblioteca, molts tet. Mallfltr.ems «1.
•N LA ASAMBLEA TRI QUERA a'adlu e. l'aplicaciÓ dels nomenats
cqulnquennts•1 I com resta a la disa.n.ys, per a poder prosseguir aques- Magatzem-; «La Gol<.ndrtna)). t. u
Heua ad un ¡¡ri.!lc de la - - deia aervela del nOli regim, &M de la pellUca.
DE SALAMANCA
dona I J~
\'ootrcs
els
Trameteu
posició de «>< els companya aaso- presente.' per Plerre BesnanL L'or¡anttzacló Industrial a càrrec de la
Nosot.ros esperamoa que aerà sufl- ta obra de cultura i penseu que hi
. .~na oosa • pndloar y otra llor clats, pa.rtiC'..UO.rment. per a qualse- O. O. T, lla IOO!al & càrrec de I& O. N. O. (Confederació Ne.c!onal de ~ clente esta llamada para que a lo- b an de prestar la seva col:laboració les oficines del •Scf!ell fr?ca.~ (!
carrer MontalE"'ó~· núm ?1.51t
- -. l V- d , asllolob
TUila canaulta o aclariment en
dos nco ¡u!e el buen »enUdo, r tots ela catalans que bo són de bon cio.»,
IIIWlOII).
· ..
Ca.rttatl o teiefonCtl a
aquest sentit.
( De eLa VoaJ.
!rente a 188 lnstnuaclaneo 1 hcoU¡a- cor. Josqulm Sagols.t

T A L L t R S, H U M,
T el • ton 14 44 6

.....•

SINDICALISME

••

Noticiari
*

!

Què volen que en
quedi?

Els Verl'tables
cu Ipa bIes

f.

L'Associació de Periodistes de Barcelona i l'Estatut de
Premsa

r·

Biblioteca per als
obrers parats

.sr).......

.lc1 humanitat

DIMECRES, 17 DE fEBRER

DEL 1,_

LES LLETR ES • INFORMAC IO DE L'ESTRANGE R
CHESTERTON -NO SEMPRE
DESPRES DEL PACTE DE LONDRES
ENTEN SANT TOMAS Schuschnigg i el ·govern anglès h.an arribat a un acord ~
•

F.

end
u

Que Chesterton és una ploma de no. Adés ens fa pensar, adés ens ta
pr1mer1SS1ma categoria és oosa que somriure. Però sempre- amtca o ad.
ningú no posa en tela de Judici. La versaris- tenim el deure de recoseva agllltat 1 fiuldesa ran d'ell un nèlxer·ll el caire personalissim de
digne adversari del seu antipoda totes les seves afirmacions Aix:f. en
Bemard Shaw. L'tm 1 l'altre saben finalitzar el volum, troberÒ. una' enjugar com funàmbuls amb les veri· glnyOS& sàtira contra l'haglògra!
tats més transcendentals 1 de la ma- que s'ente3ta e. fer rellUir les vlr·
tèria més è.rlda 1 profunda. en fan tub! del Sant I la humilitat del Sant
un teixit de fillgranes dialèctiques que no voldria que aquelles fossin
que la tornen agra.d.fvola al més re- revelades.
a~~~ZE VAIXELLs EN PEfractari a meditar.
Chesterton, a la manera de KeyYork, 26. - Constantment
Chesterton és cetòlic i la seva bi- serllng, és molt amic d'imatges sug- EL MINISTRE ABISSINI A ROMA ANUNCIA QUE EL es Nova
rep demanda d'auxili de diversos
bllografla, extensiss:lma- sense pa.r· gestives. Atxi dlu que «l'Orient va
vaixells als quals la tempestat ha
lar d'un& copiosa 1 perseverant la-- ésser el pafs de la Creu 1 l'Occident SEU GOVERN ACCEDEIX A LES PRETENCIONS D'ITALIA coHocat
en situació perillosa. Se sap
bor periodistica -, és consagrada a del Crucifix. E~ grecs adoraren u~
de quinze vaixells que es troben en
la difusió i defensa dels dogmes es- slmbol radiant 1 els llatins un estri EN REFERENCIA A LA COMISSIO DE LA ZONA NEUTRA situació
difícil sense que sigui passisencials de la religió que ell profe- de dolor».
DIUEN
ITALIANS
ELS
ABISSIN!A DECLARA Ofl· ble prestar-los auxili a causa de la
hem
notes
d'aquestes
curs
sa. Cal confessar que quan toco.
En el
QUE HO ES CERT QUE
CIALMENT QUE RENUN• violència de la tempesta.
aquests temes hi sap imprimir una cl.ta.t tres grans figures contemporàS'HAGI ARRIBAT A UN
CIA A INCLDUI:E REPRE•
Les ones han arreba.SSat de la ~
tònica personalissima que potser nies. El catòlic Chesterton, l'espiriACORD PER LA ZONA
SENTANTS NEUTRALS A berta de diversos vaixells alguna tricap mé3 escriptor religiós no ha su- tualista Keyserling 1 l'escèptic SerNEUTRAL
LA CDMISSIO
pulants, que han mort ofegats.
perat n1 superarà mal de la vida. nard Shaw. ¿Us imagineu aquests
Han suspès les seves sortides gaiRoma. 26. - En ela cercles ofiRoma, 26. - Es declara que en
Hom pot ésser el més recalcitrant tres homes al voltant d'una taula cials
es neguen les afirma- tma entrevista celebrada pel repre- rebé tot els vaixells que es dlspo.sadels ateus I llegir amb gust Ches- discutint de coses divines 1 huma: cions italians
sobre un suposat sentant diplomàtic d'Abissínia a Ro- ven a fer-se a la mar en els divei'SOI
terton. Es perfectament conciliable. nes? Valdria la pena, més que de acora estrangeres
italo-e.bisslni per a la crea- ma 1 el Secretari de Negocis Estran- ports de la costa de l'Atlàntic.
En la forma com l'eminent escrip... prendre'n notes taquigràfiques, d'im- ció d'una
Els butlletins meteorolò¡p'•• p-•~
zona neutral al territori gets d'Itàlia, Mr. suvieh, aquell ha
u•.r
._
tor britànic planteJa i raona. els pressionar-ne sengles discos.
en litigi.
ret1;r~t en nom del seu govern la
P,
seua origins.lisslms punts de vista,
la conunuació dels tem¡»
sagien
certes
a
autoritzar
anteriorment
fet
accedeix
havia
Itàlia
que
petició
no podem estar-nos de recordar una
tribus nòmades perquè puguin pas- que al comitè de fixació de la zona rala.
opinió keyserlinian:l. El romte bà.l·
sar la zona neutral 1 proveir-se d'ai- neutra entre SomAli& i Abissinta
NAUFRAGA UN VAIXELL
tic opina que les coses de l'esperit
gua als pous existents en ella, però participessin membres de Bèlgica j
demanen alegria, ja que la tristesa
D~E T,.U Rk~M;ALIVASREAMBCALAP
Abissinta. encara no ha renW1ciat Suècia.
esbrillant
una
dies
gaires
ja
No
l la gravetat són peculiars de la vt.
El govern Italià ha acollit amb saa la seva exigència que prenguin
cena.d'un
sortia
catalana
criptora
SEUS PASSATGERS
DELS
da terrenal 1 feixuga.. Per això dl·
part a les negociacions representants tisfacció la retlra.d.a. de la demanda,
Nova York, 26. - Les noticies que
rieu, en llegir-lo, que tot allò que cle inteUectual. A la porta un oo- estrangers, a la qual cosa Itàlia no expressant que per la seva part auus va dient ho improvisa. amb el negu.t poeta i critic, va oferir-U molt accedeix.
toritzarà. a les tribus anomenades es reben sobre el naufragi d'un val·
somrís als llavis. Aquesta. matisació galantment . el seu cotxe, un d'al'accés a la zona que es xell de turisme prop de la illa de
ablssinles
oficiosa
l'agència
part.
altra
Per
de la seva obra la ta, encara, més quests mtnusculs aerodinàmics, in- Ste!ani nega les noticies estrange- determini per a l'aprofitament de les Wmdward. són pessimistes. Ja han
accessibles per als pesos forts.
estat recollits s13 cadàvers 1 es tem
llegida i celebrada.
fonts.
La dama, gentil, refusà l'atenció res, segons les quala han estat deiSuara Espasa-Ce.lpe ha traduït
Als circols polftles s'assegura que fona.mentadament que els taurons.
nodiverses
contestació
sense
xades
Itàlia té el propòsit de demanar que infecten aquelles aigües, hagin
o:Santo Tomàs de Aquino», obra en bo s agraint-la. Immedi atament
tes del Govern d'Addls Abeba.
•
l'aplicació de la clàusula d'arbitrat- devorat 22 pa.satgers més del va.ixell
la qual Chesterton fa tot d'afirma. rò, crida un taxi.
Aleshores, davant el gest de sorge del tractat d'amistat !talo-abissi- naufragat.
clons interessantissimes tant per als
El naufragi ha estat provocat per
EL TEMPS S'HA ALIAT ni, s1 bé no ha estat feta públlca
1ncondiclone.ls del tomisme, com per presa del ooUega, declarà ella:
ABISSIN!A
AMB
de
xic
un
Porto
-No us astoreu.
la violenta tempesta que a'abat soencara tal decisió.
als seus detractors. No és aquest llitarà
em
na
taxista
el
que
sé
i
pressa
la mar a tota la costa est dels
bre
Messtna, 26. - El pailebot «Leobre un estudi encarcarat de la teoLES TROPES VAN A LES Estats Unita.
nardo de Vinzi:t, que havia sortit
logia iilosòfica de l'anomenat «Doc- f er tarà dient-me mal de ningú.
COLO NIES PER A LA SEVA
•••
ple de tropes amb rumb a Eritrea,
tor Angèlic», sinó una visió d'ella
Paul Valery, el flamant cavaller ha. hagut de suspendre la seva sor·
SEGURETAT
molt adient al temperament de l'esRoma. 26. - Continua l'embarcacriptor. Amb una. franquesa perfec- de l'Ordre d' Isabel la Católica és un tida a causa del mal temps.
ment de tropes i material de guerra
tament anglo-saxona Chesterton de- darwinista convençut. Qui 1w' d iria/
amb destinació a les colònies italiaNo Ja molt, en una tertülia artsclara: «Hi ha passatges de Sant ToEL GENERAL ITALIA, CO• nes d'A!rlca Oriental
ESCLATA UNA BOMBA I MATA
màs dels quals jo no entenc n1 una
MANDANT DE LES TRO•
UNA DONA
La premsa ajuda. tal mesura, que
paraula.• Prob9.blement, temps a vePES EN OPERACIONS, PRE· diu ésser necessària per a la seguL'Havana, 26. - Segueix l'ona d'a.
nir. no mancarà qui digui igual de
ELS SOLDATS retat de les colònies italianes.
FEREI::
temptats terroristes. Ha esclatat una
l'obra global cle Chesterton.
IHDIGEHES 1 VOL CUA•
OOmba de gran potènc:l.a ooUocad.a
El seu tremp finament combatiu
NYAR TEMPS ABISSIHIA7
D'A·
RESERVISTES
ELS
davant l'edlflcl de la Comissaria
escomet sense pensar-s'ht contra el
ND
ONZE
L'ANY
DE
BANS
«.Koelperiòdic
El
26.
Berlin,
central de Policia de Cama.güey. Ba
Renaixement, en negar-li el seu caSERAN CRIDATS
nische Zeltung» publica aquest mati
resultat morta una dona l ferides
ràcter d'origen 1 basament de la
oficialdeclara
Es
26.
Roma.
del
fons
de
article
interessant
un
dues més.
ciència 1 la filosofia. 1, amb elles. de
ert.
la
de
excloses
queden
que
ment
qual
el
Roma,
de
corresponsal
seu
Una segona bomba ha esclatat
l'opttrnLsme. Segons ell, la Filosofia
escriu que el general Grazta.nl, al da els individus pertanyents a lleves prop del Palau del Governador de
té arrels ben catòl1cs 1 té la Creu
qual ha estat confiat el comanda-- anteriors al 1911, excepte els oficiala la provincia, sense causar vfcttm.es.
per arbre de la vtda. Per a ell, el
ment de les tropes italianes trame- 1 els de cossos especlalltzats.
La policia ha detingut tres sospito.
Credo 1 els dogmes, tinguts per in·
ses a l'Africa Oriental, no amaga
compatibles amb la Ciència. 1 amb
DIVI·
MES
FORMARAN
ES
les . seves preferències per les tropea
l'alegria del viure, són els que han
SIDNS DE VOLUNTARIS
a!ncanes, respecte a les europees
salvat la Filosofia del bon sentit,
Roma, 26. - S'ha comunicat ori· Noves exploracions a la repe~ considerar que lea indigenes ~
que- segons <li u- és totjust la de
dnen operar en territori de caracte- cialment que aviat es concentrarà cerca de Barberan i Collar
Sant Tomàs d' Aqutno.
rístiques p rfectament conegudes a Nàpols 1& divisió Favlnana.
Estudia amb tota la seva compeLa crida dirlglda per a l'alllstaCiudad Méxlco, 26. - S'anuncia
per ells- l, a més, el seu avitualla-tència la figura de Sant Domingo
ment resultaria infinitament més ment de soldata voluntaris ha donat una nova exploració, molt més m.t~
de GuzmAn, al qual defensa en ceroficines
les
que
ja
resultat,
excellent
nuctosa que les anteriors, per a traceconòmic 1 assequible.
ta manera de les acusacions que la
En ajut de la tes! del general Gra- dedicades a la inscripció es troben tar de trobar les despulles de l'avtó
posteritat li adreça, sostenint que va
es
que
calcula
es
1
plenes,
sempre
transatlàntic espanyol cCuatro Vienzlani es diu en l'article que el transésser de fet més persuasiu que re.
port de tropes metropolitanes a l'A· podran formar dues noves d.ivtsiona. tos» 1 deia seus heroics tripulants
pressiu i valç¡ra.nt molt a!ta la. signiBarberan 1 -hl~L
!rica ha costat ja a ItliJta enorm-es
EL MINISTRE o 'E DEFEN- els aviadol'f Marian
ficació de l'ordre de mendicants a
sumes. Solament- el pe.s pel Canal
Collar, que desaps.regueren pel
s,voe .SUE'CIA" PROHIBEIX Quim
ell deguda. Aixl mateix enllaça la
després d'haver
quan
1933,
del
juny
de Suez, es paga a raó de 25 franca
¡ILS OFICIALS SUECS QUE1
tendència a l'experimentació i al
or per persona.
volat de Sevilla a. Cuba es dirigien
L'EXERCIT
N
••E
IACTUIN
"~
figures
de
conreu de les ciències
L'a.rticulista posa de relleu que 1&
des d'~uesta illa a Ciudad Méldco.
D'ABISSI NIA
com Atbert el Magne amb la nvopremsa italiana es llm1ta.. a enla.t.rar
En VlSta de la fonamentada. creen.
PAUL YA1.ERY ''
26. - El"'lnlnlstre de DeStocolm,
lució inteHectual que Sant Tomàs
l'entusiasme de les forces expedicio- fensa. ha rebut Informes que diver~ ça que el «Cuatro Vientos» caigué al
va fer triomfar en incorporar Arisnàries, sense dir ni una sola parau· sos oficials suecs es troben com a Gran Lago, situat entre San Martln
tocràtica, el gran poeta deia aixf;
tòtil a la doctrina del Crist.
la respecte a les exigències d'ltèJ.J.a instructors de l'exèrcit àblsstni ha 1 Santa Margarita, l'aViador mexicà
-Tots els nadons jan el gest ins- al
Segueixen un seguit d'interessants
Govern d'Abissínia, que està pu. circulat ordres prohibint-los de ségu1r Eduardo de Aldasoro, organitza una
.l suggestives consideracions, impos- tintiu d'estendre la mà i arrapar-se blicant la premsa internacional.
exploració per tota la costa de ve.
la seva actuació.
herèn·
ésser
pot
Això
poden.
on
a!l4
sibles de recollir en aquesta curts.
El corresponsal del «Koelnische
El ministre ha manifestat que f.l racruz.
:ressenya, el més sobresortint de les cia del simi, el qual, en nèixer, s'ha Zeitung» afegeiX:
Govern suec no pot intervenir en
quals és la refutació de la doctrina de penjar d'una branca p~ tal que
«Crec saber que una de les raons el confllcte ttalo-abisslnl 1 que ta,m.
de Siger de Brabante, la qual man- els seus enemics, els cocodrils no el dels inconvenients que posa Itàlla bé fou negada l'autorització perquè «Le Temps» elogia l'actitud
'
té que allò que pot ésser cert en devorin. Aixi.. .
a la proposició abl.sslna de creació
del poble suis
1 dient aixó, amb les dues mans d'una zona neutral al territori en membres suecs participessin en les
Teologia pot ésser fals en Filosofia.,
negociacions per a la fixació de la
i
l'obrir
Mmulava
juntes,
i
planfl
1 contràriament. Els reformadors,
litigi, obeeix al temor que els abis- zona neutral en la frontera de soParis, 26. - El diari «Le Temps»
per a Chesterton, foren reaccionaris tancar de la terrible boca del sauri. sinis pretenen guanyar temps per tal màlia.
aRudint el resultat del referènduni
1 és Tomàs qui veritablement refordel diumenge passat, diu que
Slús
l'estade
de donar lloc a l'arribada.
Es recorda que el Govern abissini
NOTICIARI
ma 1 engendra optimisme. Ell fou
ció de les pluges, que comença a proposà la inclusió de membres «davant el rearmament del Reich i
qui va «batejar» Aristè'til. ¡Pòc deAbissínia a darrers de maig. Ningú suecs 1 belgues en la comissió que l'estat d'esperit que es manifest& a
L'última obra posada a la venda no igm·ra que durant l'esmentada estudià la qüestió de la zona neu- Berlin - que es pot apreciar en les
via l'Estagirita imaginar-se aque3ta
Tot
«A
remota consagració «post mortem»! per la remarcable Bibliotec-a
estació resulten totalment impossi- tral. proposició que fou refusada pel declaracions fetes per Hitler - Es
Chesterton escalona aixi la perso- Vent», que, sota la direcció de Joan bles eis moviments de tropes.J
Govern Italià.
absolutament natural que Suïs.sa hanotitat del paHad.f de l'Escolàstica.: PuJg 1 Ferreter, publiquen les Ed.igi cregut que calia estar a l'aguait
Primer, el fllòsof; segon, el teòleg; ctons Proa, és l'esplèndida novella
per tal d'assegurar la seva defensa
tercer, el sant. Tomàs va é35er ~ de Dickens «Les grans esperances
nacional». A desgrat de totes les dileg perquè havia estat primer filò- de Pip», que ha traduït al català Joficultats amb les quals ha de llul·
sor 1 va arribar a sant a conseqüèn- sep Carner. Recordem que, dihtre
tar el poble suis, ha demostrat que
cia d'ambdues coses combinades. 1 aque3t& mateixa coHecció, han opaés digne d.e romandre poble mure 1
l'escriptor que ha emplenat 238 pà· regut el «Pickwick» 1 «Oliver Twist»,
de conservar la seva neutralitat 1 inque sabria mantenir gtnes en l'estudi del Tomàs filòsof del mateix gran autor anglès.
Els pobles de les immediacions dependència,
Atenes, 26. - A més de les vult
A «Les grans esperances de Pip»
sl calgués - com ho féu Bèlgica·
1 teòleg, manté un «honrat silenci»
sotragades
les
sofert
han
Candia
de
Candia,
a
mort
han
que
persones
és a dir, lluitant contra l'agressor'.
en allò que afecta la seva condició seguirà «La primera noia», del jove
conseqüència del terratrèmol, han en tota la. seva Intensitat. Els car·
de sant. Amb una argumentació en- escriptor soviètic Nicolal Bogdànov asofert
d'aquests pobles estan plens
rers
materials
danys
importants
'
ginyosissima, Chesterton ens explica. traduïda per Andreu Nin.
d'escombraries t és impossible carni· Lloyd George, altra vegada
de la ciutat.
- La culpa de l'avant-guerra ha elsAledificis
com el crèdit HUmitat que gaud.Ja
nar per ells. Han resultat també
sotragades
les
Candia
de
Museu
e.rdels
saqueig
el
anys
fa
motivat
injecles
possibles
fer
tTomàs va
desperfectes algunes persones ferides a conse- CREU QUE ES POT SUPERAR LA
t xlus en vistes a confirmar-la o a sfsmiques han produit
1
cions arlstotèlt
ques a pensamen desmentir-la. André Maurols • en la de consideració. En aquest Museu qüència de les runes despreses de les CRISI FENT OBRES PUBLIQUES
!
,cristiè.. Sense el seu precinte de gaes conserven antiguitats de gran cases.
I REFORMS
¡l'antia el pare de la Lògica hauria seva última obra de caràcter biogrà~ valor
del perlode Nosso.
estat rebut amb malfiança. No dei- fic, «Eduard vn l el seu temps», en·
Atenes. 26. - El Govern grec ha
Londres, 26. - Lloyd George conllançà
es
espaordida,
població,
La
1
1xava d'ésser un pagà. t de la seva vesteix coratjosament aquest tema.
carrer, malgrat de la baixa tem- facilltat aquesta tarda l'estadfsttca tlnua la seva campanya per un nou
•ideologia. partien en aquell temps No amb els prejudicis de les velles te· al
oficial relativa els terratrèmols de ordre social 1 polfttc. En el seu sefon
pe~·atura, en produir-se la primer soaferrissats atacs a la teogonia catè.- sis. sinó amb l'afany de precisió de tragada Els habitants de Candia l'illa de Creta. Segons ella, a la regió discurs d'importància, pronuncia a
¡¡Ica, els quals, alhora, recolzaven en l'historiador que té tots els docu. fugien plens de terror pels carrers de Candia s'han enderrocat 204 ecU- Manchester, aflnnà: «Podem supecerta manera gèrmens de panteisme ments a la mà 1 de l'escriptor que sap a mesura que continua ven les sotra- ficis i altres 579 han quedat inhabi- rar la crist; podem restaurar la
,d.i.Ssimulats sota el rabiós monoteis- encarrilar 1 orientar 1 mantenir l'in· gades sismiques.
prosperitat; podem acabar amb l'atables.
terès del lector fins al capdavall. una
me musulmà.
tur; però no ho podem fer sl acTomàs d'Aquino no va donar-se època, massa desconeguda perquè ens
tuem amb temença. Jo faig una crt.
da a la nació; és inútil apellar al
pe ~enys d'iniciar la seva escola del ~~:;::s~ ct=u:-ec:~t,l~ ~~~ EL VAIXELL a:HORMANDIEil, QUE
els seus membres són comGovern;
ELS FRANCESOS DIUEN QUE ES
d
~neuement cientlfio començant per d'E
pletament sords.»
uropa, onen a aquest llibre un
~ets simples, d'aquells que es demog..
~ren so~. Creu Chesterton que un interès excepcional. Es una història EL MES GRAN DEL MON, FARA
Els remeiS proposats pel veterà
LA DECIS!D DEL PARA•
~s.vl clàssic del paganisme com, per que mal no hem arribat a conèixer AVIAT EL SEU PRIMER VIATGE
polfti;c són diversos. Els següents
COM•
UN
EN
POSA
Al
GU
Salnt Naza.Jre, 26. - Oficialment
van melosos entre els principals:
~xemple, Plató, no hauria volgut íntegrament. Ara, veient-la complePROMIS L'ARGENTINA
Inversió de 150 millons de lliures
Qescendir a aquests origens tan hu- ta, se us precisen els personatges 1 s'anuncia que el paquebot «Nonnan·
cercles
els
En
26.
Aires,
Buenos
(uns 5.400 mllions de pessetes) en
',Wls 1 haurta preferit moure's en el els fets 1, sobretot, els aneu veient die», que és el més gran del món,
la
difícil
de
qualifica
es
diplomàtics
electrificació de ferrocarrils i exten·
pl~n estricte de les ide.es. Es que To- en la companyia d'un autor que sen. efectuarà el seu primer viatge el
a la sió d'electricitat econòmica als llocs
màs s'avenia. per caritat cristiana, se ésser mai tendenciós, té una ame- die 20 d'abril vinent, i sortirà de situació creada pel Paraguai
seva
la
amb
Argentina.
República
rurals.
¡per humilitat, & admetre com a ma- nltat de primer ordre 1 un interès El Havre en direcció a Nova York.
retirada de la Societat de Nacions.
Construcció de més de dues mil
Coincidiran amb la seva sortida En altres s'estima que no ha d'a-- cases,
¡tèria prtma el materialisme, cregut l!e!!x!!ce~p!!cl!!o~n!!a!!l.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
per tal de donar treball als
gra113 festes oficials.
_cinlc per un espiritualista pagà.
bandonar al Paraguai en un mo-- parats t acabar amb els barris bai: Altrament, el dogma de l'Encarla
condemna
món
el
tot
que
ment
Pació modificava el concepte prim!· L'ASSOCiaCiÓ d'Empleats MU- LA GRI P HA COSTAT LA VIDA seva actitud. El periòdic «Critica» xos.
Obres de conducció d'aigües per
A DOS·CEHTS VUIT SOLDATS
¡tlu de la oorn. Plató podia menysdefensa els interessos del Para~ ~~ de millorar les condicions htgiè-que
FRANCESOS
prear-la. Però no la menyspreava niCipaiS S'intereSSa per treS
gual, diu que l'Argentina ha de mqaes de les petites ciutats.
Paris, 26. - «Le Popula1re» afir· provar la seva lleialtat al Paraguai
COmpanyS detJ'ngUtS
)Déu, per la simple acció d'a:encarUn programa racional de consma que l'epidèmia de grip " les ca- 1 ha de solldarttzat.se amb la seva trucció
. on. Ja en l'etapa gloriosa de la
de carreteres, d'acord amb
Una coml.sstó de l'Associació fus. semes de França ha costat la vida actitud en forma oberta.
viesa heUèntca, Plató, que mante-les noves necessitats.
a el teorema de les idees innates, tructlva d'Obrers l Empleats Muntci- a 208 soldats.
Més telè!ons.
1va ésser refutat per Aristòtil, que pals d'aquest Ajuntament, presidida
Obres de desguàs, sanejament de
LA SOCIETAT DE NA•
reconltzava els sentit.. corporals pel doctor Tussò ha visitat l'alcalde FLANDlN DONA COMPTE AL SEU
terrenys agrícoles, construcció de
com a control de tot coneixement. senyor Joe.n Pic 1 Pon per tal de pre- GOVERN DE LES MESURES QUE
ClONS, MALGRAT TOT, cases de camp per als obrers agrí'admiració del sant d'Aquino da· gar-li que s'interessi per la lllbertat PENSA PRENDRE CONTRA L'A•
INSISïESX A VOLER DE• coles, preparació científica d'aquests
TUR
JVant les coses creades, determina dels tres Unies empleats que resten
CLARAR EL BOICOT AL obrers.
Paris, 26. - El cap del Govern ha
íWd una coincidència amb la filosa- detinguts, senyors Llibert Estartús,
La. Premsa liberal comenta amb
PARAGUAI
ta aristotèlica. La creu bona la co- Joaquim Núñez i Benet Samper, El exposat detalladament l'tmportant
elogi el discurs.
r~lx amb el seu prestigi personal senyor Pic 1 Pon contestà als peti· pla que es pronnc.a executar el GoGinebra, 26. - Els experts tècnics
y.....1 ràpida.que amb tot afecte
clonarls
vern per a combatre eficaçment l'a·
...Ac...
la lmm .........
t ·
a LlAtzer, U dlu: «Ai· men
com el Crist
ta- tur forçòa. A més de les grans obres de la Lliga. de Nacions estan exas'mteressaria per
La crisi a França
cam1n a».
ece.•t 1-•·ò
minant la situació econòmica 1 fi.
llibertat dels esmentats funcionaris.
públtques ja conegudes, el Govern nancera del Paraguai, especialment
Tot a.u~o que en segons quines
1ntens1f1carà ela treballa de repobla- en el que es refereix a la font d'ort. LA SETMANA QUE VE COMEN·
ans resultaria terriblement ensot 1 soporiflc, esdevè amè, pintoresc A la memòrJ'a de Joaqu¡'m cló rorestal 1 de construcció de car- gen dels préstecs que ha rebut en ÇARAH ELS TREBALLS DE RE·
reteres, 1 ea repara.ran les que no vista de la posslbllitat de tenir 'que
brillant amb l'centraln» que pal·
PDBL ACIO FORESTAL
es trobin en bon estat.
Costa
pita en aquest llibre. Chesterton diu
prendre sancions addicionals àdhuc
:Paris, 26. - En virtut dels que
éoses que ens convencen 1 coses que
el boicot econòmic 1 flnanceÍ-.
s'ha acordat avui al Consell de Ml·
Vençudes les dificultat.. que en ACARAMENT ENTRE ELS T RES
I
Es fa notar que el Paraguai, malcontra de la voluntat dels organitza· TE(lRORlSTES CROATES QUE ES grat d'haver-se retirat de la Societat nlstres, els treballs de repoblació
'
dors s'oposaven a llur realització, se su;osA COMPLICATS EN L'A· de Nacions, continua éssent mem- forestal que s'han d'empend.re arreu
l'Estat per
celebrar~ demà, dijous, a les deu de TEMPTAT AL REl ALEXANDRE bre d'ella, conforme l'esperit del Pac- de França, als boscos de parats:
code donar feina als
Marsella, 26. - Ha prosseguit avui te, per espat de dos anys, subjecte, tal
la vetlla, l'anunCiat acte a la memòmençaran el dia 15 del pròxim mes
ria del gran poligraf Joaquim Costa, l'acarament entre els tres terroristes per tant, a les resolucions de la IJt- de març, perquè el senyor Jacquier
AUTOORAFS, DIBUIXOS
al local de Untó i Joventut Arago- croates detinguts com a suposats ga, i a les obligacions que té contre- ha recomanat la màxima rapidesa
AQUARElrLES
complicats en la tragèdia de Marse. tes amb elles.
neslsta, Moles, 26, pral
en l'organitzación d'alUstament de
I el més important assortiment
Hi prendran part els senyors F'or- lla. A aquests acaraments assistei- ,S'estima que el boicot financer t parats.
de 0R A VAT 8 de Barcelona
1
detinguts
dels
defensors
ela
xen
Vi·
n.lés, Colàs, Porté, Prats, Garcia
ecOt;òmic imposat al Paraguai, imNomés es donarà feina ala obrers
llas, CaJ.vo Alfaro 1 la senyoreta Pl- '!advocat de la reina de Iugoslàvia pedirà en forma absoluta continuar francesos domiciliats als Departaexposició I Vlnda a preus In·
Boncour.
Paul
senyor
Garcia.
lar
la guerra contra Bolfvia
versemblan ta a
ments interessats. La remuneració
Aquestes dlllgènctes no hs.n donat
Hi han estat invitats represenL'informe, per altra p8.rt, remarca serà la nonnal en aquesta mena
METROPOLITANA
perde
resultat,
petit
mé3
d'abstenir-se
el
ha
ara
fins
Paraguai
«el
que
tanUI de totes lea entitats aragonede treballs.
què els detinguts es limiten a. fer fer la guerra a BoUvia, mentre aques
Llibreria vella I Nov1
ses residents a Catalunya.
Si la mà d'obra francesa fos lnsu·
s'inque
el
distot
les
a
sobre
compltment
manifestacions
doni
a.
nació
ta
convida
es
1
públic
L"acte serà
es permetria ocupar els
ftcient,
Ca nuda, 31 <baixOS Sala Mozart)
tots els aragonesos amants del ma-- tenta indagar sobre lea eeves passa- posicions de l'lnfonne de l' Assem· obrers e s t r a n g e r s residents a
des activitats.
laur at mestre.
blea.
França.
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Una gran tempesta a Sir Si mon anirà la setmana entrant a Be
lín --- La premsa anglesa no està .d'aco:d
l'Atlàntic
en apreciar el projectat viatge a Moscou

ECOS

Els danys causats a l'illa de Creta pel terratrèmol d'abans d'ahir, són considerables
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SCHUSSNIGG CONFEREN·
CIA AMB GRANOt
Londres, 26. - Aquest mati, el
Canceller d' Austria, senyor Schussnlgg. ha celebrat una detinguda en·
trevlBta. amb l'ambaixador d'Itàlia
i ex-ministre d'Assumptes Exteriors
del seu pafs. senyor Dino Grand.i.
No s'ha !acUitat cap nota.
EL GOVERN ANGLES ES
COMPROMET A ASSEGU•

RAR LA INDEPENDENCIA

D'AUSTRIA 11 LA SITUA·
CID ECOHDMICA DE L'ES·

TAT DANUBIA
Londres, 26 . _ unànimement

es

reconeix als clrcols poUtlcs, que la
visita a Londres de SchUiiSnlgg 1
Berger-Waldenegg resultarà de gran
utlütat per a ambdòa paisos I per a
la polltJca. pacifista europea en general.
Ela ministres austriaca han rebut,
segons sembla, la seguretat que serà
respectada la total independència
d'Austrta, com la de qualsevol altre

pals.

S'especifica que les conversacions
anglo-austríaques han versat sobre
els mateixos temes que les celebra.des a. Paris entre els senyors Schussnlgg 1 Berger~Waldenegg, per un11
part, 1 Plandln i L&val, per l'altra.
Es posa de relleu que els resultata
ban estat sensiblement els matel-

xoa.

Slr John Simon I el secretari permanent del Forelng Orrlce celebra,.
ren detingudes conversacions amb
els ministres austrlacs sobre el Pacte de no intervenció en els assum¡r
tes interiors d'Austria.
Es convingué en què Austrla seria
prèviament consulta.c::l& en totes les
ocasions en què es tracti d'una in~
tervenció estrangera soWcttad.a per
algun signant del Pacte o per un&
altra potència mitJançant la inter·
vencló de la 8oc1etat de Nacions.
Als circols polltics de Londres ES
concedeix gran importància a aques-tea entrevtstes, perquè, grè.des a
elles. Simon podrà emprendre el seu
anunciat viatge perfectament docu~
roentat sobre els desigs i drets d'Aus-tria, que haurà d'exposar en la seva
visita a Berlin.
Es declara de font habitualment
ben informada, que durant la seva
entrevista amb el governador del
Banc d'Anglaterra, el Canceller
SChussnlgg tractà d'aspectes retrospectius de les finances austríaques.
especialment sobre els emprèstits
de la S. D. N. S'assegura que en la
seva entrevista de la tarda amb Nev1lle Chamberlain, Sebussn\gg tractà de la possibilitat que Anglaterra
obri un crèdit per a l'adquiSició d'imporlants quantitats de material ferroviari, destinat a modernitzar les
·
xarxes austria.ques.
S'afirma que no s'ha tractat per
a res de la qüestió de la restauració
dels Habsburgs, com s'ha assegurRt
a l'estranger 1 que tampoc no s'ha po..
sat tan sols sobre el tapet la suposada soHlcltud d'Austrla de crèdit..
destinats a l'augment dels seus efectius mllit&rs.
Als circols polltics es considera
que gràcies a les entrevistes amb els
ministres austríacs, Sir John Simon
podrà. discutir a Berlin, amb coneixement de causa, tot el relatiu al
Pacte Danubià.
ELS DIARIS ANGLESOS NO
ESTAN D'ACORD DE COM
I QUI FARA LES VISITES
A BERLIN, VARSDVIA I
MOSCOU 1 t EL a:DAIL Y
MAIL» ATACA DURAMENT
EL PROPOSIT D'ANAR A
RUSSIA
Londres, 26. - Alguns d.Jaris escriuen aquest mati que pot donar.ae
com a cert que Slr John Simon
efectuarà el discutit viatge a Mos~
cou acompanyat d'Anthony Ed. en.
Es nrecisa, no obstant, que segons
sigui el resultat de les negociacions
de Berlin, Slmon ___lirà directament
a Moscou des de la capital alema·
nya, o bé retornarà a Londres des
d'on es clirlgirà a Varsòvia i Moscou.
Sembla que, en el cas que fracassi
el projectat ~acte General de Mútua Assistència, es perseguirà una
consolidació i reforçament dels instruments diplomàtics existents en·
tre els Estats de l'Est d'Europa per
tal de reforçar d'aouesta formB. les
exigències de la seguretat.

•••

La majoria dels perlÒClJ
es COnsJ_
deren inevitable el viat
de Slr John Simon 0 d~e a ~ll
ntstre, encara que quast~altre tnl.
dic no elogia la neceSS1ta~P perlòde ctlt
viatge.
• • •
LonCil'es, 26. _ El WI_Ul.y
òrgan conservador, PUblica Mafb
mati un violent artJcle contr &Què$i
Jectat viatge de Slr John : : P<G.
on a
òdl
M~l u.el
perl e que nt S1m.
u
cap altre ministre britànic ~n ni
cudlr a la capital SOviètica -d'..
~t'<'r a
vlsltar la trampa russa»
cRússla -diu el periòd.Íeha fet honor als seus con~ no
per això, la Immensa maJo lea 1
l'opinió britànica es consld ri& de
assistint a l'enfonsament d."'!!'a<olell¡
US
Govern de la U. R. S. 8.»
Analitza el periòdic el !ortnl
valor que s'atribueix a les fdable
orcea
aèries de Rússia 1 diu que
en ell perquA considera ~itee~
possee1r mllers d'aeroplans acan
segulrè. el mateix fracè.s que sorri
a.mb els milers de tractors construïta
per a fins de propaganda,
Acaba dient el «Daily Mail»
pel menys, l'eficiència de la'~:&
aèria dels soviets és complementa.ment dubtosa 1 per tant no es po\
comptar amb ella per a res concret.
LAVAL DONA COMPT E AL
CONSELL DE MINISTR ES
DE LES CONVERSES 0 1.
PLDMATIQUES D'AQUESTS
DIES
Paris, 26. - Oficiosament se sap
que al Consell de ministres celebrat
aquest mati, el senyor La val ha tractat també prop del curs de tes negoclaclons diplomàtiques que es por.
ten a cap entre Parts, Londres 1
Berlin. Igualment s'ha referit Laval.
del viatge a Paris del seu coUega
britànic Sir John Simon, que és esperat a la capital rrancesa el pr{).
x1m. dijous.
En el curs d'un esmorze.r que se
celebrarà a l'ambaixada britànica,
Lavat 1 Simon celebraran una important conferència. Slmon donarà
una conferència al Circol Interalld
de Paris expltcant els motius del.a
seus viatges a Paris 1 altres capitals
europees (probablement Berlin Var·
'
sòvia 1 Moscou).
LA PREMSA ALEMAN YA
ELOGIA SIR S! MON I MAC
DONALD
Berlin, 26. - La premsa d'aquest
mati elogia sense reserves l'actltvttat que éstà desplegant el ministre
britànic de Negocl.s Estrangers, ~
John stmon, 1 diu oue e:l seu majóJ:
elOgi constst;elx a 4J+' gae ba reco-negut noble ment les necessitats de
l'hora. present.
L'òrgan nacional socialista. cVoelkische Beobachten diu que gràclea
al fet que el protocol de Londrea
no fou presentat a Alemanya en forma d'ultlmatum tindrè. conseqüèbcies lloables per a totes les negociacions que es portin a cap en l'esd&o
venidor, a Europa. ,
Comentant les declaracions fetes
a e:Le Matin» pel senyor MacDonald,
el propi periòdic escriu que les paraules del Primer britànic (que ahir
transmetíem) són estimades a Alemanya en el seu Just valor, 1 ban
d'ésser igualment apreciades per
aquells als quals a na ven dlrigides.
El e:Gennànla», s'ocupa de la Imminent reinte ~ració del territori del
Sarre ai Reich i diu que el f1 de la
soblran1a de la S. D. N. no entr.btlrà. ningú al Sarre, sinó que, pel
contrari, cels sarrencs s'esforçaran
per tal d'oblidar-la el més aviat possible».
L'AGENCIA OFICI OSA A•
LEMANYA ATAC A DURA·
MENT EL MIN ISTRE D'A·
FERS ESTRANGE RS D'AUS.
TRIA
Berlin, 26. - L'Agència oficiosa
alemanya Deutsches Nachricbten
Bureau, comenta amb Indignació Jet
declaracions tetes a Londres pel mi·
nlstre austiac de Negocis Estran·
gers en afirmar que mentre Austrla
no tingui garantida la seva total 1
absoluta independència, lea relacions
austro-alemanyes sofriran d'aquest6
situació.
L'Agència D. N. B. declara. que Iel
declaracions de Waldenegg posen de
relleu la temença del Govern aUItrfac a un plebtsc1t que podria donar
per resultat l'expressió de la IllllJoria del poble austríac de la seva
posició favorable a la untó d'Austrla
I Alemanya.

Londres, 26. - El redactor diplo-màtic del cDally Telegraph» escriu
aquest mati que el probaJJle viatge
de Slmon a Varsòvia 1 Moscou ro
seguirà immediatament al viatge 11.
Berlin\ sinó que, abans, el minJstre
de Re acions Exteriors britànic tor·
SIR SIMON AHIRA ~~
narà a. Londxes per tal d'exposar tl
EN TR ANT "
SETMANA
Govern el resultat de la seva visita
BERLIN
a la capital a~emanya
Londres, 26. - A darrera ,bora
Segons el !<Times», Stmon no anl·
rà personalment a Moscou sinó que s'afirma als cercles ben tnforrnats
s'encarregarà d'aquesta miSsió a un que el senyor SLmon anirà a aerun
altre ministre.
durant la pròxima setmana.

Un descendent del boter
Bernadotte
DE PRIHCEP HEREU, PASSANT
PER MARIT D'ESTRELLA, A Dl•
RECTOR DE CINEMA
Berlin, 26. - L'ex-príncep Sigward
de Suècia, que, en emmaridar amb
l'actriu de cinema alemanya Erik.a
Paztke, renuncià als seus títols, ba
estat contractat com a director d'una casa americana de pelllcules.
L'ex-príncep Sigwa.rd. que actualment s'anomena, simplement, senyor Bernadotte, sortirà aquesta setmana de Berlin amb direcció a Hollywood.
L'ex-prfncep ha !et el seu aprenenttage actuant com a ajudant
d'un dels directors de la casa alemanya productora de PeHfcules, Ufa.

Un sense feina decidit
Paris, 26. - Anit passà sense deturar-se per l'estació d'Aulnay, al
Nord de França, una locomotora sola. Els empleats de l'estació, com
que no tenien avis del pas d'aquesta,
telefonaren a les estacions properes
demanant informes.
La. locomotora fou detinguda a
uns cinc quilòmetres de l'estació
d'Aulnay, on es comprovà que era
conduïda per un individu que, en
ésser interrogat manife3tA que s'ha..
via apodera td.'ella amb la intenció
d'anar a Paris a. cercar treball, ja
que feia. diversos mesos que no treballava.
El detingut ha estat posat en observació, puix se sospita que es trac·
ta d'un oertorbat.

Hitler fa una declaració con·
tra el restabliment de la
monarquia
Berlin, 26. - En el disCurS pronunciat amb motiu del XV soJv~r·
sari de la formació del partit naCl~
nal socialista, Hitler ha declaegl4·
contra el monarquisme, 1 ha af •
«Profetitzo una vegada més que~~
dels vells sistemes tornarà méS.»
molt aplaudit.

El Sarre dependrà directa·
ment del Reich

P'3M:

Berlin, 26. - Avul ha estat
cada una. edició de la «Gaceta 1Ilclal», del Govern alemanys, qu~rieJ
r
sereix alguns decrets sobre tnll
judicials, socials 1 econòmiques, ~el
a. la seva aplicació en el territori
-'tori
Sarre
Es destaoo el ret que el te"• del
del Sarre queda sota l'autorl~t df
Govern del Reich, en lloc dJüfisdl"'
Prlissla 1 Bavlera, a la qual
1 r;&o
ctó pertanyia el Sarre abans dte de!gim especial en què ha vtscU
prés de la guerra finS ara.
~·eJC·

ELS MORTS A CAUSA DE
PLOSID DEL u~AHHART>o
~A SON DEU
1,.
Tunis, 26. - Ra mort un delS •
ribl en l'explosió registrada
bord del va.ixell e:Gouverntse s'eleva
narb. El nom bre de mor
a deu.

uf1...-

1
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tu

I
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¡nan

'vent
els 1
vien
loi'a
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L'ORDRE
PUBLIC
UNS COMPRADORS
RECOMANABLES

La Justícia

TEATRE I CINEMA

*

AUDIENCIA

en Hanbenseck de nacionali- seguida contra Enric Torres, acusat
d'haver causat la mort de Ramon
Arenas Prat al carrer de Viladamat.
El fiscal ~emanà per a l'acusat un
any i un d1a de presó 1 el defensor
l'absolució.

EU~ema.nya tenia Únes joies per a
e.t de 1 ho 'va anunciar. L'anunci
en rl seu efecte, 1 es presentaren
jU ~ domicili dos individus que 11
,ui seeren estar disposats a realit,d guJ'operacló.
minuciosament les
1r.ar~iminaren
començaren a discutir el preu
~01j¡nalment, quedaren que l'endemà

~

bi

tornarien amb la. quantitat de
~tes que havien estipulat.
L'endemà. no hi tornaren 1 l'aieI anY escamat. començà a fer in~ntaÍ-i del que tenia i resultà que
ls pressumptes compradors se n'ha~Ien emportat diversos objectes va.~
Jol-ats en unes 800 pessetes.

CARTERA QUE DESA PA•

Furt. - Acusat d'haver robat una
quantitat d'ous, va comparèixer davant el Tribunal d'aquesta Secció Tomàs Otero. El fiscal demanà un any
I un dia de presó.
QUARTA SECCIO
Lesions. - Es va veure un judici
contra Valentí Santandreu, acusat
dei delicte esmentat. El fiscal, en
vista de la prova, completament favorable per a l'acusat, retirà. l'acu·
sacló.
Furt.- Comparegué davant el Tri- Una
bunal Júlia. Canyabat, acusada. de
furt. La pena demanada. fou de 250
pessetes de multa.

Als carrers d 'Escudil!ers uns desConeguts donaren una empenta a
Jaume Palatú i Vidal, que aprofitaren per a robar-U la ' cartera on
NOTICIARI
hl dula 300 francs t la swa docuDefunció d'un jutge. - Ha mort
IJlentacló.
el jutge municipal del Jutjat núLLADRES A DOMICILI mero 13, que estava interinament de
Ballester ha de- jutge de primera instància.
Ramon Ordeix
En el termini d'un any, en aquest
nunciat a la policia que del seu doIDicill del carrer d'Auzlà.s-March els jutjat han mort el jutge propietari
uactregots s'emportaren 500 pesse- senyor Vives, el secretari municipal
senyor Vilalta I el senyor Mart1n.
tes que tenla en un moble.
El cadàver del senyor Martin serà
ESTRANGERS INDESITJA· traslladat aquest mati a Berga, on
BLES
serà. enterrat al panteó de la familia.
Han estat expulsats els estranAute de processament. - Pel Jut¡ers Joan Enrfquez Cue, Joan Mo- jat número dotze ha estat dictat
Staradolz,
Alexandre
Ferri,
i1Uas
aute de processament contra Manuel
Benedictus Wyemann 1 Pierre Du- Hoyos, autor de l'agressió a la seva
non Berbts, conegut pel «Neron».
muller, Concepció Escudé, fet ocorr-Tots ells, per indesitjables, foren regut diumenge passat al carrer Feracompanyats per la policia fins a la landina. Hom 11 ha assenyalat al
frontera que havien triat anterior- processat mil pessetes per a la llibertat provisional.

~ent.

al Jutjat.

!Un carreter m~tà u~
;xofer de vuit trets de
pistola

Ahir, al mati, al carrer de Vistalegre v:1 desenrotllar-se un succés sag.
nant a conseqüència del qual va
resultar un home mort.
Drs de teia algun temps, Miquel
Malm Gómez, de 28 anys, xofer,
1 Agusti Burillo Candeal, carreter.
sostenien freqüents disputes a causa
c¡ue el dit xifer, en dirigir-se diàriamen.t a una ~b.enisteria del carrer
Vistale¡re, acostqmav~ a deixru.e\.. ca.m16 que condula. al iia v:ant del

.ae
1

El

GUSTAU PROH·
LICH

~~ fn~itlvo
~e [hita~o
Plebiscit d' «El
Teatre»

Entre els lec\iOrs de «El nostre teatre» ba desvetllat molt d'interès tl
plebiscit teatral que té convocat per
decidir quina ba. d'ésser l'obra a
representar en el festival commemoratiu del primer aniversari de la
seva fundació.
A mesura que s'apropa la data de
cloure la votació, que serà el dia JS
d'aquest mes, el nombre de vots va
augment considerablement. Cal, peró, que per tal que l'obra escollida,
bo sigui amb la màxima autoritat.
que no deixi de prendre part a 1a
votació ni un sol lector de «El nos-tre teatre», per a la qual cosa es
pot utilitzar la papereta de votació
que s'insereix en el número de «El
nostre teatre» suara publtcat.

la qual

CO$a

lmpQS$1bilitava

ti \'ld del carro de. Burilla.
Ah\r al matf, va repetir-se la

rm..

ralla. Varen canviar-se alguns mots
Violents 1 Miquel, indignat, va aha-

La mare d'Alexandre Bellver,
malalta
En el transcurs de la darrera
setmana una greu malaltia va posar
en perill la vida de la mare del na&tre distingit amic, Alexandre Bellver, gerent de l'Empresa del Teatre
Romea, de Barcelona.
Sortosament, la gravetat de la
malalta ha desaparegut, la qual cosa
molt sincerament celebrem.

dada.

Cada un d'ells va reprendre la
seva ocupació. però el carreter va dirigir-se al seu domicili t va prendre
una pistola de la ::.eva propietat,
marca uBUfalo» de calibre 6'35, i \&
~tornar al carrer de Vistalegre on
Miquel estava carregant uns mobles.
En aquell moment, Miquel va entrar al taller. A-:usti en veure'! d'espatlles va cridar-lo i en girar-se,
sense dir-U una sola paraula, va
disparar-li vuit trets a crema-dent,
sense que els altres treballadors que
hi havia per alii prop poguessin intervenir-hi.
Aprofitant els primers moments
de confusió l'agressor va emprendre
lrnmediatament la fugida pel carr~r
de la Riereta 1 a l'encreuament amb
el carrer de l'Aurora va llançar ;a
Pistola al forat d'una claveguera.
La victima, assistida pels companys
de treball 1 diversos transeünts, va
ésser traslladada a la clinica del
carrer del Roser, on Marin va in&Tessar en estat tan greu que va
morir en ésser-li practicada la cura
d'urgència.
Presentava una ferida a la regió
escapular dreta, una altra a l'esque-na, una altra a la regió lumbar esquerra i una. altra a. 1a regió abdo:mlnal, dues de les quals eren mor·
tals de necessitat.
Poc després va. constituir-se af dispensari el Jutjat de guàrdia i va
Procedir a instruir les oportunes di·
ligènctes 1 ordenar l'aixecament del
cadàver 1 el seu traslJat al Dipòsit
Judicial.
A la poca estona d'haver ocorregut el succés, Burilla va presentarse espontàniament a la Delegació de
Policia del carrer dels Angels. on va
confessar-se autor del fet. Va quedar detingut a disposició del Jutjat.
L'agressor va manifestar que desPrés de la discussió tinguda amb Ja
Vlcttma, va dirigir-se al seu domicllt
a guarir-se unes petites ferides que
s'havia causat en la baralla. Alll va
Prendre una pistola i va dirigir-se
al carrer de Vistalegre a recollir el
carro. Va trobar el Miquel 1 en veute que li dirigia una mirada provocauv ~- . sense sa!:er el que es feia,
va disparar i va. emprendre la fu-

l!lda.

DINAR D'HOMENATGE
AL TITELLAIRE «DIDO»
Dissabte passat, al Restaurant
Joanet, tingué lloc un àpat d'hom~
natge a Jesús Vigués «Didó». Amb
aquest motiu, es reunlren bon nombre d'amics i admiradors de la tasca arttstlca, no per modesta menys
interessant, que Vigués amb tot en·
tusiasme porta a cap en el seu tea-tre de titelles.
Fou un acte se-nzill 1 cordial que
Vlgués agrai amb tota modè.stia
i féu constar que era la primera
vegada 1 segurament seria la darrem que actuava de protagonista
en actes d'aquest& naturalesa.
Nosaltres creiem que molt d'altres
tenen menys mereiXements que
aque5t _,arti$ta moQest que ha aconseguit lnnovar 1 (er una . veritable
manífe3tac-i6 artistlca dels titelles,
per a gaig dels nostres infants t ~
plat del!r que frueixen de tot; el que
sigui art,., sincer. ... .•.

IRENE WARE

Preguem als nostres lectors,
que, en fer llurs compres,
donin preferèrícía als· .establiments anunciats en- aquestes
planes

ELS ESPORTS

*

RESULTATS TECNICS

100 metres: 1. Miralles (U. I.),
2. Bravo <U. I.>; 3. Fumadó
L'exposició Labarta, que s'exhi- 12";
(U. L.).
beix actualment a la Sala Busquets,
del pes1 1. Ricart
Llanoament
sota el denominatiu de «Cinc anys (U. L.), 11'27 metres; 2. Serrahima
de pintura» està cridada a ésser (U. I.), 10'91; 3, Miralles (U. I,),
una de les més importants manifesm.
tacions de pintura moderna, per trac- 10'21
Salt d'alçària: 1. René <U. 1.)
trar-se d'un mestre, la influència 1'60
2. Esplugues (U. I.),
del qual pesa. en l'evolució experi- l'SO; metres;
3. Juanola (0. I.>, 1'50.
mentada per l'art català d'aquests
400 metress 1. Arévalo (U. I.),
darrers quinze anys.

52" HO; 2, Arrlves (U.L.); 3. Mira-

I Sales d'Art

I

mon <U. I.).
Llançament de la jaballnar 1.
Juanola (0. I.), 37'91 metres; 2. Rodrlguez <U, I.l, 37'73; s. Luna <U.

37'71.

L.),

Rellevaments 4 x 100: Universitat Industrial, 47" 2-5; 2. Universi-

tat Literària 54" 2-5.

SYRA
Diputació,

262

-

Telèfon

11710

AHT 1 ORNAMENTAClO
OBJECTES PER A PRESENTS
Màrius Vllatobà, plnture.
Camil Fàbreguesr Escultures

1 dibuixos

Fins el 8 de març

I.).

Salt de longitud• 1. Miramont
(U. I.> 5'84 metres; 2. Freixes <U.
I.), 5'79; 3. Luna (U. L.), 5'51.
Rellevaments 4 x 400: 1. Univer~

sltat Industrial, 3' 48"

4-5

(rècord

de Catalunya universitari, antic rècord, 3' 49" 4-5); 2. Universitat Li-

terària.

Puntuació finalr 1. Universitat
Industrial, 143 punts; 2. Universitat
Literària, 106 punts.

A mal temps ...
Aspirina
Exposar-se a la intempèrie
és molt perillós : grip, catarro o reuma són les seves
conseqüències. ASPIRINA els
combat amb eficàcia. Tingueu sempre A SP I R IN A

a casa

Vlla-Davl del teatre Principal Pa·

lace.
13,55: Secció Cinematogràflc:'l..
14: «La Paraula». - Emlssl.• de
les dues de la tarda. - Intormll.Cló
de Barcelona. - Act"o.1aUtats teatrals
I musicals.

14,SO: Butilet! Ollclal de la GeneraU tat de Catalunya. - Sumari

del número publicat avui. - cEl fet
del dial, per Joon Alavedra. - COn·
tlnuacló de les Actualitats. - Borsa.

de Treball de E A J-1,
15: «La Paraula t. les tres de la tarda. -

Emissió de

Dlrectament

des de Madrid. - Ministeris. - Re-

dlo. - Primera part: concerto grosHaendel coroa sola); cVarlaclonst

so núm. 17 en Sol menor <per a

«lntormacionest, el diari de Ma,.. (primera vegada), dlriglda per SO.
rozàbal, el seu autor; cJuegos de
,
.
dr1d, ha dit que té el propòsit d or- artificiot, strawlnsky. _ Segona
ganitzar la Volta ciclista. a Espanya. . part: Tercera slmtonla. en Ml bePer tal de portar a terme la seva moll (Renana), Schumann. - Terorganització, sem;>Ia que pensa. obte- j cera part: concert en Ml menor per
nir del Govern una subvenció de a plano 1 orquestra Chopin (solJ.s..
prop de 75.000 pessetes. A més a. més, ta senyor Josep du'blles) · «Rienzb
espera poder recaptar una quantitat (obertura), Wagner. -'Director:
lmpor:tant per mitjà d'una subscrip- Mestre Enric Fernàndez Arbòs. ció publica entre els lectors del diari Als intermedis: «La Paraula» 1 cotitzaclons de monedes, mercaderies,
de March.
La garantia que aquesta prova ofe- valors 1 cotons.
Bervel
21: Senyals horaris- reix, tant esportivament com econ~
micament, ara per ara no ha con- ¡ Meteorològic de la Universitat de
Barcelona.
tribuït a entusiasmar ningú.
21,05: Antologia de la cançó, a
Els premis projectats són els secàrrec del tenor :Em.Ul Vendrell. Sesgüents:
Primer, 15.000 pessetes. Segon, sió IV. - Cançons de dansar: cFl·
8.000. Tercer, 6.000. Quart, 5.000. Cin- lleta, no vols un rameU?··. Popular;

què, 4.000. Sisè, 3.000. Setè, 2.000. «Passejant un bell mati>, popular;

Vuitè, 1.000. Novè1 1.000. Desè, 500. «Quan tornava de Versaillest, ~
Onze, 500. Dotze, 500. Tretze, 500. pular; Gavota 0700), popular: Mi·
Catorze, 500. Quinze, soo. Setze, 300.
Disset. 300. DivUit, :foo. Dinou, 304.
Vint, 300. Vint-i-un. 200. Vint-i-dos,
200. Vint-i-tres, 200. Vinti-quatre, 200.
Vint-i-cinc, 200. En total 5l.OOO pes·
'
setes.
Classiflcacióo-per ·etapes:Primer, 300 pessetes. Segon, 200.
Tercer 150 Quart 100 Cinquè 50

nuet d'Exaudet, popular.
21,30~ «Confidènciest, per Josep
Carner. - Orquestra de RADIO
BARCELON;A: «Dansa macabra»,
C. Salnt-Saêns; «Canzonetta., E. Ft·
aragonesa»,
«Rondalla
lippuccl;

E. ~ranados.
22. eLa. ParaUla•. - Emissió de
les deu de la nit. - Directament

Sisè SO setè 25 ' F1n8 I 20 ' I · des de Madrid. - Resum de les lnTe ,";!" formacions radiades durant el dia.
d e
sitic~t .25 n.::.<~~ete ·
, . "'......... s a. ca a un. o-.1, - Sessió de Corts.
multipltcat per tretze etapes, 15.600
.
pessetes.
Cl';'SsUicac1ó costes:
Pnmer, 5.000 pessetes. Segon, 2.200.
Tercer, 1.000. Quart, 750. Cinquè,
500. Sisè, 250. Total, 9.500 pessetes.
Els organitzadors s'han fet els I
seus projectt¡!s 1 de moment han '
llançat a la publicitat la següent 1llsta de probables participants:
Alemanya: Stoepel, Geyer, Buse,
Sieronskl.
Bèlgica: Digne!, Deloor, Louvet, J .
Vervaecke, Berdanger, Vinstfi, Guringz, Oswald, Verlinden, Gardier,
Neuville i Canelle.
Austria: Max Bulla.
Ho~nda: Pcllenaars i Valentyn.

22,15: Ràdio teatre de E A J-1. -

La comèdia catalana, en tres actes,

original d'Adrià. Gual, que porta per
titol: cEls pobres menestrals». Repartiment: Marta, Rosa Cotó;
Emestina Salas Carme lllescas · «La
Pitoia, Enriqueta Benlto; Bon8ven·
tura 8alas Josep Claramunt· Enric
Sala.s, AntOni Muntal; Eusebi Montferrer, Joan Cristòfol; Un dependent, Artur Balot; Hilari, Gast6
Màntua; Barrugàs I un senyor. Direcció: Adrià. Gual.
24: «La Paraula». - Emissió de
les dotze de la nit. - Darreres lnfonnacions.
PI DE L'EMISSIO

I

4:

cg.

··¡E.

Telèfons de

E. S.>, 11 4-5; 2. Baget Clnd.), S.

17. Rafael Busquets, ld. Cld.).

Font find.) 1 4. S~ler Und.).
800 metres, llisos: 1. Comelles
(lnd.l, 2 m. 19 s. 2-5, l 2. Tutusaus

(!nd.).

I

Rellevament 4 x 100: 1. Equip m·
dependent (Marti Dalmau, Font l

LA HUMANITAT

El nou estatge de la Federació Catalana d'Atletisme

La Federació Catalana d'Atletisme
Bagetl, 52" 1-5, i 2. Equip u. E. posa a coneixement dels clubs atl<Manuel, Coromines, liats, atletes i públic en general el
Sa.ntbomna
Files i Bisbal).
seu proper trasllat al carrer &\ot
Honorat, 7, pral. (tocant a la Plaça
El festival a .P!Ofit del <<Se- / Acords de la Federació Es- de República) on a partir de demà
dijous, quedaran instaHades les SC:
panyola de Futbol
geli Pro InfànCia» _celebrat a •
ves oficines que continuaran obertes
1
en les hores habituals.
Sant B01
Madrid, 2r ~ - La Federació de
Antonl Buendia 1 la U. A. Nurha facilitat una nota dels Itàlia
Finlàndia soHiciten
mt, foren ela guanyadors de la vol- F\l.tbol
adoptats pel Comitè executiu
acords
ta. a. peu.
Fut- també
de
dels
Espanyola
Federació
la
l'organització
de
1. Antoni Buendla <U. A. Uur· bol en la seva darrera reunió, que
ml). senlor, 18 m. « s. 2-5.
J
lrmpiCS d'enguany
OCS
són els següents:
2. Antoni Esmandla Cid.), ld.
Concedir a les federacions regio3. Ramon Santesmases (!d.), ld
més del Japó 1 Ità26,
Oslo,
nals un daner termini, que finalit- lia, presenten A
4. Joan Lleonart ((d.), ld.
la seva candidatura
tal
per
pròxim,
març
de
Sl
el
zarà
5. Antoni Caballer <ld.) !d.
per a encarregar-..se de l'organització
6. Manuel Sanmlquel cid.), ju- que puguin abonar els ròssecs que dels Jocs OUmplcs del 1936, Itàlia
deuen sense incórrer en les sancion~ i Finlàndia.
nlor.
7. Antoni Badia (C. E. Aire Lila- reglamentàries.
Ratificar l'acord adoptat ja en
re ), sentor.
8.T Màrius l'érez (C, E. Vallcar- principi de jugar amb Portugal el
de maig pròxim 1 acceptar la pro6
ca), junlor.
9. Fellp Sànchez CU. A. Nunnl), posició de la Federació alemanya sobr& les condicions econòmiques per
10. Agust! Arrufat (ld), ld.
11. Vicenç Torcat (0. D. Júpi- al partit Alemanya-Espanya, que es
jugarà el dia 12 del mateix mes a.
ter), sentor.
12. Antoni Garcia (B. c . 1 D. Colònia.
Avanti), neòfit.
Prorrogar tins el primer diumenge
lS. Alfred Barrlonuevo (Penya de maig el tennint en què han de
Pausas- Edelmira), neòfit.
quedar designats els campions regio14. Francesc Tutusaus (lndepen. nals amateurs, als efectes del camdent), debutant.
pionat d'Espanya, Copa Amateur la
15. Francesc Mlc¡uel CB. C. D. fase final del qual començarà el ÍerA vanti), neòfit.
cer diumenge de l'esmentat mes.
16. Esteve Gimeno (independent>.
Resoldre el recurs del Girona F. C,
debutant.
contra un acord de la Pederacló ce,..
17. Jordi Fortuny cc. li. Vallcar- talana.. revocant aquest en quant deca), debutant.
Inaplicable la quall!lcacló con18, Francesc Calpe (U, A. Nur- clara
Junta als clubs del St'UP super..re¡loml) neòfit.
català, I declaram que en el
Í9. Alexandre Torrea (ld.), Ju- nal
relatiu a. la. promoció hom ha d'aten·
nlor.
per aquest aJl7 a lea cUspool20. Antoni Pedra (C. E. Aire Lila· dre's
clODJ de dita. regional com a coDMre), sentor.
da l'autorttza.cló que per a
n. Joan Vidal cu. B. Santbota- qüèncla
fer-ho li concedí el Comitè executiu
na>, debute.nt.
el setembre darrer.

o.

CU.

Música selecta en discO&.

EMISSIO DE SOBRETAULA

13: Senyala horaris. - Programa
de discos variats.
13,35: Segon acte de «Lill vol viu·
re», de Lluís Elias, per la companyia

24. Jaume Perariera tC. E. Vall·
carca), neòrtt.
25. Constantí Bartomeu (0. A.
Nurmi), neòfit.
Arnau Ferrer, guanyador del
26. Joan Soler (independent>, debutant.
Campionat de Cross de
27. Enric Mairal (C. E. Vallcarca>, debutant.
Badalona
28. Cèsar Valle (A. A. Vida), !d.
Per equipsr U. A. Nurmi (1, 2,
CLASSIFICACIO INDIVIDUAL
8, 4 i 5), 15 punts,
1. Amau Ferrer, 22 m. 13 s. 3-fi,
RESULTATS TECNICS DEL
Badalona E. C. {sentor).
Suïssa: Bula Blattman, Bossard 11 EAJ 39 • Ràdio Badalona
1
Ambecg.
MATX D'ATLETISME
2. Maties Barnabeu, Badalona E.
Avui, dimecres. - A les 12: OberCom es pot veure, no compten amb
E.
(U.
Salt d'alçària: 1. Bisbal
C.3 (s~n~~). Cases fd (neòfit)
els corredors francesos ni amb els tura; senyals horaris; música varia1'50;
(!nd.),
S), 1'60 metres;,2.,EIIes
Narcls Planés,lcÍ, (ld.). ·
italians. Tampoc amb els millors de da en dlscos. A les 2: Música selee3; Comes (id), l45, 4. Da!mau <fd.), Bèlgica, ja que aquests estan tots ta. A les 2,30: Fi de l'emissió. A Jes
6. Josep Ribert, id. <id.),
6. Amadeu costa, u. o. E. (se- 145: 5 G?mbau lid), 140; 6. So- contractats per les cases franceses. 7: Obertura; . senyals horaris; MúsiK S,), Això ja constitueix, per endavant ca simfònica. A les 8: Cotitzacions.
l~r ,!d.), 140; 7, Elles
nlor).
135, 8. Co~eles <md.), 135, 9. Fi- un fracàs per als organitzadors jt\ A les 9: Noticies locals. A les 9,16:
7. Pere Ferrer, id. (neòfit).
ses {!nd.), 131. _
s. Lluis cost&, Palestra (Jd),
que aquests ofereixen unes xifreS en Recital a càrrec del baríton Lluis
Salt de llargària: 1. Bisbal (0. premis poques vegades igualades Villalba, el qual interpretarà.: cPor
9 Antoni Nin Badalona E o
S.), 6'09 .metres; 2. Martí Und.),
'
'
(debutant).
de confiança? ¿Poc interèS una Mujen, «La del Boto del Pa5'05; 3, Elles <,U •• E, S,), 4'91; 4. Manca
10. Artur Rossinyol, ld, (!d.)
nal», «La llnda tapada», «Paglla.si»
~
esportiu?
(!nd.).
Soler
5,
88,
4
nd,),
O
Morell
<Ja-¡
E
o
u
ROsés
11 Getar<l
Quelcom deu naver-hi perquè ni i «Luisa Femanda». A les 10,15: No4'!W; 6. Manu~l (U. E. S.); 4'~0; 7.
· '
'
niar).
tfcies de premsa des de Madrid. A
les cases franceses ni les italia
~lSas find.), 4 79; 8. Gu~bau (md.),
12. Pere Gol, id. <1d.).
tenen per costum men sprear ~:! 1~ 10,30: «Jazz». A les 10,45: Fi de
4 78; 9. COm\" Clnd.), 4 70; 10. Ba- no
13. Simó Garcia, ld. (neòllt).
1emissió.
Y
<indJ. 456, 1 11. Rtgol (lnd.}, bones ofertes.
1 g~t
14. Ramon Panyella, fd. Ud.).
~~~~~~
.
.
4 51 metres.
15. J. M. Gisbert, Palestra Ud.),
100 m~.tres, fmah l.Btsbal (0.
16. Joan Grau, id. <debutant).
ATLETISME

18. Jaume Buixons Badalona 1.
110 metres tanques: 1. Fumadó o. (fd.).
'
(M. L.), 18,¡ 2-5; 2. Laclaustra (U.
L.) ; 3. Canosa <U. L.).
CORTS CATALANES, 61S
CLASSIFICACIO PER EQUIPS
1 Badalona E o (1 2 3 4 i
Llançament dOl disc: 1. Ricart
M. Plgeu, pintura
m.; 2, Amadó (U, I.), 6> ·Total 15 punts · ' · ' '
Ramon Calzlna, pintures i dlbulxos (U. C.) , 35'97Bravo
2. u. E, (6, 7, 8, 9 1 10). To(U. 1.).
32'73 m.; 3.
Villalobos Mlnor, escultara
1.500 metres: 1. Angcl <U. I.>. 4' tal• 40 punts·
Del 23 de febrer al 8 de març 20" 1-5; 2, Obon <U, L.); 3, Elias

Galeries Laietanes

•
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CINC ANYS DE PINTURA

MIGDIA

Senyals bo,.rts. - Secció Fe-

menina. -

la Volta a Espanya
CiClista ... 7

193L

Les Arts

12:

Baptis a Martl, Maria Ferrer 1 e1
mestre Soldevila.
Amb sentides paraules va oterlr
l'àpat als homenatjats el president
senyor Agustl Ibà.fiez. La senyoreta
Marta Martí expressà. el seu agraïment amb paraules plenes d'emoció.
El senyor Angel Puig va. agrair als
seus companys l'elecció teta a la
seva modesta persona. de l'honrós
càrrec de president honorari, i, a
més, aquest àpat, que considera lmrnerescPt. Tots els oradors foren
mn1t aolaudits.
Els cantants, sota l'experta ·Hr•;r.:cló del mestre Soldevila. varen tl~
sequtar els concurrents amb t~olll
des composicions de llur repertori.
Fou molt elogiat el ram de fiors
ofert a la senyoreta Marta Martí
pels elements dels «Tres Mosqueters».
En resum, una simpàtica testa de
la qual guardaran inesborrable record tots els que hi assistiren.

l

A TODO GA'"'

L'equip de la Universitat Industrial en vèncer el de la
Universitat Literària, s'adjudica la Challenge Joan Boix

7,15: Prlmera edició de «La Paraula». diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8: Senyals horaris de la Cate·

sum de la cGaceta». - Sessió Ra·
diobenèftca. - Discoa escollits.
16: «La Paraula>, - Emissió de
les quatre de la tarda. - In!orm.acló general - Fi de l'emissió.
\ lendari final de la segona divisió.
TARDA
SoH.icltar dels clubs dades sobre
la recaptació en els partits de Lliga
18 : senyala horaris. _ Progra.
a fi d'estudiar i donar .forma. a la ma. del radioient. - Discos a petició
i proposició de compensacions, que en de senyors subscriptors de RADIO
el seu dia ha de sotmetre•s a l'apro- BARCELONA.
18,30: suplement de «La Parau·
vactó de la pròxlma Assemblea, en
la», dedicat a la Secció Infantil de
compliment d'un acord anterior.
Imposar diverses penyores, entre RADIO BARCELONA. - Rondalles.
elles sobre el partit Badalona-Baba.- ¡ contes, consells útlla, etc.
18,40: Retransmissió des del tee,..
deli. per incidents ocorreguts, 200
pessetes al Badalona; en el partit 1 tre cCalderónt, de Madrid. - Prl5abadell..Qlrona, 600 pessetes al Sa- mer concert de la sèrie organitzada
per l'orquestra Slmtònlca de Ma.badeU.
drld, amb la cooperació d'Unió Rà-

OFICIAL» o: COBRAMENT
DE L'ARBITRI MUNICIPAL
SOBRE SOLARS

Ens t'ou tacilltada la nota següent:
«L'Excm. Senyor Governador General de CatalUnya, President de la
Generalitat, per Ordre d'aquesta data, ha resolt que per la Secció de
Recaptació es procedeixi al cobrament dels rebut.! del recàrrec de
I 'arbitri sobre solars sense edificar
corresponents al terme municipal de
Barcelona 1 primer trimestre de l'exercici del 1931, que s'efectuarà du·
rant el segon trimestre d'enguany en
la forma 1 termini previst en l'Estatut de Recaptació.•

PROGRAMA PER A AVUI,
DIMECRES

Ibàfiez¡ Angel Puig, Marta VIlanova,

VISITES a EL I<BUTLLETI

•lançar-se sobre Agustí i va propinar-li unes bufetades. Gràcies a la
intervenció d'uns transeünts va evitar-se que momentàniament la cosa
prengués una major importància l
els dos contendents varen separarse donant la qüestió com a liqui-

Emissió Ràdio Barcelona

mentat estendard.
Barcelona.
La presidència estava composta
per la senyora Maria Ma.rtf, Agusti

Una producció BAVARIA
Exclusives FEBRER I BLAY

Nostre

El senyor Porteta tampoc no rebé
ahir els periodistes. A l'bora en què
nquests el visitaren estava celebrant
una entrevista, que durà cosa de h ... vei1a u u..u ....J->~ ....."' .. 4 ... 1:: .... 1-' .... -mitja hora, amb el senyor Guerra el món &encer, i la .Cormidable paròdia esportiva
del R1o. Abans, havia estat a saludar-lo el general Sà.nchez OCaña, que
U tornà. la. visita que li havia fet el
dia. abans.
El «Butlleti Oficial de la Genera·
Són dos films PARAMOUNT
Utat de Catalunya» publicà. ahlr el
sumari següent:
«Presidència. - Ordre reposant en
el seu càrrec el funcionari de la Interessant per als tècnics
plantilla del Departament de Presidència senyor Pere Foix i Casas, la cinematogràfics espanyols
cessació del qual havia estat dispoHavent d'ésser redactat a la maj or
sada per Ordre de la Presidència acel cens de directors, tècnics
cidental de la Generalitat del 15 d'oc- 1rapidesa.
de la nostra indústria et- .
auxiliars
tubre del 1934.
nematogrà.fica, es prega a tots e1s I
Ordre aprovant deftnitivament el que
es creguin amb mèrits suficien ts
Reglament interior del Collegi Ofi- per a ésser inscrits al mateix, ~s
cial de Metges de Catalunya, amb serveixin t rametre per escrit, nom,
la modificació de l'apartat 1) de l'ar- adreça, especialitat, empreses on
ticle 39 de les seves Normes Oeonto-. presten o han prestat els seus serlògiques.
veis 1 especificant si actualment PS
Ordre dis~nt. que per .la Secció troben en atur forçós, al carrer Roco&1
de Recaptació hom procedelxi
cafort, 66, baixos. Donat l'íncrement
brament delS rebuts del recàrrec de que va prenent la invasió d'elements
l'arbitri sobre ·s olars sense edificar, estrangers, es prega la inscripc.ió rà·
corresponents al terme ll,lunicfpal de p!dament, per a poder actuar tot
Barcelona I primer trimestre de l'any' seguit amb la màxima energia.

L'agrupació coral «Cançons 1 Endavant» va celebrar amb un àpat la
lnauguractó del seu nou estendard.
Més de seixanta cantaires, junt
amb les seves famllies 1 simpatitzants
s'ajuntaren per a commemorar t.~
quest esdeveniment. La. jove i encisa-dora senyoreta Maria Martt es va
dignar apadrinar-lo i amb tal motiu
lt va ter ofrena d'un artistlc llaç.
El president honorari del cor, senyor
Angel Puig, va ter donació també
d>una artistica. medalla d'argent.

dral. - Dlscoo.
8,:10: Segona edició dè «La Paraulu, diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
9: Senyals horaris.
Ambdós distintius !oren collocata
horaris. - servei
11: Senyals
per llurs respectius donants en l'es- Meteorològic de la Universitat de

TRAGEDIA CONJUGAL

\ A.l seu domicilt del carrer de Per:vindre, número 1, taverna, sostin'gueren una acalorada discussió el
xnatrimon1 Joan Mufioz Jiménez, de
'69 anys, 1 : ~na Pérez Marcos, de
60 la qual degenerà en baralla. El
mà.rit, amb un bastó, donà a la seva
iesposa. diversos cops al cap i li
)produí ferides de les quals fou assis1ttda al dispensari municipal, on se
\U aprecià una ferida a la regió occipital blparletal de sis centímetres
1
d'extens1ó, qualtttcada. de pronòstic
!greu.
L'agressor es presentà a la guàr·
1 seguidament fou lliurat
1adtala clvil,
poltela 1 aquesta el traslladà

~uer,

GRAN EXIT
La més en¡inyosa
de
1 n t erpretació

I
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Modificació d'horari

La Companyia. de M. S. A. comunica que el tren correu núm. 513 que es
dirigeix a Val~ncla, I que actualment

és dlrecre des del Prat a Sitges, a
partir del dia primer de març es deturarà a totes les estacions del seu
recorregut. A conseqU~ncla d'això, la
sortida de les estacions de BarcelonaTerme, Passeig de Gràcia I santa,
que actualment està assenyalada a

les 22'10, 22.22 I 22.29,

reopectlva-

ment, s'avançarà a les 21.53, 22.05 1
22.23, també respectivament.

Ocasió

Flas$ades llana grandíssimes
al preu de

16'so pessetes
Ven d a directa a l vest íb u l

\J

ASpirina

HOTEL DE VENTAS

Josep Bayen <U. A. Nunnl),
·
neòfit.
2S, VIcenç Rlgol (Independent),
22.

debutant.

Cal~at... Mobles... etc.

També acord& celebrar el ella 2'1 do
l'actua~ a 1.. ala c1<t la tarda, ei - -

telg per a delx.a.r establert el oa.

SEMPRE OCASIONS

CARRER PELAI. 8
Ta l è t on 14370

la humantt

8

DE
TERRES
MERCAT D'OCASIONS
TARRAGONA

COMPRA I VENDA I CANVI

NOTES LOCALS

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE OCsm, MALETES, DlSOOS. etc.

Per la Cambra Oficial A¡ rlcola
s'ha cursat una Instància al President de la O enernlltat demanant-li
la instai:lació a la Comissaria de
Tarragona. d'Una secció desttnda a
rebre 1 tramitar la. documentació que
presenten els aindlcats i associacions
agriooles en compliment del que dia-posa la. lleJ, aJ.xi com els de nova

TOT D'OCASIO
CORTS

CATALANES,

Telèfon 30422

creació evitant d'aquesta manera

414

haver-se de traslladar a Barcelona,
la qual cosa representa. un perjudici econòmic per a les esmentades
entitats, ja que des del traspàs de
serveis, les o!ielnes encarregades d'aquesta tasca no ho tan sinó és per
ordre superior.
- L'alcalde de Tortosa ha tramès un ofici al comlssart de la Gen eralitat en el qual 11 ofereix un lo-

BARCELONA

cal per a una companyia de guàr-

dies d'assalt.
- L'ajudant de calxa del Banc
d 'Espanya, senyor Francesc Salves,
mentre cE~ia el sol pel cnmp, tinrt de sofrir un coi:lapse
gué la
1 va caure d'una alçada d'ull8 tres
metres. Es produl ferides de pronòstic reservat.
- Es troba entre nosaltres el
savi arqueòleg i publicista alemany
doctor Adolt SChulten, el qual prosseg-lleix els seus estudis lbèrtcs.
El festival de la creu roja organitzat al Teatre Tarragona a profit seu, es desenvolupà amb molt
èxit.
- Segueix en el mateix estat el
conflicte sorgit en l'art de la construcció local per manca de cotització de molts patrons paletes.
Sembla que l'Associació de Mestres de Cases està decidida ha trencar el pacte pel qual s'obliga a treballadors 1 patrons a cotitzar per
tal de passar un socors als parat.s
del l'tim de la Construcció.

CAMISERIA

Ferrer Batlles
3 6, BOO.UERIA, 38
TOT EL MES DE FEBRER
REBAIXES IMPORTA!'< i 1S

GIRONA

en tots ela r..rticles. m otivades

per balanç

NO T ES DIV ER SES

VEGEU

PREUS

Girona, 26. - Aquest maU han
estat posats en llibertat de la presó
d'aquesta ciutat Llorenç Serrat Arnau 1 Francesc Regi, veïns d'Amer 1
de sant Daniel, respectivament, els

quals foren detlnguts dies enrera
per tinença !Hlclta d'armes.
Ha ingressat a la presó de la
nostra ciutat, Marc Cases Torner
vel de Sant Feliu de Pallarols, pef
haver-se--n trobat una arma al seu
dom.lc111 1 per la qual no tenia permis.
Ra estat posat " disposició
del J utjat mumclpaJ de Sant Sad uml, Cebrià Alslna Ribot, acusat
d'haver furtat cinc arbres del cement1r1, propietat de l'Estat. anexe
a la capella d.e Sant Joan de l'esmentat tenne municipal.
La guàrdia clvU ha detingut
VUit Individus del poble de VllamaDiscle, a.cusats d'haver ocasionat
~ys a les terres de conreu dels
vems d'aquell poble, Joan Sunyer
'
Ricard Masó I Rossend Roque~
Ba estat nomenat mestre inFiguede
Nacional
teri de l'Escola
res. el senyor Joan Valls, 1 mestressa
substituta temporal de la mateixa
escola, la senyora. Josefa Vergé.

LLE ~GU A
L'afer del pòsit de
pescadors de Tarragona

Dies enrera, uu periòdic lamentable d'aquesta ciutat publicà un article amb el titol eL& mala llaven,
en el qual es tracta de l'afer del
Pòsit Marítim. L'autor d'a.quellea pobres llnit$ és el senyor Ignasi Castellvi, oficial lletrat de l'esmentada
corporació i aspirant a president del
Jurat Mixt o & jutge municipal.
Fa història de la vida del POO!t
1 dels avantatges de l'esmentada. tor·
ma cooperativista, 1 oblida de fer
constar que la brlllant situació de
l'entitat es deu, més que a ningú,
precisament a aquells a qul vol combatre; als humils remitgers i als que,
sense dedica.r-se a la pesca, saberen
ajudar la Puda en els moments a.lficils. Ells eVitaren aleshores que tls
edificis propietat dels pescadors passessin a. altres mans¡ tot al contrari
de l'actitud d 1Wl senyor capitalista,
amic del senyor Castellvi.
L'autor de l'article s'equivoca r~
donament quan es queixa que a Ja
presidència del Pòsit no ba¡¡ln posat
un patró. Oblida que per cada patró
hl ha deu remitgers, I són els remitgers els qui, per 1es condicions desfa~
vorables del repartlment de la pes.
ca, estan més a prop de la miSèria.
Per a poder viure a la nostra
platja cal trencar les relacions amb
els intermediaris. Aquest és el crit
de guel"I1'- Durant el bienni, l'InsUtut SOcial de la Marina trobà un
mitjà ~r a desfer les plataCormi:!B
comercl&ls dels cacis L usurers. Ha
passat el bon temps 1 avui els perjudicats segueixen augmentant llurs
deutes 1 sense cap perspectiva de redempció, es llencen als braços d.e1S
qui en un moment donat els treu
del compromfs, encara que després
els hagt d'esclavitzar.
El Pòsit és apolltic. Tota altra afirmació és tendenciosa, pura !antasia. Si els pescadors cerquen la manera de reduir el negoci de l'Intermediari, és natural que els teòrica-ment perjudicats intentin la manera d'explicar la caiguda de llur cacicat.
L'article de l'incommensurable BE"nyor Castellví és l'última extremitud
de l'agonitzant poder polltic, social
1 econònúc d'un poderós intermediari.

D I MEC RES, tJ DE

CATALANA
REUS
NOTES DIVERSES

1!1 comandant mllltar h & muntat
un servei especial per a perseguir
els que es dediquen a coHocar PMquina pels carrers. Fins ara s'han
practicat nou detencions relaciona-des am~ aquestes activit ats.
Llegim que el senyor Joan Vilanova Montanyà, ha. estat nomenat
oocal del P atronat d'Assistència Soela! de Tarragona.
Ha estat nomenat director de
l'Estació Enològica, el cap del servei
agronòmic. senyor Miquel de Mata.
Dijous, dia 28, celebrarà rounió r eglamentària el O rem! d 'Empleat.. d'Escriptori
sobre
desencadenat
S'ha
aquestes comarques un temporal de
vent que ha causat danys de consideració a la ciutat i al camp.
- Properament se celebrarà, al
Teatre Bartrina, una funció a proflt
de l'Asil dels Pobres, 1& qual ha es·
tat organitzada pel quadre llrlc de
l'Acadèmia. Angttera.

SANT ADRIA
DE BESOS
LES DI S SORTS DEL TREBALL
Ahir pel mati Cristòfor RernAndez, paleta de 32 anys, domlclllat a

Badalona, quan treballava en una
obra del carrer de Fermi Galan, tingué la dissort de caure des d'una.
alçària d'uns tres o quatre metres.
Traslladat ràpidament ai D ispensari municipal. se l'auxlllà d'una ferida contusa a la regió par1etal esquerra de caràcter poc greu.
De l'establ.unent benèfic passà a
la seva llar.
Al centre Republicà Federal
Penya Falol anuncia per als dieS
2 I 5 del proper març una balls de
disfresses amenitzats per orquestrines de renom.

TORTOSA
PETI CIO DE LA PRE MSA LOCAL
ALTRES NOVES D' INT E R ES

PEBRER

Dt~

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS
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EL CARNAVAL

Apat del «Rotary Club
Barcelona»

El Ball de Ja Premsa

Ahir, al oaló de festes d
Ritz, tingué lloc amb molta' bl'llotel¡
tor l'àpat dedicat a.1s faln¡¡¡ nllan.
membres del «Rotary Club81's deb'
Ba.ree.
lona».
Ocuparen la pl'~l<ièncta
nyors Bernades, Dolh!n, dOC:: Berulla, Josep M.• de S"'ll\\'ra, .....~
___,.,..
doctor canaderns t Sam.
En arribar als postres, el
de l'entitat, !!enyor ~resident
nuncià Wl breu parlament pees, Pro.
saludar cordlatment ela ~ tai de
Seguidament parlà el PU!c e!lSals.
ta Josep M.• de Scg&~TQ re IJOO.
amb bell parlament, glossà ~ .~~
que realitza el Rotary Club ~
lona 1 historià la fundació del~
Club
Rotary. Féu remarcar
carncter!stlques més '¡m~tales
l
¡.,_, f'inort ots que persegueix
aqu.,_
ta noble Institució.
En acabar el senyor 5eg
president senyor Bernades~
l'acte, donant les gràcies a tots ell
assistent.. I acomiadant-se fins la
propera reunió, que serà dintre se•
to
nnta. dfes.
Ambdós oradors foren molt apla
dits. L'acte tra!lSCOrregué entoí
la més frnnca companyonia, g

La lllsta d'objectes rebuta .. ra
interminable. Entre els darrerament
arribats figuren: Un rtquisstm mantó de Manila, de fabricació xinesa
genu\·na, que és un veritable jotell
de seda. i color, donat pel senyor
Manuel Portela Valla.dares. Governador general de catalunya; un altre
mantó de Manila, també d'alta
classe, de l'aristocràtica SOcietat
«Peña ffipicat i com a demostració
de simpatia a la Premsa; una manta de cotxe de gnm valor~ de renard
de Rússia autèntic, oferta per la
Cas& Tlcó, del Passeig de Gràcia;
tres esplèndids capses de bombons,
darrea pa.re.ula de la novetat 1 del
bon gust, de la «Bomboneria Vlena»,
dels senyors Basauri, Welser 1 CO.,
S. L., de la qual és gerent el gran
torejador «Pedrucho»; un eztotg amb
di.versos objectes de perfumeria, de
la farmàcia Vda. Genové; un altre
estoig de perfumeria de la 4Perfumería Font»: un altre estoig de perfumeria i 1m complet per a mantcura de la. Perfumeria nacional 1
estrangera «C8sa Pederlco Bonet»;
una preciosa capsa de bombons de
cSocledad NesUé•1 I altres molts
que l'excés d'origmal ens l.mp¡deix
de publicar avui.
Els cartells anunciadors del ball
han estat ja fixats en els llnics
llocs permesos, que són les columnes
anunciadores de què és concesstonè,..
ria l'empresa de pubUcitat cGold»,
que dirigeix l'ex-regidor senyor Enric Vlla Marleges,
El servei de restaurant està confiat a l'Hotel R1tz, on cal adreçar-se
per a la reserva de taules

t

Ha estat sobreseguda la causa contra alguns veïns d'aquesta ciutat detinguts a conseqüència dels successos d'octubre.
- La premsa local .inSisteix a de·
manar a les autoritat l'aixecament
d,e Ja clausura de les entitats. No
s hl escarrassi. Estem tan compeneNECROLOGICA 1·: EL S ENY OR trats a.r.:..b l'eufòria 1 les arbitrarieT RIES DE BES , CO N FE R E NC IANT. tat-s que la justícia ens sembla un
14AURlJJ: Passet¡ d e 18 CasteHa.nil, a . - ISARCEW NA : V1a l.AI.Jetan a :¡
LINIA RAPIDA OE GRAN LUXE BARCELONA • CADIZ . CANARIE&'
CARNEST OL TES :-: ENCARA NO somni.
- Diumenge passat els tècnics i
eortldee aec.manals ela dlasabtea. o. tes dotze Efectuaran el servei tes mot.ooaue
Després de llarga I crudel malal- eatalanissims senyors de la secció ex• CIUDAD DE 8EYILLA u I • YILLA DE MADRID •
joplena
en
'existir
d
tia va deixar
UNIA RAPIDA DE CRAN LUXE BARCELONA · PAL MA DE MALLORCA
cursionista de la IJiga, per tal de
8ortJd.ea cade. die tllevat. ela dlumen¡ee) de Sarcetona l Pe.l.ma., a Iee l U
ventut la filla .:tel conserge de l'A- no anar tots sols a. sentir el senyor
Gentilment oonvidalii per l'a,..
llOres, per les motonaus
teneu Pi i Margall, senyoreta ('ar- Cambó oom malparlava dels t a<U· credltat
escenògraf Josep Castells,
ctCIUOAD DE BARCELONA • 1 a C I UDAD DE PALMA •
&impa.- cals 1 cedistes, organitzaren una exmúltiples
Les
Anglada.
me
hem Vi&:ltat els seua tallers, en els
IERVEII REQULARS ENTRE TARRAGONA VALENCIA ALACANT 1 PALM A
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les senyoretes.
per qUins motius, el dia 22, lngTes- Santpere.
tats preparen sengles festeigs.
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•

La

La sessió de Corts d ahir Un discu~e Gil Ro1

A LA PENINSULA

campanya de les dretes

bles a Ovledo

·DESTROCES I VICTIMES
DEL TEMPORAL

(VI do la t.• pàBin&) radical, obeeix • un aoord d• 11. m1'
com altrea vegad.. ell
carni de les nostres organitzacions dient que s1 en 1'esn1ena. es ttn¡uéa norla. Alxl
1 obliden que la. ~nstdera.ció social en compte altres circum.at.A.nctes mo- n.d!eall combatem ell extremlsmea'
Ovledo, 25. - A c1<le quarta de
6ue usde!ruite~~ els mestres actuals, dif!c&tlvea, tal vegada podria 68$el de l'eoc¡uerra volem també combatre
ala extrem!am.. do la derecha. S'ban wU d 'ahir a la nit, a Acc!ón Popureestl
com
t
tal
no
peró
admesa,
El general Sànchez-Ocaña vi- t~n~~~." ~~Pf.~t!: t~~~ ·.~
ooncedtt als propietaris massa avan.- lar, pJe a vessa.r de pt1bllc1 1 amb
dactada.
tatges en l'article 11. Es mostra par. gran nombre de senyor~ e1 senyor
Un d'aetuacL6 soclettna.
la Universitat •
·51
L'esmena éa rebutjada.
A LA CORtiNYA pesquer cBikana». Deli quatre, lree
Udarl q~ prevalelxl el !\!clamen G1l ,Robles. pronunciA el seu anunRelacionat amb això es va recard' 1
· · t
des
MARINA,
DE
MINISTRE
El
IAI Corunya, 26. - Dea de fa 48 s'han salvat t un ha mort.
.
l dl ta•
ns· dar la conducta observada per al- de ta tribuna de secretaria lleielx prtmlts.u que defensa a.mb el
vot c1a..t¡;_~ur8. Jo
document al miniS re
A BILBAO
pu , senyor hores, el temporal t!a imponent.
~ pa,rl. e
particular
gW1es associacions,. que dóna for'ó pu'bli'ca
projecte de llel Pren seLeni al
t
Bilbao, 26. - Notlc!ea arribades
c1e Pernàndeo l.<ldred&, "que. ea refer! & Molt edlftcla han sofert destroces de
nom
en
AZPEITlA
senyor
El
ça bons resJitats. IPS quals Inscriuen un
banc blau el m1n1stre de JustJcla.
ta Comissió diu que no pot relè<rcer la coH&borac!ó' del senyor 011 Ro- consideració. Ets arbres dels jardins dels pobles diuen que l'huracà ~
1 t · 1 t; isi t.a com a socis a tots els mestres que
Queda pendent de redacció dellnl- el
A.htr al migdia, e ec u~:~. a ' - 1 tngressen de r.ou al partit, 1 es ba.~ Cpaaselga; les xemeneies, persianes, produït algunes v1ct1me.s 1 butantò*
concepte de tal manera. que no blea a favor d.'Aatúries.
tercera.
baae
la
ti\:a
no rollidten
e "en
la Universitat
de compliment
El preslden\ de la O. E. D. A. &., empesos per la torça del vent. incendis. A Sestao, ba calgut a la
s'anomeni apareer!a a allò que ~
WJ
- en el fet que rnw+--·
de la. Quarcomandant aGeneral
Es pa&;a a la dlscuss!ó de la base
aHud! primer ala '"""""""" d'oelu- ban calgut. Les llnles de l'erillume- via pública el nen Ignasi Mug!ca,
nOUDtvisió Orgànica, senyor Sànchez l'ingrés a l'associació per apatia 1 al- quarta, que tracta de les Agrupacions aparcer!a.
El MINISTRE D'AGRICULTURA bre, dient que dee do fa temps volia nat, telegrillqueo I telefòniques tam- el qual ha sofert le~lona de pronOota fia el qual anava acompanyat del tres per lgnor".r que existebd una intennun1ctpala.
tlc reservnt. Al mateix poble hi ha
diu que vol plantejar el problema venir & Astúrtee, però que Iea dr· bé han sofert gre\13 avaries.
oca aju' dant, coma.ndnnt Pimentel. organització que \"'etlla oels lnteres- Acabada la dlscusstó d'esmenes & en
El vent ha fet caure a terra. Be- hagut quatre ferits més, a causa deia
ela seua 'f'eritables termes perqu' cumstàncles pol1t1quea li ho havien
b 1 pel sos morals 1 materials deb mestres. ta base quarta, queda aqueata per a
llt
seu
1
les
.l'ere!ro.
Matilde
1
Macelraa
neta
vidres que han calgut de finestres I
secció Adr•lm:..U"auva da Primer
El nou cap rru ar ou re u
Cambra decideix!. Quant a l'apar- lmpedi~
En vlr redacció definitiva i es passa a la la
e t d Lle'd
quals s'han produït testons d 1mpor- fanals de l'enllumenat públic. Tam·
·tor lnterl, Dr. Boix Raspall.
ha
ocasiona
diverses
en
quo
Afe¡!
q'Momenl
que
mateix
M
11
cer1a,
1
•·
~""sc•o•• manl!estac1ons del secre- Ensenyam n •
discussió de la base cinquena, que
bé s'ban declarat tres incendis de
tut d'oUei que aquesta Secció ba tracta deia Ajuntaments 1 la seva <l'una manera com de l'altra mentre eenUI ta temptae!ó da rebutjar la tàncla.
• .....,
El ramader Joan López Donún- poca importància.
tan particular del Rectorat -ja q~e rebut del aenyor Miquel Morro 1 cornposlc16.
maniobra d'atrlbulr a Acc!ón Popul'apareerla sigui Justa.
A Santurce ha. caJgut una paret.
1 Rector no va rebr& els pertoclls- sastre, hom ha procedit a l'examen
lar el que q'hagi servit del movi- IUez .realltzava uns tractes comerw
LA QUESTIO DELS ALCO.. ment revoluctonari, que fou preciaa- clals a la porta del domlclll de Joan les runes de la qual han anni
LLEI
LA
el Rector accidental, Dr. Mur, 1 revisió dels exped\enta dels senyora
D'ARRENDA•
MENTS
ment per a Impedir que la C. E. D.A. Barrio. Una rorta ventada ender-- a parar damunt la nena carme c!a
el qual, com hom sap, fa dics q!le Mestres que sol:hcttaren figurar en
,
HOLS
El sen~or ALBA. Se suspen a.nés aJ. Poder, ço que és tant com rocà W1A xemeneia: les runes Pablo, que ba resultat amb la frac·•· aquesta dl scu.ss1ó 1 ea
Es susi"-4..
hagut da.troba
a la 111sta. d'interin.;; formada en vtra. Barcelona
retorn ba
el aseuMadrid,
esrnar
aq':lesta discussió, 1 es reprèn la ro- atr1bulr-los una responsabilitat que annren a parar damunt el ramader tura d'ambdues cames
tut del que disposa el Decret del 20 reprèn la referent als arrendaments latl va als alcohols.
1 el mataren.
jcoon•eqUència de trobar-se malalt.
no 11 correspon
A Baracaldo, S'han produ'it incenrústecs.
ba
dl.;} dtsembre del 1934, i hom hi
• • •
"
- Hom sap que el vaixell italià ctis en quatre cases. Han estat sufo-d'Úna. maniobra da catracta
Es
C1r1l)
(D.
RIO
DEL
senyor
El
S'accepta una esmena del senyor protesta. 1 proounCla paraules que ràcter politlc -digué- contra el «Oatherlne», en auxUl del qual sor- cats pels bombers locals. A cons,!trobat, complets i rebuts dlntre el
Ha estat trnmès al núnistre d'Ins~ termini i sense tlattrar en relació, els DAZA
ti el remolcador «SeetalkeJt, ha estat qüència de l& trencadlssa de vidre.~.
Per "no trobar-se presenta diversos no se senten, però que produeixen partit que, a les Corts consUtuents, aUXlliat
truc:cló Pública el segOcnt document. senyors segUe:nts: LluclA Monzonts
pel vaixell !tallA «Pennu- han resUltat ferides 8 personea, 1- s
però
«EXcm. Sr.: Les Associacions Pro- i Franch, Miquel :~'l:orro i Sastre, dlputats, queden retirades diverses respostes violen~es en algun.s mem- es veié encadenat a. l'opos.ttió;
que en veure'l triomfar 1 prosperar daJ, que passava a poques milles de quals han estat asslstldes al dispen·
bres de la ComisSió.
ressiona.ls d'Estudiants de les ~cul- Josep Piftana l l'"ebrer, Jooep Pou esmenes que s'havien presentat..
sari d'aquella localitat.
PALOMINO, diputat fou coll.$iderat com la veritable for- dlstància del lloc del succés.
El senyor
El senyor FERNANDEZ CASTI.
tats de Cièncic~. Dret, Fnrmàcia, Fi- i Codina, Didac P..od.riguez i HerreQuan retornava, el «Seefalke» ha
Al poble d'Erandio s'ba prodult ull
per Cé.diz, continua ça contrarevolucionària., 1 contra rebut
tradicioD:allsta
a
esmena
un&
LLEJOS presenta
1osofia. 1 Lletres i Medicina.. han a- ro i Pet"e Sangenb t Llaberta.
ajut
prestar
a
soi'tfs
que
avis
incendi. el qual ha destruït un
altre
moviment
el
també
fou
força
aquest
iDalcohols,
els
sobre
discurs
seu
el
s'ha
que
com
que
Diu
Per tant, la ~\~ per tal de sub- l'article 66.
cordat en reutli.6 conjunta, 1 com a
al vaixell anglèa cOtllnger>, el qual taller propieta~ dels senyora Bentan
est1¡u6
maniobra
la
1
pasaat.
divendres.
el
te-"'romput
del
esmena
una
verbalment
acceptat.
represêntants legats que són dels es- sanar l'obllt invohwtari sofert, ba
auxlll per T. S. H .
goechea 1 COmpanyia. Les pèrduea
El senyor MAROTO es queixa dela desproveida de gallardia com d'in- demanava
tudiants, 1 reflectint e~ seus unànl- acordat incloure'l.s en la relació d"as- senyor Lahoz igUal a la seva, deslt- forts
- També ba hagut de fer-se a s'eleven a la xifra c:e més de 2.000
polltlca.
tendó
munlclI
provlnelals
Impostos
a
per
l'article
queda
com
saber
Ja.
asha
els
1
fonnada..
té
que
plrants
E.
V.
a
exposar
mes sentiments,
mar el remolcador c.ArgOS», per pessetes. A Portugalete un altre lnQuant al ng¡m Interior a Al~ 1&
pe.ls que graviten sobre els vlna I
incorporar-hi o no la seva esmena.
Que la Universitat de B8.rce1ona signat els següents nilmeros:
tal d'acudir a auxiliar el vaixell lt;a.. cendi ha de.c;trurt dos habitacles.
El senyor CASANUEVA llegeix diu que és un dels factors que con- manya diu que ells no comparteixen Uà cTraden. Els tripulants del uTra68 bls.-M.o1U'.Onl Franch, Luclà,
vlvia des de la implantació del seu
trtbue-ixen al descens de la venci&. aquest.s procediments però sl que
l'article.
règim d"autonomia en una eficient resident a BechL
diuen, per ràdio, que, no poA CARTAGENA
.piu que això va contra la. prod.uc~ló recullen els resultatS pràctics. Re- den
Queda aprovat l'ai""Ucle 66.
68 doble bis.-Morro Sastre, Mlnormalitat sense que cap esdevenident romandre a bord, han sortit
cartagena. 26. - En un taller d'eConun
en
aas.Lstència
seva
la
corda
lade
problema
el
augmenta
que
l
Ea passa a l'article 67, que tracta
Més tard s'ha sabut que benisteria situat a la Mumlla de
llanxes.
en
ment motivés les :;;egüents mesures quel; re.sldent a Barcelona.
87 bls.-Piñana Pebrer, Josep; re- de la inscripció dels arrendaments. tur t empeny els Obrers a l'emigra.- grês nazt a Nuremberg, 1 les parau- molts dels trlpalants han estat sal- Tierra es bastia un mur, per tal de
que tan greument hnn pertorbat la
les adreçades per Hitler als obrers, vats pel vatxell espanyol ccaleu. construir Un altre pis. A conseqUèn~
.
Després d'acceptades algunes es- eló.
marxa de la. seva vida acadè.mica:: sident a Benicarló.
Es refer~ix als diputats que diuen quan els deia que els enemics dels
El «Ar¡os:e ha sortit a tota velo- ela del temporal l'aHud11 mur ba
Suspensió del Patronat Unn·ers1- 89 bis.- -Pou COO'nK. Josep; resident menes queda aprovat.
obrers alemanya eren els mateixos citat cap al llec de l'accident, per tal catgut damunt de vuit operaris.
la
de.
diputats
únicament
són
que
Es po38 a discussió l'a.rUcle 58
tari de la Universitat Autònoma de a Girona.
que
francesos,
1
anglesos
obrer$
pe.rt1cuinteressos
dels
no
i
nació
procurar impedir que l'onatge ra~
de
Han resaltat ferits Joan Morenete
Bareelona i la substitució del dit 90 bis.-Rodrlgues Herrero, Didac; que fixa la normtL dels llibres per a ras, i pregunta si és un interès part1- minvaven els seus mercats.
el naufragar el vaixell italià.
de 20 anys, amb fractura del fèmur;
ter els registres i queda aprovat.
orgunlsme per un Comlssar1 Genc- resident a. València.
pa.trlotisel
exaltà
continuació
A
la
de
més
afecta
que
aquest
cular
Cerón, de 18, amb fractura de
Joan
Seguidament es discuteix l'arttl'ie
ral d'Ensenyament nmb totes les 92 bis.--&mgenfs I.Jaberla. Pere; reA SAN SEBASTIAN la clavícula; Domènec Linares, An..
59 que tracta de les inscripcions. 1 meitat dels espanyols. Afegeix que me 1 es referl a lea organitzacions
funcions del Patronat suspès Oer. de sident a Duesaigües.
corporatives· digué que desitjava
San Sebastlàn, 26. - Hom diu que toni Bernabé, Bartolom6 Ros, AnLa qual cosa- ês feta. pública. per després d'acceptada una esmena del porten 14 mesos treballant per a la
ncvembre del 1934).
solució d'aquest plet, sense haver que arribés 'a Espanya aquest ideal, degut al temporal, ba naufragat el toni Garcia 1 Manuel Sànchez, amb
Supressió del peroonal docent no- a coneixement d•·ls interessats i al- senyor Piflol, ¡'aprova l'article.
però que no creu que sigut possible pesquer «Bedurias». El patró del seu erosions.
_
L'article 60, que segueix tractant esta atesos.
menat del Patronalt i la modütcs.ció tres senyora que ia figuren a. Ja llismentre no b1 hagi una aut-oritat company de parella, c:Bonanza»,
Es suspèn aqJ.est debat.
Els Bombers 1 una secció de soldels plans d'estudis per reunions de taL~~~~r~~n;~•-feb:rer del 1935.-El del mateix tema, s'inc-orporen alguenèrgica 1 una poUtica nacional. que ha entrat a Pasajes, ba dit que d&ts d'.artllleria s'han dedicat a.1J
&'han
sl
pregunta
ALB~
senyor
El
nes esmenes.
professors onmeraris d"algunes faculEspanya
una
fer
de
manera
úruca
de-nocturnes
sess10ns
celebrar
de
aquelL
trobar-se
podria
on
sabia
no
treballs de neteja, 1 durant aquesta
El MINISTRE D'AGRICULTURA mA L passat demA
tats convocades iHegalmeut vulne- Cop de la SecC" ·o. Francesc Araujo.
gran.
Mentre pescaven, a 30 milles de trobaren el cadàver de Pasqual Lóhl intervé breument per a dir que
ENSENYAMENT
rnnl l'article 30 de !'E.,talut UniverRecorda que per exigències del distància. de la costa, ;m cop de mar pez, de 18 anya, damunt el cap del
Es senten veus contradictòries. 1
la Comissió fa perfectament bé en aleshores el President diu que d~ president de ta República calgué arrabassà quatre homes del vaixell qual havia. caigut una biga.
sitarl.
Escola d'Assistenoia Social per a suprimir del projecte de Llei mesu- mà farà novament la pregunta. Ac- aprovar la llet d'Ordre pilblic. per a
Clausura dels locals de les ~
.
te seguit es suspèn la sessió. Són lea
claclons Professionals d'Estudiants la Dona. _ Demà. dijous, dia 28. res de caràcter reglamentari.
subsUtutr la de Defensa de la Repu..
S'aproven els articles 60, 61 i 62 nou 1 ctne minuts de la nit.
dins del recinte wuversitarL
8 les set en punt de la tarda, es
les
de
n
el
suposa
que
ço
bhea,
Incident a l'Audiència de
supressió de les delegacions deis donarà 8 l'Escola d'Assistència SO- que tracten d'instruccions de conManifestacions del ministre
Constituent-s 1 l'abandonament obllDESPRES DE LA SESSIO
estudiants als claustres de les Fa.cul- ci.al per a la Dona.. la tercera de !es tractes.
soc!adels
part
per
Poder
del
Pamplona
gat
de la Governació
A continu&Cló s'aproven sense distats i a la Junta Universitària (23 conferències d'Història a càrrec del
Madrid, 27 0'30 m.). -El ~
d'octubre del 1934}, sense tenir en senyor A. Rovira 1 Virgili. amb el cussió ela articles 63, 64, 65 i 66, que El senyor Alba diu que avui lli;tes.
mial
per
revolució
la
feren
No
trede la Oovernacii parlant aquesta
compte el règim especial de 1~ As- tema «La dinastia de Trastamara a tracten també de registre de contractes.
es tornarà a parlar de la llorament de les classes obreres, si- N'ES PROTAGONISTA L'INDIVIDU matinada amb els period!Btes els dl·
sociacions Escolars de la Umversi- Catalunya».
que s'havien confirmat els seUI
gué
SA..
AL
PEDRA
UNA
LLANÇA
QUE
desaprensius.
els
encobrir
per
nó
Ht intervé breument el senyor
A tot-es les per.1;ones que no tintat de Barcelona..
francmaçoneria
Poc abans de l'etapa de les Corts LO DE SESSIONS DEL CONGRES vaticines que la. setmana d'ag!tae16
Tal profusió legislaUva. sortida del guln invitació per a aquesta con- DIAZ PASTOR 1 s'aproven els arttMadrid, 26. - Després de la ses- anteriors ---d.!gué- l'estiu passat,
Pamplona, 26. - Quan es celebra- havia acabat, ja que en el dia d'aMinlstert. d'Instrurció Pública, ha ferèncla poden passar per la Becre- eles 67 1 68.
sió de Corts. el senyor Alba ba re- el senyor Indaleci Prteto em digué va un judlcl a l'Audiència, d'entre vu1 res havia ocorregut.
Se suprimeix l'article 69.
produ'ít una situació insostenible que t..1.ria de l'Escola, corts, 669, prat,
Afegl que bavia conferenciat amb
al Congrés: es. s. L Jo. algun dl a el pUbUc sor;: t un individu, el qual
Es posa a discussió l'article 70, but els periodistes., t ela ha dit:
es tradueix en un ambient de noctva tots e1s dies feiners d'onze a una.
- He donat compte, en el despatx haurem de liquidar una jornada avançà vers (~trada i davant l'es- el governador general de- Catalunya..
tnterlnitat de tots els òrgans unlver-¡"!'!!"'...,!!!'"!"-"!!!""'!"""!"!""!""!"-""'!'!!!! 1que diu que en tot el que no estiguJ ordinari,
de la comunicació del mi- dramàtics.» No poguérem nosaltres tupor de la &t'. t cridà.: «Això és una el governador general de Cataluny~
especialment preVist en aquest casltarls, que impossibilita l'adequat
Els periodistes 11 preguntaren sl
nistre de Justicia remetent el su- evitar la revolució; però si opo38r- vergonya I Ln j~lsticia està corrompules mari pel contraban d'armes. L'acord nos des del primer moment. que da!.»
a supletòries
pitol. regirandecom
dels fins culturals propis
compliment
la. conversacló bavi& versat sobre
Hipotecària.
la Llei
disposicions
de tota la Universitat, puix que no
El preside; de la. Sala ordenà la el decret relatiu a la COmiBsió gesEl MINISTRE D'AGRICULTURA és que resti damunt la Mesa durant veièrem que es tractava, no d'una seva
e~ reuneixen les Junt-es de Faculdetenci.J, i quan els uixers se tora, 1 el senyor Vac¡uero digué que
hi intervé i diu que accepta una e.s.- vuit sessions, 1 no vuit dies. puix revolució social, sinó d'una revolució l'emportaven .Jrnà a cridar amb mol- havia estat una oonvers&cló molt futàt el Claustre general no es conreferent
precedent
un
ba
hi
ja
que
aeu
el
confessar
volien
No
polft1ca.
en
Ortiz
mena del senyor Marttnez
voca, la Junta Uni"ersitàris. no exisgaç.
a. aquesta qüestió. Per tant, roman- fracàs al Poder i cal tenir en com¡r ta excitació:
la qual queden exceptuats de deter- drà a la. Mesa aquesta setmana i la te que el senyor Largo Caballero i
-No em fa res que em detinguin!. l!!i!!!!""'!""'!'!!!!!!!!!!!!!!""'!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!""'!'!!!
teiX, els dega.ns de la majoria de les
s'adPamplona
a
que
és
con.
dic
els
que
El
d•in3<.'ripció
tràmits
minat$
~Fncultats, àdhuc el Rector, ocupen
que ve.
el senyor Prieto a Finances, pogue- ministra malament la justicia!
tractes menors de 5.000 pesetes.
els seus càrrecs accidentalment, senCom ja. haureu vist no ht ba ha- ren !er ls felicitat d'Espanya. Si de
El senyor CASANlT!!."VA pregunta
El detingut resultà ésser Botero El sumari contra el senyor
se que hom vegi per ara. l'apremiant
la veritat l'haguessin volgut, podien Bercolegui,
de
tractar-se
en
unanimitat
gut
natural de Bangüesa..
s1 s'accepta o rel.mtja l'esmena del celebració de sessions nocturnes per
l encertada solució que aquesta siAzaña
Com es recordarà,. aquest ind1vidu
RECU RS DE REFORMA DE senyor Alvarez Mendizàbal i dsprés a demà 1 passat demA. DemA trac- manejar al seu gust. la cGaceta:e,
tuactó caòtica reclama..
Ha estat tramès a Madrid el sumacontra
dinamita.
és el que fa mesos., durant una sesd'un lleuger incident en el qual tn- tarem de la qUesltó I ho posaré, n<>- c¡ue és la ve1itable
PROCESSAMENT
En conseqüêncla, soHicitem de V.
optaren sió del Congrés, des de la tribuna ri Lnstrw• a Barcelona per un jutge
t::. la normalització de la. vida auto- El lletrat senyor Regàs ha pre.- tervenen els senyors Rodriguez de vament. a la resolució de la Cam· la classe capitalista; però dinamita
púbhca tiri una pedra a l'hemicicle. especial contra l'ex-President del
nòm.i..a dP la Unh·ersitat de Barce- sentat un recurs de reforma de pro- Vigur:i, Mendlzàbal, del Rfo 1 el ml- bTa-. Si s'acordés la celebració de per lliurar el fusell i la
Consell de Ministres senyor Manuel
pobre obrer, perquè la sang eslona l com a prtment providència cessament de raute dictat contra nJstre, aquest demana votacJó nom1- sessions nocturnes. seria solament al
Azafia.
polltic.
fracàs
seu
el
borrés
1'ímmediat ordenament legal de tots l'ex-Director General d'Administra- nal i s'aprova per 85 vot.s contra 20.
Detenció d'un impressor
per a tractar dels afers que figuren
~tuaeió
l'actual
que
després
Olgué
l'article
de
discussió
la
reprèn
Es
ció Local, senyor Josep M. Espanya.
tls organismes universitaris.
a rordre del dia.
prlnclpalMadrid, 26. - La policia ha de43, que quedà pendent, article que
Esperem, per ésser de justlcia, veuEI programa per a demà és el se- polJUca ha de basar.,..
Cap a Madrid
ment en l'afinnadó indispensable tlngut Vicenç Garcia Garcia, impres
ESCRIT o E SUGGEREN- tracta del tema de les apa.rceries.
re ateses les nostres peticions. Bargüent. Immediatament d'obrir la ses- del
principi d'autoritat.
Ahir a la nit, marxaren amb l'ex·
sor, que en una Impremta situada
Queda rebutjat Wl vot particular sió, es posarà a discussió ana prop~
CIES
celona, 25 de febrer del 1935.
Jo afirmo -afegi- que no sóc al carrer de Martin Vargas, número prés c'ap a Madrid, els diputats a
El lletrat senyor Estern ha pre- del senyor Alcalà. Espinosa, que no sicló, no de llei, de la minoria de
El president de L'A. P. d'E. de
CiC>ncies, Ernest Coromines; el pre- sentat un escrit de suggerències a e3 troba a1 saló.
cRenovación Española», sobre les anunci de venjança, sinó un ciutadà 26, es dedicava a. confeccionar fulls Corts senyors Bau I Santaló 1 l'exministre senyer Guerra del Rlo.
S'aprova una esmena del sen:;or mesures q_ue pensa prendre o que quo declara que el pitjor que pot subversius.
sident de l'A. P. d"E. de Dret, Joa- l'auditor de la Divisió, per tal e¡ue
També s'editava en dita impremquim Granados; el president de l'A. aquest presenti recurs d'apel:lació Laboz.
ha pres el Govern en relació a hl Pas&&r-11 a un poble é.s perdre el senEn vista de l'aprovació de 1 esm~ proposició del senyor Cano López Ut d'autoritat i de jusUcia. No asse- ta el periòdic ccCombate» del Socors
P. d"E. de Farmàcia, Bernardi Rifé; contra la ~eutència dictada pel Collel president de l'A. P. d'E. de Filo-- sell de guerra celebrat suàra, con- na. b1 Intervé el senyor Alvarez sobre la. francmaçoneria. La majo- nyalo ningú amb el dit; pert. s1 afir- Roig Internacional.
La policia s'incautà dels motllos i
sofia t Lle-tres., Prnncesc de P. Go- tra Antoni Ollan Lópe-z., que fou Mendizàbal ec nom de la minoria ria ha presentat una proposició que mo que el nostre partit no compar- algw1s
números de dit periòdic.
ma; el president de l'A. P. d'E. de condemnat a sis mesos d•arrest ma- radical, ¡ diu que l'esmena del senyor no hi ha lloc a deliberar. DespréS tim la responsabilitat d'una debili- ccCombat».
Lahoz, desVirtua el dictamen, per la seguirà la discussió del projecte de tat n1 d'una claudicació.
Jor.
Mt>dif·inR.. Josep Muia BieL»
ha estat posat a disdetingut
El
El senyor GU Robles segut dient
Llei Municipal; més tard posaré a
Schuschnigg desment que es
posició del jutge mllltar.
qual cosa ells mantenen l'antiga re- debat
EFECTE
SENSE
DETENCIO
autoritat
una
vol
partit
seu
el
que
conreus.
petits
de
projecte
el
UNIVERSITAT
El jutge, senyor M.a.rtinez Pei\al- dacció del dictamen com a vot par- que, com vosaltres sabeu, ha estat enèrgica que impliqui la. prosperitat
prepari la restauració
Facultat de Dret. Cursos com- ver, ha deixat sense efecte la de- ticular.
rebutjat per la. Comissió, 1 el minis- de Ja collectiv1tat.
Una dona assassinada
Londres, 26. - Minuts •llana do
Un diputat de la Deda: ¿En nom tre ha expressat el seu desig que
plementari& - La matricula per a ttneló que pesava damtmt Josep
sortit de Londres, Schll8Chn!gg ha
Saragossa, 26. - Comuniquen de
a<¡ ..ests ctusos ha quednt oberta a Pintó Llobateres, de Manresa, per de la minoria radtcal?
es tractl aquest afer al saló. per tal
enèrgicament que a Austri&
El senyor ALV AREZ .MENDIZA- d'aclarir la. situació. Finalment, sl
Gestors poc afortunats
Retarcó que una dona de 30 anys, negat
la Secretaria de la susdita Pacul· no aparèbcer càrrecs contra ell en
preoart la restauració dels Habsanomenada Carme Quiles, que es de- es
tnt, duran.t les hores de despatx el sumari que s"iruitrueix pels !ets BAL: Encara que no porti la forma h1 ha temps, posarem a debat el proTorrevieja, 26. - A finals d'octu- dicava a Ja venda ambulant ba. e&- burg I ha dit a aquest respecte:
pl;bllc. de conformitat amb les ba- ocorreguts en aque11a ciutat el pas- de tots els diputats de la mlnoria jecte sobre alcohols.
L'ímica restauració que s'imposa. &
bre fou destJ.tuït l'Ajuntament, l es tat assassinada a trets.
ses ja publicades.
sat mes d'octu~.
nomenà una Comissió gestora forLa guàrdia clvll de Daroca ha ma- Au_<>.tria és J"econòmicu.
D'intcrè5 per als alumnes de terEn els cercles ben informats ea
mada per cinc senyors, entre E'ls nifestat que l'assa.ssi, An~nl Gue_rroNOTIFICACIO DE PROCES·
cer any de Batxiller. - Som prel'esmena soscrita per diversos dipu- quals figuraven Antoni Miralles, co- ro,
ha ingressat a la preso. El veïnat deFclara aquesta nit que el Gov~
SA MIONT A L'ALCALDE DE
gAts de pubHcar la. segtient nota:
de la Ceda en la qual apareixen merciant, Josep Maria Mercader i intentà
tats
Viena s'oposarà. resoltament a. ~
de
linxar-lo.
SALLE NT
QEls vost.res companys de curs us
com a primers signants els senyors PatriCi Pérez, propietari, Pocs elies
El cadàver de la venedora apare-- inclusió en el Pacte Danubià d'wa
El dit jutge ha nottficat l'aute ae
preguem a vosaltres i als vostres
Alvarez Robles i Saloms. L'esmenta- després de possessionar-se de la. ges- gué amb el cap destroçat a la cune- clàusula que prohibeix la. restauractd
in~rressats pares quP. individualment processament i presó sense fiança.
da. esmena preté redactar l'article tora fou assassinat Patrici Pérez. ta de la carretera.. L'assassí la re- de Ja monarquia austrta.ca.
o t·oYectlvament, es dirigeixin al se- al senyor Magi Oriol, alcalde de Sa-EL QUE DIU EL CAP DE primer de la llei referent als con- Impressionat per la seva mort mort queria d'amors freqüentment. Carn~ or minll;t.re d'Instrucció Pública llent, detingut a conseqüència. dels
tractes d'aparellers en els següents el seu amic i company Antoni Mira- me era vtdua 1 mantenia a 4 filles
LA MINORIA DE «U,
en demanda que no ens stgui pres !ets del pa.ssat. octubre.
lles que exercia. l'alcaldia. Vacant amb el producte de la venda de jocs El Paraguai emprarà gassos
Madrid, 26. - El cap de la roino- tennes:
El senyor Martinez Pefialver conper aquest curs l'examen de conPor el cont.rato de &parceria, el l'aJcaldia se'n féu càrt·ec el senyor de cartes als pobles propers. Guerria de «Unión Republicana», senyor
asfixiants
judicials
diligències
les
avui
tinuarà
Junt que estem obligats a realitzar relf\clonades amb els fets ocorreguts Lara, parlant de la discussió de 1& proptetarto o propietarios de la fin- Josep Maria Mercader, el qual víc- rero és casat amb quatre fUls.
La Paz, 26. - El ministre de la
una vegada aprovat el tercer any. a Manres& el passat octubre al po- Llei d'Arrendaments Rústlcs ba dit ca. rústica conciertan con una o va- tima d'una ràpida malaltia, morf Detalls particulars comuniquen que Guerra
declara hAver rebut conft..~
Per interès de tot3, no deixeu d'aque ells no haVien intervingut en la rias personas la explotactón tem- ahir.
Guerrero colpejà el cap de la. victima
anunciant que l'exèrcit pacudir al senyor ministre, que aixi ble de Rajadell.
Comissió d'Agricultura i a la Cam- poral de toda. o de als-un aprovechafent-li perdre el coneixement; des- dències
com acaba de dispensar, per aquest
prés abusà d'aquesta 1 ta maiA. Es raguai, retirat ja el seu paia de la'
POLITICA INTERNACIOHAL
A DIS POS ICIO DE L'AUDI· bra en les deliberacions de la Llet. miento de aquélla, convlnlendo rean;, l'examen d'ingrés a les UnivertraslladA al poble de Malnar on fou SOcietat de Nacions, s'apresta a em.-~
. . per tal de deixar la seva responsabi- partlrse los beneficies de dlcha exTOR
prar en la guerra contra Bollvta •
detingut en un cafè.
sitats 1 atorgar als mestres concesLa policia. ha posat a disposlClO litat Integra a les forces governa- plotación en equJtativa proporción a.
gasos asfixiants.
sto~lS semblants, ens concedirà a nos- de l'auditor un individu anomenat mentals. En atenció a la convenièn- la respecti va aportactón.
El problema de la MediterràS'afegeix que ja estan caml dolj
altres la gràcia de no verifi,:ar, per August Navarro, al qual fou ocu- cia que els preceptes de la Llei no
Cualquier contrato de uso y disels actuals arrendataris. frut-e total o parcial de la finca rús- nia Una invitació del Go- L'entrevista Cambó-Maura front de batalla els aparel18 necee-1
aq.,est curs. !"examen de revàlid&.
pat un revòlver unse. que posseis la perjudiquin
és probable que es formulin algunes tica que no reuna estos requtsitos,
Confiem, ctoncs, en el vostre en- llicència per al seu us.
Madrid, 26. - En acaber la eont~ sarls i el pel"30nal tècnic que els ha I
La qüestió rènc!a
observacions i proposicions a Jes serà. constderado como simple arren- vern alemany tu~iasme que, àdhuc, ha d'encomedels senyora Cambó I Maura, d'utllltzar. aquestes noticies. l'Esta'
Davant
nar l'assumpte als nostres diputats
MOVIMENT DE CAUSES Corts, en discutir-se les disposicions damlento, aún cuando se- reconozca
els periodistes s'aproparen al senyor MaJor
de Mèxic
ha ordenat a J'a'riac16
\ransitòrtes.
a cambio de una parte alicuota de
a ~.'ladrid per tal que intercedeixln
Pellicena 1 li preguntaren sobre ela que es bolivià
L'auditor man!Iestà a.nlt als in
prepari per tal d'efectuar re--'
los productos. El pl"opletario que sólo
Madrid, 26. - Dijous informarà tennes de dita entrevista. L'esmenper nosnltres davant. el senyor mi- formadors, que ha vien pa_ssat a seL'ARTICLE C3 aporte a la aparcerfa aquella partc davant la Comissió d 'Estat el senyor tat diputat dlgué que no sabla. de pressàlles contra el P~ragual en el
ni~tre-•
nyalament per a vista 1 rau, les
Madrid, 26. - En discutir-se la cte capital fijo que consiste exclu.st- Madariaga .sobre el problema del Me- què havien parlat ambdós polltics. cas que aquest pals utilitzi oli guoe'
causes instntïdes contra Martf Sana.huja. i Joan Espuny. A!egi que les Llei d'Arrendaments Rilstlcs i ~uan vnmente en la cesión de la finca, no diterrani 1 altres assumptes de caUn informador I1 manüestà que &!iftxiants en la guerra del Chaoo.
MAGISTERI
números 100 1 106 de l'any passat el debat estava en el seu punt aigld tendra el caràcter dc cultivador di- n\c.ter internacional
que tractarien del decret
suposava
Assistirà a la reunió el ministre relatiu a. la
Associació de mestres nacionals de junt amb la de Josep Mas Tt~bau el senyor Alba suspengué inespera- recto. Lo tendràn en eambio, para
comissió gestora de Ca- El Desarmament, a Ginebra.
la provincia de Barcelona. - La havien estat sobresegudes. D1gué dament la discussió. La majoria de aquelles efectos legales, el propieta- d'Estat. Segons ma.nlfestà el senyor talunya, 1 el senyor Pelllcena responGmebra, 28. - Avut ha acabat la
Comissió Permanent d'aquesta As- també que les causes tnstruldes con- la Comissió havia acceptat una es- rio que también aporte como rntnl- Rocha, el Govern espanyol ha rebut gué que ho tgnora va.
discussió del projecte americà en el
sociació es va reunir el diumenge, tra Francesc Jarque 1 Víctor Manu~l mena a l'article 43 de la Llei, a pro- mo el 20 por 100 del capital tija de un mlssa.tge del Govern alemany per
opiseva
la
sobre
preguntat
l',ou
sl del Comitè de control de tràtio
na&tre pafs
dia 24, d'aquest mes, per tal de do- Yepes havien estat elevades a ple- posta entre ells dels diputats re- explotación y ademàs otra partici- mitJà del qual s'inVita el
1 d'altres de la majoria, pación igual al capital mòvü que su- a vlsitar ta regió del Barre, com a nió sobre dit decret, 1 digué que d'armaments, sense haver-se n.rriba' 1'
na r P06Sessló als senyors Antoni nari. A!egt que s'havien aprovat les gionalistes
& un acord.
complet.acompliment
seu
el
creia
participant en la Comissió deia Tres
Rtera i Josep Rucarols, dels càrrecs sentències dictades en Consell de que diu aixi:
pone el gasto normal de cultivo.
roent lRegal.
Com que és cot>tum en aq,uests ca,..
Ginea
assumpte
aquest
de
tractà
que
contrato
el
Por
43.
«Articulo
OreParràs,
Manuel
contra
gue.rr-a
de vocal. Amb ae¡uest motiu els seus
Demà es reunirà la comissió d'AEl President del Consell de Ml- sos. el Comitè nomenà diversos suD-:1
aparceria una persona. cede tempcr gricultura per ta1 d'estudiar dites bra. Sobre aquest assumpte 1 sobre
components tingueren un canvi gori Navarro 1 Ramon Yeva~a.
de Mèxic - afegí - facUltaré a nlstres no té, segons la. llet Vigent, comitès que tractaran de compagt.!4
Acabà dient que s'havia mhibtt ralmente a otra., el uso y disfrute de esmenes 1 proposar la solució que el
d'impressions sobre els problemes sola. Premsa. una nota.
facultat per a suspendre ela alcal- nar els diferents PW1ts de Vist& ex..
cietaris del moment 1 respecte l'ac- a favor de la jurLsdlccJó ordinària una finca rilstica, con un aprov&- el cas requereixl.
•
des deli Ajuntaments cie Catalu- posats en el debat.
tuacló que és necessari emprendre en la causa. tnstrulda contra Josep chamiento de Ja misma, perclbiendo
nya, nixl com tampoc el nomenaEL MOMENT POLITIC
una parte alicuota de sus productos
1\hl'J vistes a l'esdevenidor. Es va Tomàs Abalo-.
ment de comissions gestores. Sl el
Una corona a l'encant
11
Parlar també de la con\ienlència èe
Bangkok, 26. -- Els partits gove~
DETENCID DE L'EX· CA• Y ~.! =. los etectoa de 1a pre- Llegiu LA HU MA N I TAT Avui es reuniran, per sepa- President no disposa. d'aquesta FaPromo-Jre i organit ?.ar actes cultuPORAL DEL SD METENT
eulta.t. me.nya pot posseir-la per a namentals es proposen dlrtgir-.se 8-\
rals 1 de companyonia als dh·ersos
~~ ~eyé.m~d~~~~ d~· .~~~o~~¡; !!"'"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• rat, les minories radical i de transferir aJ governador general de rei de Siam perquè mediti. nova,.¡
DE SANT ANDREU
Partits i hom va convenir posar-se
Per la pollcta ha estat detingut
en comunicació amb els t>lements dl.Catalunya les seves ordres en aquest ment sobre 1& seva decisió de renu..~
la «Ceda))
ademàe participa
cuando
de 6plotación, en una
en el capital
rertiu!; d'~quells amb el fi de por- Pere Narbona Bartra, ex-caporal del direclo,
sent!~ Es pot apl1car ara l'aforisme clar al tron I tornar a Siam, ja q~
tar-ne a terme algnns en data ben s:lrnetent de Sant Andreu, que esta- proporci6n m1nima equtv~lente al
Ja cone¡ut de dret comú; cNingú es topa amb erans d1HcuUa.ts per •
trobar-U successor al tron.
Madrid, 26. - oema., d.lmec.res, h1 no dóna el que no té».
EL SENYOR LERROUX I
lm.po:>ra. Aquesta Permanent es va ~ a reclamat per l'autoritat militar 20 por ciento de la renta o.nual de
¡,..
Els partits d'opoajc!ó, pel
El senyor .l'ellleena digué aqueaEL DIRECTOR GENERAL haurà dues reunions poUILques de
do:are que no pogués assabentar·:>e re-ls succe<:..ws del mes d 'octubre.
la fine& o aprovechamlentos.
DE SEGURETAT
la ~
gran interès. Una d'aque..otes de ta tea paraules en ;m cert to hlrònic. r1, es mootren par1ldar1s de 000
atnb temps de la convocatòria per
Se enUende oomprendido en el
CONSELL DE GUERRA concepte de capitulo de explotaclón
Després fou preguntat SObre quan taurael6 de la diotadura del prolò:l
a l"eleccit.o de dos vocals mestres que
Madrid, 26. - A les 7 de la tar- Ceda per tal de nxar el criteri de
a cap la tarlat
PER A AVUI
representin el Magisteri de la proel valor de las pla.ntaciones que en da el cap del Govern rebé al des- la minoria en relació amb la revl- el senyor Rahola portaria
constituctonal. Aquesta tarda el seva interpeHació en relació al règtm ~~~!""'!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
vincla en la Junta pro&cial de
Avui a les on7.e del mati, a !a la linca. exlstan, los edificlos y eons- patx de ministres de la. Cambra, el sió
~
senyor ~
el
1
Catalunya,
de
transitori
011
senyor
el
absent
Aizpun,
senyor
Protecció nis Orfes. per tal que els sala d~ Consell de l'edifici de De- trucclones e intalaciones, en cuanto dil·ector general de Seguretat senyor
nç ;tres aSM>Ctats poguessin estudiar pendènel•• IIIJJitars, tindrà lloe ol se apliquen a la explotactón dada. en Valdivia. amb el qual celebrà una. Rebles, ha evacuat moltes pregun- Pelllcena digué que el senyor Ra·
&lr,o temps sl converua reelegir els eoñseu de gu('rra que ~~ de veure aparceria; el agua, cuando se apll- detinguda conferència.
amb el
conferenciat
hola bavla
altra reunió int-eressant .. • eenyor
li assegurA
1 aquest avui
Alba,
SE-!Wors Josep Figuerola 1 Ramon 1 fallar la causa \nstrmda pel ca- que a la finca o el alumbram.lento
Després el senyor Lerroux tingué ¡ a d el Comitè Executiu del psr!Jt~
"'d1scuss16
posaria
es
ous
dU
el
que
raeban
ara
fins
b.l:trttnez, E>ls quals
pltà jutge .instructor e~entual, se- de aguas, cu~ndo ocasionen gastos.. un canvi d'impressions amb els mi· dical, citat pel aenyor Lerroux a la l'anunclade. inlerpellac!ó.
t ·
X~"rcit el s e<;mentats càrrecs, o nyor Fnmcese Urenda Miranda, con- asi como los materlales:, abcmos, fo-- nlstres de Justícia 1 Estat.
Aute de processamen I presc
per a lea
Presidència
t'-h !ir els que els semblés mUler. Per tra. el uatsA I.Ju!s Gargal!o Gràcia rrajes, ganados de labor, med.los de
lai de dictaminar
perConsell,
10'30 del mat!,del
tat que això no succeeixi més hom I un altre pel suposat delicte d'a- transporte. pagos de Jomalea y ouanDEMA ES REUNIRA EL el moment polluc. La circumstància L'Alt Comissari del Marroc sense fiença contra l'aut"
farà les g~tions pertinents.
tracament a mà armada.
~~
de presidir aquesta reunió el cap del
CONSELL
to de alguna manera eonlrlbuya a ta
'F'mahnent, es va comentar la conMar.
Miquel
de
mort
la
de
Comissar!,
L'all
26.
Melllla.
com
diflella
tan
momenla
en
Govern,
Laa
de
productos
los
de
oblenclón
la
de
Madrid, 26. - A les vull
SDBRESEIMENTS
d<.'tn. equivocada I suïcida d"alguns
Pel Jutjat número 14 ha esta~~~.
nil abandooà la Cambra el president els actuala 1 i"": tntctar-oe del par. acompanyat del seu seguici, empren.
Han estat IIObresegudes les causes !Jne&SJ
m- :tres rcccntme1tt ingressats al
parlameniAr!es,
fraeclans
les
Totes
Consell 1 digué als Informadors tit que exercetx la direcc1ó de la po. gu6 el retorn, per carretera, cap a tat aute d& processament ¡ pr
del
CarCliment,
Joan
contra
instruïdes
ttno
Magisteri. els quals a més de
f!aDça contro AgusU BurUl
sense
11al
anaren
gl:rar en els nostres rengles, fan es- mel Ruiz 1 Ernest Vives, i la nUme- excepte ta minoria radical I alguna que no tenia cap noticia pellUca. l!tiea mlnlslerial, dóna especial lnte. Tetuan. Le.s autoritats
ro 158, totes elles Lncoades amb mo- diputats d'esquerra, acceptaven l'es- a comunicar, 1 ensems preguntA:
Candeal. autor de la mort de Miqu
mena que quedà convertida en c:Uc-Circulen moltes nobcles per acU
tiu dels fets d•octubre.
Marin. 1 a més l1 ha estat dema
tamen amb una altra complementA-Algunes ban circulat a darrera
la quantitat de 25.000 J>C811etes
,
ria.
Telèfons de
VISITA
hora de la tarda relacionades amb
El ministre d'Agricultura s'aixecà l'ordre ptibllc, però &'ba comprovat
Sl Unent coronel jutge, senyor
Martlnez Peñalver, rebé ahir la Vist- a eombatr.,.ta pel fet de discrepar segUidament q.u~ no ~n certes.
a e:
-Més val a1Xl, diaue.
ta del sen~.'Or Rafael Bonet, propie- substancialment amb el criteri de la.
-Çelebrareu dema Consell?
de BÒ.nl Pere de Rlbeo, I que majoria de la Comissió d 'Agricultuimpremta: 14440 tari
Després dels lrAm!ta corr~~J!¡
resultà amb les cames fracturades, ra. Sembla que la causa de l'esmen-No; demA passat, dljous, al .l'ai anà tada discrepància èa la simpatia amb tau Nacional. sola la presidència do
restablert.
troba.
es
ja
qual
el
Redacció: 22122 a saludar rec:mentat jutge.
què el senyor Jtménez Femàndez veu s E. 1 res més. senyora
Presó Oe1flllar.
AHIR, A LA ~HIVERSITAT
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LA SITUACIO D'AFRICA DEL NORD

1

A Algèria s han prodUït topades entre sense feina i tropes franceses
ORÍGENS DEL CONFLICTE
Focs

~~~~~~~~~~~~~~~~!!! O

PER ALS AMICS EMPRESONATS

Fa. pocs dies, en una. crònica, a.l- moros, europeus, jueus. Un minyó
lud.íem la situació d'Alger 1 de les moro, que està assegut al nostre cosaltres colònies franceses de l'Africa tat, a cada moment és importunat
del Nord, com un motiu de verita- per un marrec que sembla ésser ¡erble preooopació per a. França, pre- mà seu. El menut vol saber qui són
ocupació que venia. a ajuntar-se a la aquells personatges que desfilen pel
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
interior dels nostres veïns.
llenç. El jovençà, de moment pasadministratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Voldríem situar els nostres lectors sa bastants maldecaps per a explicar qui són els cbons» 1 qui aón els
t'er excedir, de o.nolt, el nombre ae eublcrlptora que diàriament ena en referència. a aquest problema, inmuren el seu donatiu als Que a Cl1da tUsta podem publicar els noms d'a- teressant en tants aspectes per als «dolents». Pinalment ha trobat la.
catalans. Res del que passi o pugui solució. Explica al menut que Crist,
QUells aurten amb el retard d'&lguns ales
Bo advertim pe1 a conel:rcmeot (l'aqueus Que s'estranyin no naver vist passar a l'Africa del Nord no ens la Verge 1 tots els peraonatges «bons»
encara relacionades tes 1eves aportacions Tots els donatius Clguraran en les pot ésser indiferent. La mar Medi- del film són moros. Els altres, els
llistes oer rigorós ordre de UJurament
terrània és petita 1 la civilltzació ha tra~dors, tots són calljudi», nom pe..
Joan SublraLs ........... . .. ,
Ptes.
2'- fet que els pobles d'uno. 1 altra nba joratiu que els moros 1 els no moSuma anterior ... ... 40.752'70 Un de Pallejà .. .... , ........
1'- acusin les dissorts o els benifets que ros del Marroc espanyol donen a ls
Francesc Rossell ...... ..... ,
1'jueus. Al menut no 11 ce.l cap més
¡:, Besou1. .. . .. . .. . .. . .. .
10'- Pere Maa ......... ........ .
1'- corresponguin a qualsevol dels po- explicació. Ara, tot el que pugui pasE. Cll8anellas .. . .. . .. . . ..
15'- J acint Ferran .............. .
1'- bles que la formen. Farem ben poca sar al llenç ho veia clar. Els «alijudl»
J. Juvé 1 Tubella .. .
5'- J . M . ..... , ... ••• ... ... . .. "'
2'- cosa més que donar unes dades 1 fer
A. Prats ... .. .. ... .
6'- Joan Lletxa ................. .
l ' - un xic d'història d'aquests darrers són gent per a qualsevol cosa. AnècE. Sutier .. . ...... .. .
5'- J aume Tetas .. . ... ... ... . .•
1' - anys en aquells territoris. Les cir- dotes com aque.sta en podríem comp.
6'- Josep Amigó .............. .
Benet Ja.umandreu .. .
1'- cumstàncies ens priven de portar tar un sens fi. Per exemple, en una.
15'E . Roca ......... .. .
Tomàs PISL ...... ........... .
1'altra ciutat del Marroc vàrem po6'- Jull Port u fio .. . ... .. . ... .. .
Ll. Uset ................. .
1'- fins e. la fi les conseqüències dels
Un radical ... ... ... •.. .. .
2'- l'ra.ncesc Campmany ...... .. .
1'- raonaments que ens obligarà a fer der veure com un grup bastant nom3'- Rafael Mas ...... ..... .
J . Solé ... ............ .. .
1' - la nostra crònica. Ens sembla que brós de quitxalla que jugava sense
5'- J oan Soler .. . .. . .. . .. .
J. Cabré ......... ........... .
1' - no cal que siguem més explicita. Els preocupacions de raça ni religió, de
2'- J oan Munn6 ........... .
4 Subirats ............ .. .
0'50
lootors de diaris catalans han tor- sobte es divideix en dos b!ndols que
P. Pulgros ................. .
10'- Manuel Terrlda . .. . .. . ..
1'comencen a donar-se cops 1 a llan10'- Enric Torné . ,. •. • .. • .. .
Joan Callx ......... ........ .
0'50 nat ja e. agafar l'entrenament ne5'- Pere Camps ... ... ..... .
N . .........................
1'- cessari per a copsar, de les coses çar-se pedres sense miraments. En
1'- Jull Ballester .. . .. . .. . .. . ,. e
Ferran Rull ................. .
1'- que s'escriuen, aquelles ll1QOns que un dels bàndols b1 ha els moros 1
1'- Esteve J an és ... ... .. . •. . .. •
Angel Rull ........ .. . .. .
0'50
els europeus. A l'altre h1 &ón els
2'- B Puchllategu1 ... ... ..• .. ,
Domènec La torre .. . .. .
1'- se'n desprenen sense necessitat que jueus que, com ~s natural, han d'a1'- Francesc Camps •.. .. . .. . . . ,
J . Cubells .. .. ......... .
1 ' - el qui escriu arribi fins als limits del
bandonar el camp a causa de la sucomentari.
2'- Pere Cnrdus ...... , .......... .
1' R ............... •••
periorttat numèrica dels seus ene2'- Joa.n Ollvé .. . ... . .. ... •. ,
Un nacionalista . . . .. .
0'50
A l'estiu de l'any passat es va ma- mics.
J . v.......... ......
2'- D10nts Borrell .. . ••• ... . .•
1'Gabriel Martl . .. .. ......... .
1'E. T ............... .
2'- nifestar el malestar entre els indíAixò explica com els argelins, l'es1' - Agustl Pons .. . .. . .. • .. ...... .
J . s ................
0'50 genes del nord d'Africa amb els tiu passat, varen atacar els barris
1'- Amadeu Burons .. . ... ... .. •
Un comunista. català.
1'«progromS» contra els jueus, «pro- jueus de Constantina, de Del-Abbes,
1'J osep Caro! ......... . ..
A. S. ..
.. .......
2' - groms» que no pogueren evitar els
2'- Miquel Ballester ........ .
1'- francesos, a desgrat de tota la bona Setif 1 d'altres. Ells estaven segurs
1'- Justi Brossa .. . .. • ... . ..
i-u~· ~iòu.iiai-ió 'éle ·Quïñtas :::
que gran pe.rt dels seus mals eren
1'J osep Regidor .. . .. . .. . .. ....
0'60 J oan Port ............ .. .
2'- voluntat que hi varen posar. Les fills de la tradicional gasiveria jueRamon Mèllcb .. . .. • .. •
:Ramon Mallll.fré .. . .. . .. . ...
s·5'- autorite.ts franceses varen poder lo- va. Els jueus, al nord d'Africa, tra6..._ cTenlm memòria• . .. .. .
Ramon Bayarri 1 Llop .. . . ..
1'- calitzar més o menys els desordres,
es dediquen a comer10'- Joaquim Colomlna.s .. , •.•
Un que encara creu ...... . ..
1 'però no pogueren evitar que costes- dicionalment
1'- Josep 8a!ont .. . .. . .. . .. . .. .
El Padri ...... ........... .
ciants i a banquers. Banquers molt
1'- sin la vida a gran
nombre
de
jueus
5'Pere
Casas
...............
.. .
Pere Rarecaa ... .. . ... .. . .. .
1'sovint més equipe.rables a usurers
5' - Corresponsal L. J . R. V...... .
Guasch ................... ..
1'- 1 també d'indígenes. Els jueus dels que a altra cosa. Deixen diners amb
5'- R. E. V............... . .. .
Un amant ... ...... ..... .
1'- països musulmans de l'Afrioo del
7'- Joan Picó ......... ........ .
Un català ............. ..
1'- Nord en la. no.stm època havien per- hipoteca 1 amb interessos usurarts.
estava vedat altre mitjà de vida.
3'- Grup d'EsQuerres 1 Raba.ssatG. P ....... .............. .
dut gran part d'aquell temor que Els
1' res del poble d'ESPOLLA
E . Parede ............ ....
38'- els obligava,
reservaven aquells oficis innoen circwnstàncie."' sem- Els
10'Centre Federal de ~SA
J. v................ ......
bles que no volien practicar els mu2'- Centre Federal ........ .
Un federal ... ............ .. .
10'- blants, abans de la domlnació euro- sulmans, pobres com a rates, molt so2'- Féltx Pac:reu .. . .. . •.. . ..
Una catalana .. . .. . .. .
2'- pea, a callar 1 aguanta.r el xàfec. Els
2'- Pere Purcallas ....... ..
LI. Creus .............. .
2'- jueus, l'any passat, varen ésser vic- vint, però orgullosos com «hidalgos»
5'- Jaume Purcnllas ... •..
Ortega. ... ... •.• ... .. .
1'- times del malestar de la població espanyols. En temps de vaques gras2'- Felip Sanareu .. . . .. .. •
1'M . M . ..... . ...... ···
ses això no teni.a greus coru¡eqtlèn5'- Pere Boada ......... .. .
M.R.... ........ .
1'- indigena. Per als argellns, com ,>er cies; però en venir una cris:l, llavors
2'- J aume Riera .. . ... ... .. .
s. c ............ .
1'- e.ls nazis a Alemanya, la causa cab- calla. cercar el culpable, 1 el culpa1'- J oan Pacreu ... ... ... .. .
Un del B. o. C. .. .
1' - dal de tots els seus mals són els
ble era sempre el jueu, que era ex5'- Joan P1!arrer ........... .
Un Mec ........ .
0'50 jueus.
2'- Joaquim Rodrlguez ... .. .
pollat i, molt sovint, assSSSlnat.
R. V. J ....... . ..
1'5'- Joan Olivet .. . .. . .. . .. .
P . B .... ...... .. .
0'50
Veiem primer el que representen
La dominació europea havia ret
1'Joan Jlnajaume ...... .. .
J. R .... .................... .
0'50 les terres dominades pels francesos gairebé impossible aquests «pro2'- Jaume Ful carà B. .. . .. .
R. P ...... . ... .. .
1'- a l'Africa del Nord.
groms». Perquè es repetissin calgué
1'- Josep Calslna .. .. ....... .. .
L. P. ... ... .. . ... ... ... ...
1'2'- Pere Pagés ..... ... ..... . .. .
Joan Puig Munné .. . .. . .. •
0'50
El total dels terntoris representen que vingués la crisi de la Metròpoll
1'- Joan Font ................. .
E. D ..................... .
0'50 dos terços del total de la riba me- i que els musulmans en sofrissin les
1'- J oan Purcalles F. .. . .. .
Dants ................... .
1' conseqüències. Les relacions socials
2'- VIcenç Purcalles F. .. . .. .
Un simpatitzant del B. o. C.
1'- rtdional mediterrània. El total d'ha- que hem explicat com a existents
2'- Pere Iter J ............ .
Un soci del Barcelona. .. . .. .
1'- bitants indígenes, entre els quals ca.l
5'- VIcenç PI C....... ,. ... .
Un comunista. del Bloc ..... .
1'- comptar-hi els jueus, és d'uns cator- abans de la dominatió, quant als
5'- Joan Salv~ G. ... ... .. .
F. B. ... .. .. .............
1'- ze milions. Els europeus són cosa musulmans i j ueus són 81 fa o no fa
3'- Joan Ayats ... ... •.. .. .
J osep Salvany ............ .. .
1'- d'un milló. D'aquests habitants, sis les mateixes 1 els argellns vsren ata3'- VIcenç Caselles ... .. . .. . .. .
Florent! Grau .. . .. . .. . . . • .. .
0'50 milions d'indígenes i seixanta mil car el seu enemic Immediat. Es pot
s·- VIcenç Mallol .. . .. • . .. .. . . ..
Pau Ventura. ......... .. .
0'50
europeus corresponen al Marroo. Tu- dir que els jueus varen servir de
3'- Jaume Illa B. .. . .. ...... .
J aume Navarra .. . .. . .. .
1'6'Casadevall .. . .. . , .. .. . .. .
nis, una gran part d'europeus són tampó entre francesos 1 musulmans.
Francesc
Seri tiana. ... .. . .. .
1'5'- Josep Macau .............. .
J . R .................. .
1'- ite.lians. Un problema aquest, que Fou un avis que els francesos no va.2'- Joan Feliu ................. .
J . Mnrtmez ........... .
1'- França. ha intentat resoldre amb el ren saber o no varen poder aprofi3'- Ricard Riera .. . .. . . . . .. . ..•
Un català ............
1'Pacte de Roma. Al Marroc 1 a Al- tar en el que valia. No podien evi5'- Joaquim Figa. ... .. ......... .
N. N ......... .
1'- ger, especialment a aquest segon tar la crlsi t. com és natural, sl no
10' - Joan VUà Canals ......... .. .
Hermet Coll .. . .. .
5'la. podien evitar a França, molt
2'- Joan Pacreu B. ... ... .. . .. .
M. S ............ .
0'50 pais, hi ha una ¡ran minoria. espa- menys _Ja podien estalviar a les se5'- Jordi Cortada .. . .. ...... ... .
H . P .... ...... .. .
0'50 nyola provinent en gran part de ves
5'- Francesc Pacreu .. . .. . .. . .. .
oolonies.
J . P ............ .
1'terre3 d'Alacant i de Múrcia. Aques3'- Sadl Dardé ................. .
Ventura ... .. . . ..
1'L'agricultura.
que havien ajudat a
ta
colènla
espanyola
és
agrícola
en
1'F. Glbert ...... ...... .. .
Joan Iter F ................
1'- la seva majorta. Espanya amb els crear a l'Africa, en espera. que es
2'- Pere Toslanea F .......... . ..
R. Cornlldó .......... ..
1'2'M. Manzano ... . .. .. . .. .
Jaume Jafre P ............... .
1'- seus emigrants ha ajudat França e. convertís en el prove~dor natural de
2'F. Medina. ...... .. ... .
1'- crear un competidor, prime: als pro- la Metròpoli, patia les conseqüències
1'...- Gregori P:!creu ... .. . .. . .. .
Un republicà .. . .. . .. ... .
0'50 ductes agrícoles espanyols i, més primer que cap altra forma de l'eco5'- Pere Salvà ..... ......... .
J:. LI. .. ... ... ... • ..
1'- tard, als propis productes agrícoles nomia, per altm part ben migrada
10'- Esteve Ayats ............ .. .
J. v .......... .........
1'- francesos. Aquesta és la principal d'Alger i el Marroc. El G<>vern fran~
2'- Eugeni Mallol .. . .. . .. . .. . .. •
Un republicà ... ... .. . .. .
1'- raó de la manca de tranquiJUtat en cès, en donar-se compte del perill
1' - Pere VIlà Estela. (P.) ..... .
Ametller .............. .
Pere
Serlfiana
..............
.
1'1'Padrós ................. .
volgué cercar una solució. però
1' - aquelles terres que, francesos 1 no la
2'- Josep Pacreu .. . .. . .. . .. .
Alonso ... ... ....... ..
trobà. Almenys no podia. ésser
0 '50 france~os, s'havien acostumat a con1 ' - Pere Feliu ......... .. .
Izarre ................. .
0'50 siderar com una prolongació de la tan immediatament com era precís.
1' - VIcenç Riera .. . .. . .. . .. .
Pahlssa ...............
Pere
Riera
........... .
0'50 França metropolitana. Eren anome1' Castla. ............ ··· .. .
El perill més gros 1 més immediat
0'50 nades molt sovint la França de
2'- Amadeu Pacreu .. . .. . .. .
J . G .................. .
era el d'Alger, però de toW; mane1'2'- Jaume Pagés ......... .. .
Francesc Car111o .. . ... .. . ...
l'Africa.
Joan
Riera
F
...
.........
.
res
no havia de trigar a fer-se ex1'2'F. D ............. ··• .. .
2'- Jaume Falcó ........... .
1'La crisi econòmica francesa, que tensiva. als altres territoris nordM . S .................. .
2'- Ot Mnrangcs .. . .. . . .. .. .
Pr~ucesc Morera ... . .. .. . ...
1'començà. a posar-se de manifest africans. En previsió, fa cosa d'uns
2'- Recared Pa<irosa .. . .. . .. . . ..
A. V. P .... ... ........ .
0'50 l'any passat, havia de sentir-se ben tres mesos, el Resident francès va
2'- Joan Cor ta da .. . .. . ... ... ...
x . x. x .............
0'50 aviat a l'anomenada. Africa france- fer publicar un «dahin pel G<>vern
5'- Pere Mallol R. .. . .. . .. . .. .
Julià Clape1·a .. . .. . .. . .. .
l'2'- Jaume Jou ............... .
Un aragonès .. . .. . .. .
0 •50 sa De primer antuvi els musulmans del Soldà prohibint, per raons de
0'60 Agusti Ne¡sre .. . .. . ... .. . .. .
0'50 varen trol>ar enemic al qual atacar religió, el cultiu de la vinya e.l Mar·
Sebastià Am1gó .. . .. .
6'Joan
Pacreu
P ............ .
Josep M Cnrreras .. . .. .
l ' - amb el mínim de risc. Varen rebre roc. Fins ara els francesos no s'ha2'- Pere Pagés ................. .
Ferran Plntado .. . .. . .. .
0'50 els jueus. Per a atacar els israelites vien recordat que els musulmans no
2'- Josep Mengó .. . .. . .. . .. . . ..
Josep Boren .. . .. . .. . .. .
~:50 els musulmans tenien dos fets psi- poden veure vi. Vollen evitar l'ha1'- Joan Tolsanas C. ... .. .
Joan Plntado ......... .. .
l'oològics e. favor. Un l'odi, millor dit, ver de comprar vi a Espanya i pro2'- Narcls Ht:ras ............ :::
Jo~ep Carlos .. . ... .. .
1'Rosa
Bur:;et
..
.
..
.
..
.
..
.
.
..
A . Espclt .............. .
1'- una mena de menyspreu de r aça su- pulse.ven el cultiu de vinya entre els
1'- Daniel Seu·as .............. .
J A ............. ••• .. .
l ' - periors que senten els indígenes mu- musulmans
Ara volen limitar el
1'- Pere Poronella .............. .
E. M .................. .
0'50 sulmans del nord d'Africa pels fills conructe i s'aprofiten del poder re4'Tamí ............ ........... .
Josep Bonabla .............. .
1' - d'Israel-la major part d'ells sefar- ligiós 1 temporal del Soldà. Tot ens
2'- Pere VIl~
E. Sala .................... .
Esteba .. . .. . .. . .. .
1'- dites-i, l'altra, uno. mena de con- fa suposar que hauran fet tard.
2'- Josep
Angel Millà. ........ . ..... .
Salvat
...
..
.........
.
0'25
2'- Dldac
Florent! Orau .............. .
FeUu ........... .
1._ descendència, una mena de compli2' - VIcenç Fa
s. v ......................
1'- citat que els musulmans troben enSolà D. .. . .. . .. . .. . ...
2'- Francesc
P. B. (2a vegada) ... .. ... .
VIlà .. . .. . .. . . .. ,.•
l ' - tre els europeus en aquest menysVAGU ES :·: ELS VAGUIS2'- J oan Salvà .. . ......... ..... .
Un nacionalista (2a. vegada)
l ' - preu als jueus. Cal convenir que en
TES I ELS SENSE FEINA
25'Francesc
Negre
..............
.
PROMOU EN D ESORDR ES
~. ·¡¡ ·::. ...... ·::. ::·. ::: :::
:;_ aquest sentiment hi excelleixen els
2'- Joan Negre ...... ........... .
Un grup d'alumnes de l'Es._ emigrats espanyols.
General Solà D. .. . .. . .. . .. .
Paris,
1
26. Telegrafien a «Le
cola de Belles Arts:
,
Josep Ferrés B. ... ... ... .. .
2'- 1 En temps normals no esdevenen Temps», des d'Alger, que han tor3 ,80 VIcenç Pau .. . ... .. . .. . .. .
A. Cnno ........... .
1' - mai coses lrre¡Y.lrables. Alguna ba.- nat a produir-se fets demostratius
0 60
AdolC Garcia .. . .. . .. .
l'Dldac Feliu s .... ......... .. .
0'50 tussa sense importància. Nyanyos de l'atmosfera. d'agitació que regna
J . Mas Mestres .. . .. .
•
l.Uqucl
Farré
..
.
..
.
..
.
..
.
.
..
50
0
M. Blasco ........... .
entre la malnada d'ambdues races. a. Algèria.
14. T. Aragonés ..... .
0 •60 Joan Mallol D. ... ... • ••
~. 50 Cops de puny entre el jovent. I , ben
2.000 descarregadors del port s'h an
0 •60 Ot Quintana ... .. . .. .
B. P ............. . ..
0'50 Joan Roqué .. . .. . ... .. .
0'50 poc sovint, alguna ferit o mort, però manifestat violentament en senyal
A. Barta ........... .
1'
Univers
Iter
...
..
.
..
.
..
.
1'gairebé sempre a cau~a de baralles de protesta per haver-se decidit Ja
Ramon 'l'arragó .. . .. .
0 •5 0 Pere Guray ... .. . ... .. .
J oan Mora ...... ..... .
0'25 1 produïdes pels vapors del vi o pro- utilltzació de vaixells-tancs per al
1'Ferran Gurrl¡a. O...... .
Manuel Mora .............. ,
~;50
mogudes en cases de mala nota. Per transport de vi. El corresponsal no
l'J oaQuim Quintana. ... .. .
Césnr VIla ......... ..... .
•50 Joan PI Carreres ... . .... .
1 ._ altra part els jueus conserven bon diu sl intervingué la policia i es
0 ._
J . s ..................... .
Joan Batlle o. ... .. .
l'xic encara l'hàbit de deixar fer sen- produïren víctimes.
1
Costa ...... ........... .
Per altra part, diversos grups d'in0.30 se tornar-s'hi 1 fer com qui no sent
2' - J oan Jlnjaume ... .. . .. .
R . Parcerlsas .. . .. . .. . . ..
0'25 Miquel Fulcnrà ... ... .. .
dígenes sense feina han assaltat
A. Plno .................... .
1'que se'ls injurie..
0'25 Martl Mallol ........... .
O . Conesa ... .........
~:Una anècdota que recordem aju- l'estació marftlma transatlàntica i
0'60 J oan Barris .. . .. . ... .. .
J 06ep Blsnco ... ... .. . .. .
darà a comprendre aquest sentiment s'emportaren gèneres que suposen
0'50 Ramir Purcallas .. . ... ... .. .
Josep Franch .. . .. . •..
1'- viu entre les tres races que viuen una pèrdua important per a l'em0'75 Pere Fulcarà P......... ...... .
R . L. ... .. .. ......... .
0'50 Jaume Barris .. . .. . ... .. . .. .
Bala. ........ ... ..... .
1' - sense barrejar-se a l'Africa del Nord. pre~ propietària de l'esmentat moll
0'30 Joan Purcallas S. .. . .. .
A L ............... .
2'El fet, en una ciutat del Marroc es- particular.
2'Joan Bonareu .. . ... .. .
F. A. Espriu .. . .. . .. . .. .
o;5o
panyol. En e.lxò són iguals els d'una
0'50 Pere TOls:lnf\S ..... , .. , ...
M. B. R ............... .
M ES DETALLS D ELS FETS
~·= banda i l'altra del Protectorat. Som
0'40 VIcenç Font .. . .. . .. . .. .
Boix ................. .
al cinema un dia. de Setmana San0'60
A. Aube1zon ... ............ .. .
D'ALGER
0'25
R . M ....... ..... .
ta. Es projecta el film de la Passió
0'50
x. Jí' .... ........ .
Alger, 26. - Hom coneix nous deSuma i soa:ueix 41.422' - de Crist. El públic, ben heterogeni.:
1'Monzonls .............. .
talls dels incidents ocorreguts ahir
1'Oausi ................ .
a Mostaganem, que revestirf'n força
1'F . ~1inguell .. . ... ... .. .
gravetat.
0'50
Llobet . .. ......... .
Els aldarulls tingueren el seu ori1'PRESENTACIO
M S .................. .
DE
CREDENCIALS
DEL
NOU
l 'Concepclo H.ubles ........... .
gen en una dooisió de l'alcalde de
1' Andreu Ros ... .. . ... .. . .. .
Mostaganem modificant la. forma de
AM3AIXADOR DE MEXIC, A MADRID
M rt'resn Espein ........... .
2'facilitar treball als obrers en atur
0'50
M Piera ... ...
. ........ .
forçós, formant una espècie de torn
Uns velns de !\'!olms de Rel:
en la seva tasca.
Pere Mnrtl Matié . . .. .... .
Joan Uson ........ ......... .
I Un grup de més de 300 obrers va
Miquel Torelló .............. .
tN~;,.,.,.J presentar-se davant l'alcaldia per tal
Un carreter ... ... .. . .. .
Jo ep Miquel . .. . .. .. . .. .
de protestar de la modificació. Entre
Antoni Grau Portes .. . . ..
ells hom advertia la presència de
Jos~·> Segura .. . ... .. . .. .
treballadors europeus, els quals forJ osep Garcia .. . ... .. . .. .
maven majoria; però hi havia tamJ . c ................. .
Josep Cui!Sà .. . .. . .. . . ..
~é molts indígenes; dels grups parPatgls ..... ............ .
tl.ren pedres, que s'estrenaren a l'all sldre 1."orel!6 .. . .. . .. ... .
caldia i la sots-prefectura. Una d'eJaume Pe.scunl Cartró .. .
lles fer!, encara que lleugerament,
Un cser~no~ .. . .. . .. . .. .
en una cama, el sots-prefecte.
Joan Grau Maatl·es .. . .. . .. .
Un catnlà. d'esquerra. ...... .. ,
l Gràcies a les enèrgiques mesures
Francesc Mur .............. .
adoptades immediatament pel sotsJosep Freix a .. . .. . .. . .. . .. •
prefecte i el secretari del governaHilari Amlgó ... .. . •.. .. ••.•
Salvador Guaens ......... .. .
dor general, que !eren venir reforços
J oan Vallés .. . ... .. . .. . .. .
d'Oran i Sid! Bel Abbes, pogué ésser
J'oau Sabaté .. . ... ... .. . .. .
restablert l'ordre.
1flquel Rogé .. . ... .. . ... .. .
1''l'amàs Garcia .. . .. . .. . .. . .. •
Les tropes vingudes d'Oran 1 Sidi
1'selm Bonsoms ........... .
Bel Abbes, integrades per tiradors i
0'50
aqu1m Cid ... ... :.. ... ···
legió estrangera, al comanament del
1'llx &cala .. . .. . •.• ... ...
coronel Cassaba.n, protegiren l'alcal1'n gallec ......... , ..... ··•
1'xx..................... .
dia 1 la sotsprefectura de l'atac dels
ll'J C>!;ep Pascó ..... ......... .
revoltats, els quals, a més de pedres,
2'MiQuel Via ......... ........ .
tiraren violentament els seus ins·rLlorenç Casals .. . .. . . .. •.•
truments <te treball, pics, etc.
1'J . Fort CllliiiS ... ,.. . .... ,
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Pere Slnyol .. . .. . .. . .. . . . . . .•
Pere Flses ...... ...... , .... .
Joan Sabaté Miró ........... .
Ramon Tuset ... ........... .
Francesc Pagés ... ... .. . , .•
Antoni Amlgó ...... •·• ..... .
Miquel Alüges ...... ••• ... , ••
J'oseo TUBet . •• ..., ~ u:11 o:o
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Ela ootxee que formaven la oomitlva tortlnt del .,.Jau ineldei'Ñial

(Express - Foto.)

• • •

Alger, 26. - Els obrers del port
s'han manifestat pacfflcament, 1 han
tramès després una comissió a la.
Prefectura per tal de protestar de
l'Ulunci d'«nprar els vst.xells-clster.

de Bengala
El RAIG DE
DUNIKOWSKI

Ela bombers durant ela treballa d'extlnoló de l'Incendi ocorregut ah1r en
uns magatzems de palla a Sant Martl
(Foto. Sagarra>
Els francesos, que sempre han estat donats a la fantasia en això de
creure els a.ltres pa:ísos inter essats a
ter-los la vida impossible, parlen
d'ingerències na.zls 1, d'una manera
no tan o.stenslble, després de l'entese. amb la U. R. S. S., de campanye."' comunistes entre els indígenes.
La premsa de dreta no es prtva de
dir, però, que els r ebels argelins han
sortit més d'una vegada a l carrer
cridant: «Visca el comunisme!» 1
cVlsca Hitler!», en plena barreja.
No és del tot impossible, però fa es-

El retorn del Sarre,
a Alemanya

Sarrebruck, 26. - Sortides cap als
seus pa'isos d'orígen les diverses torces internacionals que anaren al
Barre comissionades per la s. D. N.
per tal d'assegurar el manteniment
de l'ordre durant la celebració del
plebiscit, només quedaven al territori sarrenc les torces itallanes.
Dos batallons italians marxa entrany.
vers Fre.nça, especialment invitats
Es indubtable que, a Alger, s'ha pel G<>vern francès, per tal de visitar els antics camps de batalla de
anat covant un moviment naciona- la.
zona de Verdun.
lista que els partits obrers francesos alguna. vegada han ajudat; però
• • •
l'origen cal cercar-lo més que en la
Berlin, 26. - El comissart general
propaganda dels extrenúStes francesos o estrangers en el fet mateix de alemany per al Sarre, &enyor Buerla dominació. Els caps principals del ckel, he. ordenat que els s. A. i s. s.
moviment són sempre -la història que assistel.xln a Sarrebruck o a
es repeteix - fills de familles nobles qualsevol altre lloc del territori sardel pafs que han estat educats a la renc als actes que es desenrotllen el
Metròpoli amb el bon intent de con- dia primer de març amb motiu de
vertir-los en Instruments de domi- la tornada del Sarre e.l si d' Alema.nació dels &eus compatriotes. Aquests nya, vagin desproveïts d'uniformes.
minyons educats a. Europa senten
les inquietuds de la vida. europea i
acaben tenint consciència dels drets
de llurs països. De primer antuvi, el
moviment no és més que literari i
de reivindicació de la llengua en els
medis oficials; però, tan bon punt
sorgeixen les condicions necessàries
de descontentament en una gran
capa de poble. es converteix lmme.
diatament en un moviment de re•
r empció nacional. Llavors ja no hl
ha qui el deturi. Pot escapçar·se una
vegada, dues o les que siguin, però
tard o d'hora ve l'inevitable.
Contra dos paisans
I , ara, els francesos es pot dir que
es troben davant una d'aquestes
per
resistència a l'auconjuncions de circumstàncie3 d'ortoritat
dre moral i material que obllguen
els països metropolíte.ns a interveAhir al mati al Saló Biblioteca òe
nir amb el bisturi a les seves colò- la Comandància de la Divlsió es va.
nies, si no volen ésser foragitats dels celebrar un Consell de guerra per
països que dominen. Fins ara no hl tal de veure i fallar la causa insha hagut més que petites topades truïda pel tinent jutge senyor Gesense importància, que han estat nar Alarcon, contra els paisans
dominades sense massa dificultats, Francesc Rodri~ez i Josep Martin,
però n ingú no ens pot assegurar que pel suposat delicte de resistència a
les coses no s'emboliquin 1 que no l'autoritat. Presidi el Tribunal el ties facin extensives a tots els pa'isos nent coronel senyor Coll Fuster
que dominen els francesos al nord actuà. de ponent l'Audior de segona
d'Africa. No hem d'oblidar qu.! as- senyor Aguiera i de defensor el casistim a un renaixement dels pobles pità senyor de la Guàrdia.
De l'apuntament es desprèn que
Islàmics de la riba mediterrània. renaixement que s'ha manifestat a els processats en un bar del carrer
Turquia, primer, quan ja tothom do- de l'Est, estant embriacs, varen pronava aquell pafs per perdut, que es moure un escàndol pel qual motiu
ve. fent extensiu a Egipte i també varen ésser detinguts per la policia
als pobles de l'Aràbia. I cal no obli- Sembla. que el Martin, al qual no
dar, tampoc, que el mimetisme, quan detenien , digué a la policia que sl
detenien el seu company l'havien
troba circumstlàncies favorablPs, rs també
detenir a ell i que amb
una font de sublevacions t de RUer- aquest de
motiu fou detingut.
res.
La cosa, com hom veu, estava
mancada d'lmport.è.ncia, motiu pel
qual el fiscal demanava la pena de
nes per al transport de vins, que, dos mesos i un dia d'arrest major.
segons la comissió, agreujaria conEl capità senyor de la Guàrdia
siderablement l'atur, especialment en- en el seu Informe demostrà la incatre els boters, la qual cosa podria pacitat dels seus processats en el
donar lloc al plantejament d'una moment de la detenció 1 demanà
vaga general a Alger.
la 111ure absolució.
El Tribunal es retirà a deliberar

Heus acl un ~. un ,..,_
desconcertant, l enginuer 1101
i)'llll
kowski, que acaba de d unt
amable i somrient, als 1lert~tar,
aplegats a San .Remo que l'h tei
cat a la butxaca el éorre
~ 11.
tensió i ha trobat la ma~ à altà
grimtr-la com a element ~ d'ea.
en la guerra que es pre elt311f
raig que sap contecciona~arc El
kowskí amb la senzillesa depun¡.
11er que elabora una truit
CU!.
la virtut de carbonitzar ~nti114rd
segons tota vida que se li i 1l0ct
post. I això, 110 sols arran nter.
ra, sinó als aires. Dunikowsff tli~·
ma poder provocar curk:ï .a T·
l'atm.cstera que anihilarienr~tts a
poderosa aviació. Tot aiJ:ò ho 1114
seriosament, l'home que lla diu,
processat per mistificador ' a estat
sa d'ha.:.cr dit que ca 1'0dia cau.
mutar en or els metalls a lra7tf..
1
nera dels alquimistes. P~ò a~ ma.
sulta que no ment i trans a re.
cienti/icament la sorra en or muta
vista de tècnics i científics ac~
creure que el seu ratg de · 1.!
serà tan real com el seu or 31• ort}
t~

Es imprescindible que totes les
llevadores del món s'estorcin a
imitar la .d'Abbeville, incrementant els nau;e~ents. Si no ho teastn aixi, el ratg de Dunikotoski no
podr~ lluir-se. L'elegantització prog~esstVa de la guerra precisa, cada
dta, més carn de canó o de raig.
Tot serà, però, que les mares no
adoptin un dta el le1na de Bulfl:
«vaga de ventres». Potser comença d'ésser hora.
J. M . F.RANCES
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en sessió secreta i la sentència. dJc.
tada. és absoutòrla si bé no Sl'nl
ferma fins que l'aprovi l'aud.l'rr.

Consell de guerra sus·
pès
Ahir, al mati, al Saló d'actes de
Dependències milltars s'havia de
celebrar el Consell de guerra ¡>er
a veure 1 fallar la causa instruïda
pel comandant jutge senyor Sànchez Plaça, contra el paisà Anto!ll
Pijoan Canturrl, pel suposat delicte
de rebell.ló militar.
El Consell no se celebrà a ca~JS~L
que el defensor del processat, el lletrat senyor Ferran de Merlo no tenia encara redactat l'escrit de defensa, motiu suficient perquè no
pogués celebrar-se la vista que passarà. a nou assenyalament.

Una altra vista suspesa
Ahir a Ja tarda s'havia de celebrar el Consell de guerra per a. veure i fallar la causa instruïda pel
tinent jutge, senyor Francesc Dratte
contra els paisans Joaquim Aristo
Solana i un altre pel suposat dell.:til
de rebeHió militar. La vista hagué
de suspendre's degut al traspàs del
pare del defensor que és el lletrat
senyor Manuel Thió Rodès.
També aquesta vista passarà a
nou assenyalament.

PROXIM VIATGE A L'ESTRATOSFERA DEL
TINENT CORONEL SENYOR ERADIO HERRERA
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Una vista per resistència a
•
l'autoritat
dues suspenstons

Oràn, 26. - Ahir, a la tarda es
produïren greus desordres a Mostaganem.
Un nombrós grup d'obrers en atur
orçòs, entre els quals hi havia molts
ndlgenes, atacà. a cops de pedra les
orces encarregades de guardar l'ortire, i ferl molts dels seus components.
Els revoltats destroçaren, també a
caps de pedra, els vidres de les tendes. La. policia. practicà nombroses
detencions, especialment d'estrangers
que hom suposa els instigadors. '
Foren trameses forces d 'Oràn a
Mostaganem, i fou restablert l'ordre
a les deu de la nit.
Com a mesura de precaució, les
forces patrullen pels carrers.
.forces patrullen pels carrers de Mostaganem.
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Bonic!~- perspectiva per al iovent
que PUJa. Aquest ratg és evident
que acabarà en punxa, com aqueu,
que branda Zeus a les allegoríe
Li manc:arà combustible humà s.~
les vtnt-t-quatre hores, t S'entorn
rà al gresol.
a.
Simultà!fiament al que deixo e¡.
cnt, llegeu;o que Mme. Vieille Ue
vadora d'Abbeville, ha posat Íel~
ment al món, en cinquanta anva
de professió, 15.000 bebés, cosa que
constitueix una lluïda performan.

Els Consells de guerra d'ahir

ELS S EN SE
FEINA
DE
MOSTAGAN E M ATAQUEN
LES FORCES

-

D'ESP IONATGE

L'Auditoria Militar de la
Quarta Divisió encarregada
d'instruir el sumari
Com recordaran els nostres lectors, el me."i de febrer de l'anq 1934
foren detingudes diverses per30nes
B;cusades d'espionatge, a les quals
s oc.-uparen plans de les fortificacions de les Balears. Aquest3 Individus foren detinguts 1 processa.ts 1
traslladats a. la Presó Model de Madrid, on eucara són.
Com que Balears depèn de l'Auditoria Militar de la Quarta Divisió,
h a e3tat encarregada aquesta d'instruir el &umari per l'esmentat delicte d'espionatge 1 les diligències instruïdes fins ara han passat al jutge
comandant senyor Josep Urrutia a.
l'objecte de continuar la instrucció
d'aquest sumari.
Els detinguts amb aque."it motiu,
són Vfotor Laacctó, Marta Moronl
Ido Dlapiax, Richard Rabelork, J O:.
.
sep M. Taplas Benlto 1 Georges Dubols. H1 figura complicada també en L'IMuatn Pilot provant-te et veatlt que portart durant la ..va .,..nsl6
aquesta causa una tal An~ela Quil'estratosfera el pròxim mes de mar9
~")
llot, la qual està processada en re(E:IJ>ress - s: ..,......
bellia.
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