EL TEMPS. - A Catalunya el oel apareix amb molts mivols
1 .. registren plovisques pels oamps de Tortosa I fortes nevades per
Andorra 1 de menys Intensitat per la vall de Núria I Pulgcerdà.
Els vents són en general forts del W per les riberes de l'Ebre, oamp
de Tarragona 1 oonoa do Barberà, del W per La Segarra, pla de
Barcelona 1 Empordà I del s. per la vall de Nllrla.
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EL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR

a Catalunya
la 're~ó ~e Ma~ri~ En el Consell- segons nota ofiGuió del moment va a reorganitzar- l~ RUfR[~ ~[ l~ A
Règtm transitori

Igualment a Astúries, Madrid, etc.

SOTA EL SILENCI se el Mercat Lliure u~u ~ra~mnn
de Valors?

Cronistes desenfeinats ban buscat aquests dies t ema de reportatge
en el que ells en diuen ~tpervindre polític de l'Esquerra». AlgWl corresponsal monàrqwc de Madrid s ha donat a escriure fantasies sobre no sa~m
quines divisions 1 pugnes existents dintre la democràcia. catalana. desquerres. L'alliberació recent d'estimades figures desta.cadissimes ha. servit per a suposar al seu entorn ~clons i actituds, exigències 1 amenaces. Informacions sense cap responsabilitat ban afirmat l'existència de
greus problemes 1 de criteris inconciliables, talment com si Wla organització polltica. del volum, de l'extensió 1 de la vitalitat de la democr~cla
catalana d'esquerra fos Wl joc de criatures en el qual no comptés D1 1 articulació d'uns organismes estructurats, l'aglutinant d'un cos de doctrma,
l'obra de govern realitzada, l'autonomia, la Generalitat, l'executòria d'uns
homes 1 d'una història política, l'adhesió fervorosa de multituds majoritàries al carrer 1 a les urnes. De tot a1xò no ha. desaparegut res, ni s'ha
evaporat res. Tot existeix, viu, pensa i espe1a. El silenci d'avui no significa altra cosa que la Impossibilitat material de parlar i d'actuar, però
res més. Fins en la mateixa quietud, l'atenció i l'adhesió es concentr~n,
plasmades en Wl fet material 1 moral de la màxima envergadura política, en els homes de lla Presó de Madrid, que presideix la figura de Lluis
Companys.
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al President
consellers

ex-

ciosa- es tractà també de l'afer
del Mercat lliure de Valors, el
qual, per la seva importància,
serà portat a d'altres reunions

Madrid, 1. - Avui ban estat a la
Presó Model, per tal de visttar l'exPresident de la Generalitat, senyor
Companys I els ex-consellers, els senyors Gómez Hidalgo, Carreras, EsAparició, els farmacèuqueix discutint 1en1e calor nt con- plà, Clges
de Barcelona, Tacbonera, pare
vicció f amb escassa concurrénCla, tics
l fill; el diputat socialista, Pere Acuel projecte de bases per a la Llet tí.a, l el senyor Hilari Salvador.

(Crònica del nostre redaotor
Alard Prats, a Madrid)
Mentre al wló de 1eu1ons se •e-

Què es pretén amb
aquesta mesura?
Les notícies que circularen durant
el dla d'ahir referents a determinats propòSJts oficials d'anar a una
reorganització del Mercat bursaw
barceloní foren acollides amb VlUS
comentaris en la sessió de borsa
d'ahir a la tarda.
Els comentariStes coincidien en
apreciar que sota l'aparièncla d'una
reorgarútzacló del mercat el que es
pretén en realitat és l'anullació del
laude que regula les relacions entre
la Borsa ofictal i el Mercat Lliure
de Valors, 1 provocar aixl, per asfixia, la desaparició d'aquest darrer
organisme. Però el Mercat Lliure de
Valors és une. realitat viva, intlnlament compenetrada amb la vida
econòmica de Catalunya que ha
prestat serveis molt valuosos per a
la difusió dels valors mobiliaris, dels
quals serveis no solament se n'ha
aprofitat Catalunya, sinó la República entera.
Fora de l'ambient de la Borsa, la
notícia produi també viva Impressió.
Es coneguda la simpatia que el Mercat Lliure de Valors ha trobat sempre en els medis comercials I industrials de Catalunya i cal només recordar que sempre que ha calgut
totes les corporacions econònuques
de Catalunya s'han posat al costat
del Mercat Lliure per r ecolzar els
seus punts de vista 1 per a defensar
els seus interessos quan aquests han
estat amenaçats. Es dóna per descomptat que en aquests moments,
tampoc no li mancarà el concurs decidit de totes les corporacions d'interessos econòmics, i l'adhesió popular.
Les infonnacions del Consell de
ministres d'ahir semblen lnd1car que
l'assumpte serà estudiat amb tot detall en successives reunions.
De totes man~;res, pel que es veu,
I pel que nosaltres sabem, el problema segueix plantejat i cal extremar
l'atenció per tot el que hi fa referència.

Que el passat entranya una lliçó? ¿Que sobre les bases d'aquella t X·
periència -d'ordres diversos- caldrà pensar en noves estructuraclon~ adequades a la realitat, en possibles revisions, e~ _directrius més perfilades,
en consignes més severes, en dlsciplines més solides? Es evident 1 és convenient que a1x1 slgul. Dintre Wla trajectòria Ideal -ben perfllada en els
Umits d'un programa.- Wla massa política com la de les esquerres catalanes ha d'adaptar-se constantment al perfU de la realitat I, en tant que
possible, ha d'accelerar el ritme i simplificar l'organització fins al ll.mit
que eviti les dificultats d'altres hores 1 compensi els retards que els obstacles hagin a ;UI:lulat en la marxa.
Seria suïcida recaure en errors de tàctica o en defectes funcionals
que la realitat hagués provat que existien 1 que pertorbaven o düicultaven els objectius polltics de la democràcia organitzada. Però aquesta serena revisió del passat, seguida d'una labor de reajustament de quadres
1 òrgans de partit, és exactament el contrari d'aquestes fantasies que alguns repòrters s'han entretingut a Inventar. Divisions 1 pugnes? No. Això
podrà ésser Wl tema a explotar pels adversaris, i allà ells amb el que pugui interessar-los explicar que les esquerres de Catalunya manquen de cohesió i d'unitat. Nosaltres sabem que la realitat és sortosament el fet
contrari, 1 ens oferim des d'ara a demostrar-ho alxi que sigu1 possible.
L'oposició no desfà una. força pol1t1ca quan aquesta té l'arrel, l'extensió
1 la vita:ita.t d'una doctrma viva i d'una massa majoritària. No solament
no la desfà sinó que la cohesiona I l'aglutina.. Aquest és el cas de la democl·àcia catalana que ha trobat en el solar noves reserves d'energia i
efectius lmpull;os de superació.
L'esperit més despert que mal, la convicció més intensa, la cohesió
més forta. Cal depurar 1 reVISar normes, evidentment, cal unificar esforços i coincidències, cal centrar activitats I cercar la màxima encacia en
l'actuació dels organismes dirigents de partit, en els Comitès tècnics, en
les Comissions d'estudi, en les jWltes locals, etc., que facin possible w1a
VI SI TA AL GOVERNAOOR
major agilitat, una compenetració eficient i precisa, Wla visió àmplia I
GENE R AL
1usta dels objectius socials i polltics, una diSciplina perfecta.
El president de l'As30clació del
Però res més que això. No s'il:lusionin els adversaris amb fantasies de Mercat Lliure de Valors, visità, ahir
al mati, el Governador general per
divisions i pugnes.
tal d'exposar-li la seva protesta contra els propòsits de modificar l'estructura del Mercat bursàtll de Barcelona, en una fonna tal que Implicaria la desaparic-ió del Mercat Lliure de Valors. LI féu present, aixl
mateix, que els esmentats propt~its,
en ésser coneguts al Mercat, va.n
provocar Wl estat de passió molt
comprensible, ja que afectarien a
més de 300 empleats que viuen del
Mercat Lliure de Valors.

ea

JlQ&Sadluos ctel
Municipal,
Congrés són escenari de les con¡er éncies més apassionants f de les
anades i vingudes del& diputats.
Un te1114 idéntic en tote& ü& coni mmed1at
l'esdellenidor
verses:
d'un canvi cle polftwa. La certesa
que aquest canvi és imminent ningú no la dtuenteix, ni tan .al& els
ministres representants en el Gabinet dels cltjerenb grups mlljorf..
taris. Tots coincideixen que el
començament àel8 esctevemm.en.ts
està pendent de l'elecci6 d'una
causa suficient i que permeti la
pos1ci6 més o men¡¡& airosa dels
principals interessats en el canvi
de rumb: els cedtstes. Darrera la
recerca d'aquesta causa ocasional
van els elements que dirtgeix el
&enyor Gil R.obles i ell agraris.
Segons sembla, l'estan agrejant
les relacions entre els ministres de
la Ceda i ell radical&.

Llegiu LA HUMANITAT
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Ha quedat constituï- LA CAUSA CONTRA EL PRESIda la Comissió dicta- DENT DEL PARLAMENT
CATALA
minadora del projecte de llei de premsa El Tribunal de l'Audiència
Madrid, 1. - Aquesta tarda s'ha.
constituït la Comissió parlamentàr ia especial encarregada de dictaminar el projecte de Llei de J;>ubllcltat.
La integren representants de totes
les minories.
S'ha elegit com a president el senyor Gil Robles; vicepresident. el
senyor Royo Villanova; secretari, el
senyor Pasqual Cordero, i vicesecretari, el senyor Careaga.

Visites

es declara competent

El Tribunal d'aquesta Audiència
ha dictat el !all de la qüestió de
competència entaulada pel President del Parlament Català senyor
Casanoves perquè sigUI l'Audiència
la que trameti el sumari que se li segueix per l'autoritat militar.
Aquest tribunal declara que és
competent en la referida causa.
malgrat que el fiscal s'hi oposi per
considerar que el jutjat militar ha
d'ésser el qui substanciï la causa.
Aquesta declaració passa a l'autoritat millte.r, i en el cas de desistir
passarà. a la sala segona del TribuEls esdeveniments del 6 d'octubre, nal Suprem, el qual dirà. la seva
que han costat a CatalWlya i a darrera decisió.
Espanya sang i llàgrimes, ban deixat en la més terrible orfanesa centenars d'infants que no sols es troben orfes de pares, sinó que lluiten
amb la misèria més aguda, mancats
de pa, de llar i d'abric, amenaçats
de mort per l'anèmia i el raquitisme.
A Astúries, on lo lluita armada es
desenrotllà amb tot el seu seguici
d'horrors i misèries, és on més infants es troben abandonats al perill
de morir victimes dels assots que
planen damWlt d'aquelles terres.
Les dones d'Espanya, commogudes
davant de tanta llàstima I tanta miMadrid, 1. - El projecte de desèria, han emprès una campanya en .!ensa de les rues Balears costarà
pro dels orfes del poble que més ha 447 milions de pessetes. El Govern
sofert 1 sofreix les terribles conse- ha decidit que dintre el quadre geqüències d'aquells .!ets. Amb el seu neral de defensa maritima del pais
a jut, han pogut ja remeiar algun e~ despatxi amb singular Importàncas extremat; amb l'esforç de les Cia i caràcter d'urgència extrema les
persones compassibles, han pogut ar- de l'arxipièlag balear, la posició cenrencar de la mort alguns infants, t~al del qual al Mediterrani proporl els han trasplantat a llars ami- CIOna a~antatges essencialísslms: de
gues, on no els mancarà els aliments franqueJar nombroses vies marítimes
ni l'escalf de les famflies acollidores. amb la possibilitat d'interrompre'ls o
Però són encara molts centenars pertorbar-los amb forces nav::.!s adeels infants asturians que es troben quades que es basin a les illes l fer
en la necessitat més Imperiosa. Les possible l'acció de l'aeronàutica condones de Catalunya, ¿poden restar tra àrees extenses I Importants del
Impassibles davant de tanta desgrà- litoral que clrcunda aquella zona d'oCia?
peracions.
No! Catalunya, que ha sofert tamEls atacs contra les illes han de
~ les conseqüències del mateix mo- venir únicament del mar 1 de :Caire,
vrment, sabrà comprendre la necessi- per
la qual cosa la seva detensa es
tat d'ajuda en què es troben els fills basa indirectament en l'existència
del poble asturià i voldrà portar tam. d'una
flota apropiada.
bé el ~eu gr11: de sorra en aquesta
Impedirà qualsevol possibiliobre d humarutat 1 protecció als in- tatElla
de desembarcament i qualsevol
fants desvalguts.
altra acció contra les costes. encara
Un . grup de dones de Catalunya,
el cas que l'enemic disfrutl d'un
ass¡stides per l'ajut d'alguns metges en
eventual predomini del mar.
1 mteHectuals, han format urta code la topografia del litomissió per a recollir cabals amb els ralL'estudi
porta a la conclusió que Maó
q!lals , acudir en ajut dels Infants reuneix
naturals exceld .Astunes 1 COI:locar-los en llars aco- lents percond!cíollS
a servir de base d'operall!dores.
f or e e s
aprov1510nament
1
Clons
Tots aquells que VUlguin associar- lleugeres, però no per a de
forces mase a. aquesta obra. de veritable hu- jors
maruta t, poden dlrig~.r-se, de 7 a
Per a base naval principal s'ha
de la tarda, tots els dies feiners 81 d'utilitzar
la badia de Pollensa' si se
~·u a 12 els festius, a l'Ateneu Po- l'acondlciona
mitjançant la construclitècnic, Alta de Sant Pere, 27 1
' e ció d'un trenca-ones de (;ran amn ostre estatge social.
Poble de Catalunya! Solidaritza't plada per tal de !er possible que roeconomicament 1 moralment amb els manguin a la rada els \'llixells. A
orfes d'Astliriesl Ajuda Immediata atxò, s·umrà els elements indispenper tal d'impedir que l'enemic
als J>?bres infants del poble laboriós sables
pugui utilitzar la badia de Palma.
astunàt - El Comitè.
El Govern sol:licitarà del Parla-

A LES DONES DE
CATALUNYA

PROJECT ES

El de defensa de les
Balears costarà 44 7
milions de pessetes

R E UNIO DE L A JU NTA D l·
R ECT I VA I D E G OVER N-

Convocades pel senyor Feliu, es
reuniren, ahir a lo. tarda, les J untes
directiva i de govern de l'Associació del Mercat Lllure de Valors.
El president donà compte de les
gestions realitzades prop del ministre de Finances a Madrid 1 prop del
Governador general de Catalunya
així com també de les entrevistes
celebrades amb el representant de
les corporacions econòmiques de Bar
celona. Aquests darrers oferiren incondicionalment prestar tot el seu
ajut en defensa del Mercat Lliure
de Valors.
Es convingué que fos reiterada la
protesta davant les autoritats de
Barcelona i de Madrid per al qual
objecte han estat nomenades diverses comissions formades amb element3 de la Banca, corredors i doblistes.
Segons noticies particulars, és
molt probable que amb l'objecte de
tractar d'aquest afer es reuneixi el
dilluns vinent el comitè d'enllaç de
les entitats econòmiques.

La qüestió dels vitivinfcolea contra alcoholers amenaça amb noves
complicacions. El senyor Garcia
Berlanga, vitivin~a ardoró&, e&
proposa projectar al saló de •essions el joc dels tnteresso3 que d~
tensa directament contra la figura
del senyor Marraco, al qual acusen d'afavorir ell alcoholers amb
perjudici evident per als viticultors. L'amenaça és en peu t descarregarà la 3eva força mé& o

Ha començat la separació i
desarmament dels guàrdies
d'assalt que estaven al ser·
vei de la Generalitat
Copiem de «El Noticiero» d'ahir:
«Han comenzado a sufrir e!ecto
los expedientes y revislón de antecedentes a los guardias de asalto de
la Generalidad.
En virtud de estos expedlentes fueron desarmados y separados del
cuerpo 41 guardlas de asalto de los
que estaban al servicio de la Generalidad.»
menys avtat. Tots els senyors dtputats 1eguetren atents f a l'expectativa de tot el que es murmura en ell passa4i3sos. Després d'a,.
questa 3orda xerrameca de comentaris a mit1a veu i dels anuncis i
pronòstics per a tots els gustos, la
aetmana parlamentària arriba a la
seva li f les brem V4Cances del
Carnaval van a començar. Es deixarà el desenllaç d'aquesta torbonada de presagi& per la Quaresma? Que ens lliurin els déus de
ter de pro/etes nt en les ooses que
apareixen tan clares. Si molt convé, allò que avut sembla tnevita,.
ble, demà es converteix en absolument irrealitzable.

1

AMB L Al A L COR
¡Quina estranya vida la de t'actual coalició parlamentària i m lnist~
rial d'Espanya/ Els partits que f ormen la coalició senten cada dia més
la nosa dels Uirams que els uneixen, els quals es van convertint en cade·
nes feixugues. Dins aquesta unió tripartita -els radicals, els cedtstes i ets
agraris, amb l'inaigniJicant apéndtx de l'intitulat partit de Melquíades
Alvarez- s'ha acabat de fondre el poc amor que ht pogués haver ' 1a
només hi resta l 'interés com a torça de cohesió. Peró l' interés de cada
partit deixa sovint de comc1dir amb l'interés dels altres partits, i en certs
moments, dins i tora de les Corts, els coalitzats donen el trist espectacle
de les baralles.

Ll eg iu cada dia LA HU MANITAT
Els directors i els beneficiats de la coalició viuen així amb l'ai al cor,
que és una ben desagradable manera de viure.

• • •

¿Es possible que en aquestes condicions pugui ter encara un any de
camí el trinomi Lerroux-Gt! R.obles-Marttnez de Velasco? Perqué és el cas
que la realització del seu pla general necessita un any almenys.
Actualment, en efecte, no es veu com podria ésser votada abans del
vinent mes de desembre la r ejornuL constitucional que és l 'objectiu cabdal de la Ceda i dels agraris Es prou sabut que atxó exigiria el quòrum
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Llegiu cada di a LA HUMANI TAT
A. ROVlRA I VlR.GILI

titucional espera el seu torn per a
projectar-se amb tot el seu pes en el
primer pla de l'actualitat. Els punts
del programa del 19 de novembre
van precisant-se 1 enfocant-se. El
pnmer -confessió de «El Debate»era posar !ora de la llei el front
del 14 d'abril. De moment el propòsit és un fet.

Llegiu LA HUMANI TA T
Aconseguit el pnmer pWlt, s'ha
entre.t ja en la segona etapa: llei
de «règim transitori», suspensió de
l'autonomia, modificació o anuHació
de la legislació social, suspensió de
municipis, contrareforma agrària,
etc.
La tercera. etapa és aquesta, resum i concreció del pensament contrarevolucionari: reforma constitucional.

LA HUMANITAT

Llegiu LA HUMANI TAT
pu«lnformacione.~» de Madrid
blica en aquest sentit Wl intere3sant 1 substanciós article en el qual
raona le. reforma, precisa els elements politics que la propugnen i
esLudla els requisits parlamentaris
que calen per a desfer els fonaments de la Constitució del 1931,
representativa de l'esperit 1 de Ja
voluntat immensament majoritària
del 14 d'abril.
Heu-vos acl uns paràgrafs d'interè3 de l'aHudlt article:
«En el Consejo de ministros que
escuchó al presidente de la República, cuya alta autoridad doctrinal en
los problemas del Derecho y de la
politlca, resultó avalada por la responsabilidad de Gobierno, estaban
representadas Jas cuatro trunonas
que apoyan y sostieuen al actual
1ninisterio: los radicales. la Ceda, los
republicanes de don Me!quiades Al·
varez y el partldo Agrano espaiiol

•

Esto quiere decir que se va

ES E L PROJECTE DE L LEI
ELECTORAL

Madr1d, 1. - El Consell de Ministres acordà distribuir en parts
Iguals l'import de la recaptació pe~
a la força pública, degut a l'opinio
en contra que originà la proposició
d'una dlstnbucló gradual l escalonada.
s·acorda substituir l'estat de guerra pel d'alarma en algunes provincies l es tractà de la critica situació
de l'illa de Menorca 1 de la creació
de l'Institut Internacional de Cirugla. Plàstica. També es tractà del
Mercat Lliure de Valors.
Els ministres d'Agricultura 1 Indústria. l el dll'ector de ramaderia estudiaran el projecte del senyor Canet per a alleujar la situació de Menorca.
El Consell no pogué ocupar-se de
la petició de les Companyies ferroviàries, ja que es trobava absent el
ministre d'Obres Públiques, que era
al banc blau. El senyor Guerra del
Rio lnterpeHarà el ministre sobre
aquest afer.
El Govern s'ba fet seva urta iniciativa del doctor Tapia per a crear
l'Institut Internacional de reeducació de mutUats.
Es parlà de la Llei Electoral. El senyor Jiménez Fernàndez s'ecarrega.
de reWllr novament la ponència de
representants dels grups, per tal
d'arribar a una fónnula l elaborar
un projecte. Una vegada s'hagi redactat el projecte es repartiran còpies entre els membres de la Comissió. De fet, es manté el sistema. de
proporció Internacional, i alxi es con
firma la Idea del ministre d'Agricultura, que ba lnvertit l'ordre d'aplicació de les primes i dels coeficients.
S'estableix un quòrum més elevat
que l'anterior, que passa del 15 al
20 per 100, de manera que les llistes que no tinguin aquesta darrera
xUra no podran ésser proclamades,
a excepció del cas de prèvia associació. S'establiran circumscripcions de
7 1 14 llocs. A Madrid 1 capltais de
gran població hi haurà diversos districtes.
Aquesta. llei constitueix Wl assaig
d'aplicació exclusiva per a les eleccions municipals.
La xifra electoral s'obtindrà dividint el nombre de vots pel de llocs,
I en les primes s'aplicarà un lloc a.
cadascun dels que obtinguin major
votació 1 els que restin als primers
llocs de la llista.
La llei serà presentada al Parla.·
ment, en forma de vot particular,
que subscriuran, probablement, els
senyors Ecbeguren, Lazcano 1 Flandon, Pedrega! i altres, l la ComissiÓ
l'acceptarà com a dictamen en substitució del projecte majoritari, presentat en temps del Govern Samper.

de les du.es terceres parts ctell diputats, quòrum que només podria
aconseguir-se per una gairebé general avinença dels diversos grups parETAPES
lamentaris. I com que la possibilitat d'avinença general no existeiX, serà
forçós d'esperar que la Constitució del 1931 faci els quatre anys i el
quòrum de la meitat més un sigui suficient. Aàhuc l 'assoliment d'a.quest és proòlemàtic, puix que exigeix una avinença completa de radib
•
..
cals, cedistes i agraris d'act fins a últims d'enguany o fins a priI
mers ~ l'any vinent. Ltargutsstma i neguitosa espera per als qui viuen
amb l'at al cor.
te
ul
Si tants de conflictes es produeixen en unes hor es de sessió al ConToma a ésser sobre la ta a. e1 ma
·
"'
"'
gres, com va esser el cas abans d ahir, hom pot calcular els conflictes de le. reviSió constitucional. Sota l'es1
que es produiran en els mesos que han de transcórrer abans no sigut tac- 1 tridèncla d'altres afers polltics que
tible la r eforma constitucional que les dretes s'han compromés formal- aquests dies ocupen l'atenció politica i parlamentària, la revisió consment a ter triomfar.

LLEGIU CADA DIA

ment crèdits per a adquiril' 12 sub~arins d'unes 400 tones de super fi.
c1e; 12 torpediners de 800 toues 1
34 nusos, proveïts d'aparells productors de fum; 12 motolanxes de 200
tones i 25 nusos, armades amb un
canó C!e 111 mlllmetres, i 12 lanxes
torpedmeres de 50 tones i 38 nusos.
També faran falta. 4.590 mines de
contacte, 12 barcasses d'unes 500 tones per ~ fons 1 neteja de 1.11nes;
8 dragammes d'unes 250 tones i 3 re.
molcadors de 350.
Es !?recisen també 8 estacions escoltaradto, 16 morters lla.nçacàrregues, 3 est:tc1ons r•\diogoniomètriques
a!Db les seves instaHacions i 3 estaClons rèd1o tele[!ràfiques.
A Maó s'instaHaran a terra tancs
d'essència per valor de 12 milions ¡
mig de pessetes. Es consideraran ma.
gatzems de carbó, 3 polvorins, un taller i un dlpèsit de torpedes; central
el~ctnca i neumàtica., tallers d'electncltat I fusteria. Es necessari construir ~n dic flotant de 1.000 tones
per vo;or de 3 milions de pessetes.
tma grua flotant per mig m11ió de
pessetes; un remorcador d'alta mar
per ~os milions I rnig de pes;etes
El dic sec 1 les seves dependències
Importaran 13 milions.
~ Palma. hi haura Ulagatzem:; pe¡
a :1.000 romes i a Pollensa un mal!!"atzem per a 1 000.
. El cost total de 447 trul!ons es
dl3tribuelxen en cmc anualitats. &
destinen a la primera 59. a la segona
prop de 100, a la tercera 90, a la
quarta prop de 104 1 a la cinquena
94 milions i mig.

Madrid, 1. - A un quart de dotze
del mati han quedat reunits al despatx oficial del Congrés, els minis·
tres amb el senyor Lerroux. El . mimstre del Treball no ha assistit a
la reunió per trobar-se malalt 1 el
d Obres Publiques, que roman al
banc blau.
La reunió mlnisterial ha acabat
prop de la una menys vint minuts.
i el ministre de Comunicacions ha
!acUitat la següent referència del
Consell :
-El Govern persisteix en el desig de tornar a lo. normalitat en
aquelles provincies en les quals les
circumstàncies ho aconsellin. Amb
aquest motiu proposarà. a les Corts
que en aquelles provincies on estigui establert l'estat d'alarma, es passl al de prevenció, al mateix temps
que de l'estat de guerra passin a l'estat d'alarma les provincies de Terol,
Osca, Navarra 1 Palència, en aquella part del seu territori aquesta
darrera provincia que no estlgu1 sotmesa a la jurisdicció del Governador general d'Astúri~. Es prorroga
l'estat de guerra e. Astúries, Catalunya, Madl1d, Saragossa, Biscaia,
Guipúscoa, Lleó, Ceuta 1 Melilla.
No a'ha tractat del ferrocarril de
Ze.fra a Huelva, primer perquè el
ministre d'Obres Públiques es trobava al saló de sessions, i després perquè les negociacions de la comissió
encarregada d'aquest afer amb el
ministre, van per bon carni 1 és
possible que es resolgui aviat.
El Govern s'ho. ocupat de la critica
situació per la qual travessa l'illa
de Menorca. El senyor Canet, no
sols ha. informat sobre aquesta situació, sinó que ha presentat w1
projecte per a solucionar el problema. S'encarrega als mlnistres d'Agncultura, Indústria 1 Comerç i al
director de Ramaderia, perquè estudiïn la fórmula que res<>lgu1 aquesta angoixosa. situació sense que es
perjudiquin els interessos de l'economia naCional, sobretot els que es
refereixin a la Indústria pecuarta,
ja que es tracta d'un règim d'estadística 1 are.nzel del moresc.
El ministre de Finances, sense
àmm de resoldre'!, ha portat la
qüestió dels mercats lliures de valors. No s'han adoptat mesures sobre aquest afer, que haurà de tractar-se en algunes reunions per la
seva Importància 1 delicadesa.
Finalment, diré que m'he reunit
amb el mlnlstre de Justlcia per a
tractar del repartiment de la subscripció nacional i com que ha prevalgut el criteri del repartiment proporcional entre tots els que intervingueren en els successos d'octubre,
el repartiment es farà a prorrata
per parts iguals.

cum..

anos de su vigencla, puesto que no
contàbamos con el quòrum verdaderamente extraordlnario de las dos
terceras partes de los diputades a.
Cortes que estàn en el ejercicio de
su cargo. Aún para tener la mitad
màs uno o aquel duplo de un voto
con el cual se contentaba don Antanio Maura para gobernar, hemos
nccesltado las derechas unlrnos al¡
Sr. Lerroux y formar estos ministerios centro dcrecha únicos posibles
en las actua.les Cortes. Esta m13ma
concentraclón serà preciso mante·
nerla para llevar a las Cortes una
propuesta de reforma constitucional. Ni el Sr. Lerroux puede gobernar s1n nosotros, n1 nosotros podemos gobernar sln el señor Lerroux. NI nosotros podemos solos
reformar la Constltución, ni el
señor Lerroux puede por si solo
intentar esa reforma. Es evidente,
sin embargo, que planteada. la refor·
ma constitucional debemos unos y
otros, los que !onnamos la mayoria
gubemamental, extremar nuestro
patnotismo y nuestra dlscreción para llegar a fónnulas viables que
pennitan el 10 de diciembre de 1935
dar estndo parlamentario a la. reforma constitucional. La primera
prueba de patriotisme que tendremos que dar es la de estar d.lspuestos a decapitar nuestro. representa,..
ción parlamentaria, puesto que según el articulo 125 de la. Constitución, acordada su reforma, las Cor·
tes quedan automàtlcamente dlsueltas y se convocan Cortes Constituyentes, las cuales una vez cumplidal
su misión revisionista o reformado-'
ra de la CollStitución, continuaràn
actuando como Cortes ordinarias.
Es preci30 también que todos los
elementos de orclen nos penetremos ·
de nuestra gran responsabilldad; que
nos hallemos dispuestos e. ceder de
nuestras opinlones personales para
llegar a una fórmula de concordla,~
que haya una colncidencie. entre el
Sr. Lerroux y todos nosotros, PARA
QUITAR DE LA CONSTITUCION
AQUELLOS PRECEPTOS SECTARICS QUE HAN PERTURBADO
LA PAZ DE LOS ESPIRITUS,
AQUELLOS PRINCIPIOS SOCIALIZAN'I'ES QUE HAN QUEBRAN·
TADO Y DESVALORIZADO LA RIQUEZA NACIONAL Y AQUELLOS
OTROS ARTICULOS DE LA
CONI:>TITUCION QUE SE REDAC·
TARON BAJO LA PRESION INTO·
LERABLE DEL SR. MAClA, Y QUE
HAN CONDUCIDO A LA REBE·
LION DEL 6 DE OCTUBRE.»

p!iendo e11 todas sus partes el programa que sirvió de plataforma electoral a la coalición de las derechas

- Trooo que ta seva actttuo es censurable.u
- Ara tot ho és ...

(Per BartoU).

Uno de los extremos de ese progra·
ma se referia a la reforma consti·
tucional pero todos estàbamos convencidos de que dada la forma restrictiva. con que se redactó el artícu·
lo 125 de la Constltución, no habla
que pensar en reformar la Constitución durante los cuatro primeros

Aquest número ha
estat visat per la
censura

la hmndl\ttaf

COMERÇ I FINAN CES
l~A BORSA
•

••

Impressió
Els deutes de l'Estat, degut. sen•
dubte, a la gran manca de transa.cètona, s'han tornat a ressentir un
Mc en llurs cotitzRclo.ns, J aquestes
s'han vist bastant febles.
Les obUgactons de Tresoreria c.\e
la Generalitat han palesat retrocés,

,

I les obligacions Municipals I Pro.
vlnclals sostingudes.
Al rotllo d'obligacions ferroviàries
no es va notar cap dlferèncl&, 1 no
feren més que repetir els canvis de
la sessió anterior. Les industrials,
amb una gran manca de negocl
Les accions a fl de mes, sl bé en
la. sessió del borsf del mati es varen
veòlre millomr quelcom les cotitzaclons, tant de les acclons ferroviàries com les industrials, en la sessió
de Borsa de la tarda, de¡ut, en bona. part, a la. depressió de les cotit.
zaclons de la Borsa de Madrid, han
perdut terreny totes les accions co-
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Pel que es veu, les relacions entre
radicals i cedistes ja no poden ésser
més cordial, veritat?
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LLEIDA
NOTICIES DIVERSES

Ueida, 1. - Rela.cionats amb els
fets d'octubre, aVUi han ingressat a
la presó, a la disposició de l'autoritat mlutar, Josep Llorens i Mata,
Francesc Guasch 1 Serra, Ramon

LLEGUMII>OStb
tl'aVel ADd.a.lWla ..............
45
45
lóem ii.:xt.t·ewac:tura .., .

laew MatiorCtt. ..............
Favoue &Dctf.lUIID. · h.H:m .t5atrermaura .... .
V&cel Aodalusla ..........
1aeo1 estraoscrec ~
Ere pa.1a ............. ..............
td.ea.. estcangera ...:.1....,
Outxes ...................~
PéaciB estrangera .. m.
ld<>W pals .............. ..,.
Llentilles An::1a1 Ulla
lder Salamanca ...

45
45

av :.\
40

41

""'
"'

115

.....

100

15

11.6

G2
188

AlCa.l.& :.1.• ... ,,...,_._.,...,..,._,,
PaHa d'Urgell ...... ..._...
ldem curta

..

4

GARROFES

uas""uo. ueg, u ....... ..,
EIVlSEO. • .,..._..,.,,., •• u.o&.o.
MeJlurca ... . ..... ............_.... .

Mat.atera, negra. o.u~..
H,oJa ......... ...........,~· ·.
Yloaroç, !l~:;ra ........ .
PreUI eo raJ.B eLs ü

460

!;li.

Preua en ptee. ell .U q uiiOé.

¡.¡

28

¡,_s.~
;;.t

Q UUUt.

rits. Immediatament foren trasllaa l'Hospital 1 assistits convenientment. Tots ells varen poder és~
ser retornats a llurs domicilis, a excepció de Pérez Flórez, que, pel seu
estat. va quedar a l'hospital.
- Al carrer de la Palma d'aques-
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Bergadà 1 Padrós, ftamon Mayora,l. 1

Farré, Antoni Solsona 1 Mata, Francesc Puig 1 VIlamajor, Josep Capdevila 1 Planes Jaume Pujol 1 Torremeda, Ramoit Bassi t Maclà. 1 Fer·
ran Solsona 1 Lloret.
45
-A les obres en construcció d'un
4060
edifici escolar de Cervera, mentre
41
estaven treballant, es va trencar un
4160 tauló de la basttdll, 1 van caure, des
d'una alçària reg-ular, els obrers Pere Pérez Llorca, Josep Caelles, Josep
Aldama, Modest Clotet 1 Francesc
100
Baiaderes, els quals resultaren fe180
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- Ha estat destituït del seu càrrec de Delegat del Treball de les comarques gironines el senyor Joan

MuJal, destacat element lerrouxista
1 president del Centre Racllcal de
Girona. El més curiós del cas és
que per a substituir-lo ha estat designat el senyor Antoni d'Espona, exdirector de l'Institut de la nostra
ciutat 1 fervent mllltant de la

PRfUti

.tuntN CI'Obttl PU.biiQUtl
l'ort

DE LLO'.f.J A

18 -

sérle ti ..._....

vent d'Ara».
Altres destrosses, que de moment
Ignorem, haurà produït el temporal.
El pànic dintre les cases fou gene-
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ta clutat, WlB lladregots han entrat
a la botiga de Bartomeu Gual i
s'han emportat unes 400 pessetes•
-El proper dia 4 d'aquest mes, a
les Cases Consistorials de Serós, tin~
drà lloc el pagament de lea finques
ocupades en aquell terme municipal,

amb motiu de la construcció del tros
primer de la carretera de Fraga i la
de Lleida a Flix.

PUBLICS

ES~EÇTACLE~

•

Teatres
GRAN TEATRE ESPANYOL
COMPANYIA

8ANTPERI

DARRlmES
diMabte,
Avui,
.FVNCIONS DE LA TEMPORADA
ou Santp1r1 s'aoomladart. del po.
ble cte Ba.rcelona, en sortir per
primera vepd.a de On.taluoya, dea

J)rtt de trenta ann d'actuació en
catallt. .• Tard~t. a lea 4'30. ToTES LES LOOAL>ITA'fS REGALA·
DES. 4 aetes, 4 - 2 tenors, 2. Pd·
mer: UNA CRIADA PER TOT. •
Sc¡on: EL SOMNI DE LA INNO·
CENCIA. per Estoroh I Cisbart •
Tercel' . El salnet lirlc en dos 8.Q.o
tea: ADELA, LA MAL CASADA,
per Santpert, Klaln, Vendrell EMILI
Ntt, a les 10. Primer:
VENDRELL cantar"' per darrera.
MES
MAl
I
NIT
AQUESTA
vego.da
per SantPJir!.l Kleln I Vendrell •
Be¡ou. OUAA ACTE DE CONCERT en el Qual nt prendran part
Santpere, Kleln, Vtndrall, Oil·
bcrt 1 les ¡trla - Oemll.l dl u.men8'0, tardi\, a. let 4-. 2 ex.Jta. 2 ..
5 actes, 6, Primer: ADELA, LA
MAL CASADA. • Segon: RODA EL
MON ... I TORNA AL BORN • .Ntt;,
&. lea 10. COMIA'l' DE LA COM·
EL
RODA
PANYIA. Primer:

MOH... I TORNA A~ BORN 1
GRAN ACTE DE CONCERT per
SANTPERE, GISBERT, KLEIN I

VENDRELL.

TEATRE CATALA
PR I NC I PAL PALACE
ConwanYia VILA • DAVI

Avui, tarda, 6'15 1 n1t, 10'16.

SOROLLOS E.XIT de la. comé.dl&
de Llufs Elies: LILI, VOL VIU·

Demt., primera. sessió,
RE. Teatre d'Infanta: QUIMET I, REl
DE XAUXA. segona. sesstO J nlt:
~ILI,

Varietats

TEATRE OlYMPIA

VOL VIURE

Te atre

AVUI DI88ABTJ!, PER UNIOA
VEGADA . Tnrda, a les 5 1 olt, a
lea 10'15 Per la OompanJl& del
Tetatre NOVtrATS. Representa·

Ta.rda,a les 6'16 I nit,. 10'16.
Dutaau11 a 2 otllt

MARIDOS DE UDIA
lperOS
Pertita Graco, Huartas, Mu!tl~~

ela daosa.rtna NAYA • TO
40 vlce-tlplea. Gran presontaeJó. - Demlt., tarda. 1 nit:
Darrerea repreaentacloll8 de LOS
.D'l.A.C:t

MARIDOS DE LIDIA.

Teatre
Fi om ea
Talèfon 22021
Companyia t.itular de la quaJ.
tormen part Antbnla Harrero. Ra·
fael Bardem, Josep Balaauar,
Eliu Sanjuan, Ltuf• S. Torrecilla¡
Carme Cuevas, MaruJa Cuev••
Adala Calderon. - A lea 5'30 l
10'15:

Las doce en punto

La ronda de las brujas

TEATRE

BARCELONA
Montlàn • Roses

Companvia de

IBARLUOEA. Nit: JlJAlUsA
I • GOMEZ contra PISTON - EU
'
SEBIO.

.... _
FRONTO NOVETA TS

Avui, di.Bs&bte, t.a:rd&, a. 111 , ,
AZURMENDI - Vll...L.ARO eontrl
CliiQUITO BILBAO • o~
l\ it, a les 10'16: ARAQUISTAIN
OALL.ARTA
L nlQU.I.'l 'O
l<IAGUffiRE • PASAY. - 0etaJJo

conti\

per cartells.

"--·

Festivals AURI GEMMA
nl t entl"tl NOVETATS. AVUI dl&sabte de CARNAVAL. L'oriatna¡
BALL MUL'.l'J.COLOR convcrttt en
Parc d'AtrflccJ.oos. &leoc10 de la
ePubUla. del Cl\rnuab, Que t1n
drl opció amb enràcter oUclll.l e~
el CONOURB INTERNACIONAL
de BELLESA. per & l'eleCCJ.ó de
la cPuiJUla de B:ucelona. 1 de a.,.
taluoya 1935».

NOVETATS
TEATRE
Cran Conmanyla d'OPirt1ea
I rtvlstot dt CELlA GAMEZ
Avut d.l88abte, no hJ ha !uncló pe1 tal de donar lloo ala
balla de dl.arre86es.
Demlt., diumenge, r.arda 1 nlt:
LAS CHIRINOYAS 1 el sen.sael.o.
eaJ espectacle de a-randlóa éJtlt :

BRAUS-- ARENES

LA RONDA DE
BRUJAS
LAS
'l'domi de CELlA CAMEZ.

Dtumeuge

éx.lt, creació d'aQuesta Compo.-

nyta:

TEATRE
Temporada oficial de
CATALA

TEATRE

Avui, dissabte, tarda, a les 5'16
a les 10, el ¡¡-r..n êxtt ae
Vidal • Jové:

t nit,

LA SENYORETA OEST

Demà, dl umeoae, tarda, a. tes
S'30: EL BE I EL MAL. A lea
6 1 nlt, a. lea lO: LA SENYOhE·
TA OEST•

·Teatre
Nou
COMPANYIA LIRICA

ZEPEDA - «EL INDIO»
i CAYETANO PALOMINO

OLYMPIA

e 1Re

nou a Barcelona
EN¡TB.AOA . 1'76

te,;M~I~;J[tl ~

lna1.1aurac.i6 el dia 1& dt maro
GALA BENEFICA COMEHCLAL
DE MOST RES DE BARCELONA

A VU I, hlt, l USUI,Jt:I UOie DUU l.lt:

.Ul.bl'"'HESSES. lJulc al món. SE-

REVUE-RADI O
RECLAM

GON DIA DEL MERCAT DE KA·
LAFF. Casino de Dalt 1 de Ball,
BANDA • ORQUESTRA

VINT VALUOSOS PREMIS. SALA
ORIGINALMENT

Cran espectacle a orolit deli
hospital•
lntormes I detalls al Puscla C'e
Urà.cia núm . f7 .

~A

DOLOROSA
1

LA GENERALA

per V. S im on. Butaques a 2 Pt ..
setes.
Nit_ a les 10:
LA DOLOROSA

tlstC<I

Espectacles per
a avui

Cinemes
Pub li-Cinema

TEATRES

Sessió couttnua. &lent; lJNA P.Ef:l.
SliTA: NOTICIARIS • OOCUMEN ·

Oaroe lona. - Tarda 1 nit: eT u iltll.uo
r )'O ¡ltouat.
Cbm1c. - iarda • nJt: cLos martdoe

TALS, VIATGES, etc

de

Fa nt a s

o

Avu.J , tarda, a les 4. Nit, a iee
10: PATHE JOURNAL - REVIS·
TA FEMINA • USE SU IMACTNAC10H (.atracció). Grau éxtt.
de G ustav Froelich en:

El fugitivo de Chicago

amb Lil Da&ovar 1 Louise Ullrfch.
Dem!\ sessió MATINAL .

CINEMA
PA RI S
Avda Pta. An&el,
Sempre al prosrarna més atractiu
Tarda, a le• 4'30. Nit, 8'45:
REVISTES PATHE 1 FEMENINA Paul Munt en QUE HAY. NE·
LLIE? .. RATON VOLADOR (dl.
buixos) • lmperlo Arsentlna en
la super-producció espanyola: LA
HERMANA SAN SULPIÇIO, amb
Migual Llsero - DEMA, DIUMENGE, MA'rlNAL, 10'30. Despatx
de localitats &. taQulUa. per a la
numerada de demà, diumenge,
ta.rda. a Iee 6 - Dilluns \'loent:
LA TRAVIESA MOLINERA

_
=-__:O:.....Li_s_e _u_m
C
Avui, tarda, a les 4-. Nlt, a les
10: REVISTA PARAMOUNT • A
TODO CASA. per W. C. Fitld• 1
DORuTHEA

WIECK

en

Un secuestro sensacional

amb Bebe Loroy I Alfoa Brady.
!Són tlJms PARAMOUNT)
D1llu.n., vinent: ESTRENA de
IDENTIDAD DESCONOCIDA, per
.Jamea Dunn I Gloria Stuart.

nd
MarylaTtl.

Placa Uraulnaona, 6 -

21988

Tard.n.: (continua) 8'30, 5'30 1
7'30. Nit, &. lea lO:

LA SEAORITA DE LOS CUl:NTOS
DE HOFFMAN
-per Anny Ot1dra
tUFlLMs¡

per Maro Redondo

Butaca: 2'20. A les 7'30: 1'81

VICTORIA
TEATRE
ORAN COMPANYIA LIRICA

pol
Metro
Telèfon 11222
Llúria.

Tarda, 4'30: EL GUITARRICOBOHEMIOS • EL MAESTRO CAMPANOHE • LOS CLAVELES. Nit,
LA
10'15. Butaque• a 3 pta•:
DOLOROSA. Ex.Jt de l'opereta bu
ra:

AvW. tarcta.., a. lea 4 1 nlt a lea
~~: bonica coméd..lr. 1.' B. I

DOLOROSA 1 LOS LEONES.

REUS
HDTES LOCALS

Des del dia primer del corrent

mes que cDiari de Reus» surt .tnaplrat pels flamants cedlstes local&
-Ha passat m1es hores a la nos.
tra ciutat el sabi arqueòleg alemany
doctor Schulten, professor d6 la
Unlversltat d'Erlansen, el qual vingué per interessar--se de les troba,...
lles ibèriques de la muntanya de
Castellvell.
-L'Alcaldia s'ha vist obligada, a
fer paralitzar els treballo de podar
els arbres del P&8Selg Br!a.nsó, tasca que efectuaven els obrera de
Recs l Força d6 l'Ebre, però que en
lloc d6 podar els esmentats arbrea
els destroçaven.
-A les Galeries TorreU ba estat
lnaugurad& una exposició d'art d'un
grup d'alemnes de l'Escola de Belles Arts de Barcelona.
-Per al SOBteulment de l'Escola
de Treball el Govern ha assenyalat
el cobrament de 1. 750 pessetes a
compte de la suma pressupostària
per a l'any actual.

Victor1a, - Tal'da: rEl ¡rulta.rrlco•,
cBobem106», cEl mueetro Ca.m:pa.no.
ne», do8 claveles1. Nit: eLa Doloroea» i &Los leoneat .

CINEMES

t 1 I 13

per Robtrt Lynan J Harry Saur

LEONES

«Adela, l:t .mal cn8adl\lt. Nit: CAQUett&. olt 1 ma.t més»,
Nou. - Tru-da: lLa Dolorosa~ 1 eL&
generala.. Nit: eLa Ooloro8u J eMa
ruxa».
Oyimp•a - Tarda 1 n.tt: eLa. rondi
de las bruJas».
PoliDrama. - Tarda t nit: «La seuyorer.a Oesta,
Principal Palace. - Tn.rd& 1 nit: cLU1,
vol vture».
Tarda 1 nit.: eLa& doce en
Romea
puntoa

MAR UXA

LOS

Lldiu

Tanta: •Una Cliada per
t.ot», t.El somni de la tnnocàncJat l

Espant>ol. -

1 reposictó de la jota llrtca:

Demà, tarda: DON GIL DE AL.
LOS LEOHES. Nit: LA
CALA

GUARNIDA -

No !alteu al CRAN PRICE. per
&dmlrar 1'obra. dels pn1a.Is ar-

MARC REDONDO • A. PALACIOS
Avul, tarda, a Iee 4'30:

6

6

Tal.fon 14544

Tu gitano y
yo gitana

8 de març, tarda a
le. 3'30:

Crandlesa •novlfladu mexioan1
bra.u• cnovlllos» del
Maraué• de Albayda

Director: Emili Thuillet

Avui, dissabte, tarda, a. les 5 ' 10
1 uit, a les 10'15, el tocmidable

....

n •

Un bit Imponderable de Carles

Arnlohet. Una tnterpreta.cló ma¡:.
nifiea. Un trio.ml pcrsoo..al Indis...
cutible d'Antbnla Herrero, Rafaal
Bardem I tota la. Companyia. Una
obro. que veurl\ tot Barcelona. Demà, a les S'SO, darrera repr•
senta.ctó de 20.000 DUR08. A lea
6 1 10'16: LAS DOCE EN PUNTO.

•

- ---~--:..::::AVU!,_ dl61:abtc, tarQa; URlZ h
l • T.!!iODORO contra REc~

per la &6'\'a genial creadora CE·
LlA CAMEZ, Piarre Clarel. Càn•
dida Suàrez. Joan Riba, Jull
talttlto, Joauulm hoa • 8 mera,..
vel10806 Boya. 36 vtce-t.iplee. Orau
presentació - Demlt., rrand10801
runclona -per la. Companyia de
LLUfi CALVO - Tarda, a les
per
GAVILANES,
LOS
3'80:
Eduard 8rito: LA PAhRANDA,
Nit, a. les
per Pau Hertogs 10'16: LOS CADETES DE LA
REINA, per Eduard Bri to: LOS
DE ARAGOH. cantats per primera vegada a. Barcelone. -pel dlvo
Pau HertO&Il LA CANCION DEL
OLVIDO , per Pau Hertoss - Dos
patx 1 la taaullla I Centres de
Looa.Jitata.

TEATRE

1t!e

Frontó Principal Palace

ctó de l'opereta de gra.ndlóa èxtt:

Còmic

PALAU DE LA REVISTA

NOTICIES DIVERSES

A PuigcerQA., en una sabateria. situada al carrer de la Llibertat, propietat de Llorenç Bennasar Colon
08110 es declarà. un gran incendi, q •:~ des:
truf la botiga I la mercaderia que
41- hi havia. Es cremaren uns tnU parens de sabates. El sinistre es creu
que ha estat produït per un clrcult
de la instaHació elèctrica. Les pèr.
dues materials es calculen en unes
disset mil pessetes.
- ~a estat atès, al Dispensari
Manictpal. el jove Emili Ginesta Mola, de vint..i-sls anys d'edat, vef cte
la nostra ciutat, el qual presentava
unes ferides contuses a les dues cames considerades de pronòsttc re·
servat, i prod.uJdes en ésser atropellat, quan anava muntat a la seva
bicicleta, per l'autocamió O. 4'1.881,
condUit pel xofer Joan Colonyà. L'ac-.
cident ocorregué a la plaça de l'exMarquès de Camps, a les onze del
mati, i a conseqüència d'ha ver-se
agafat el ciclista al darrera. del vehicle que li produí les ferides.
- Anit es desencadenà, a la. nostra ciutat 1 comarques, rm violent
tempo.rnl de vent, com poques vegades s'hagi pogut veure. El vent produí seriosos estralls als edificis 1 a.

.,_
"""'

to, U. U1 lü1.:i t't:naeuUil ..

GIRONA

103 15

Accions 1ndustrla11

1'ru.wv .

6Q _

110-

}::1

I ~~=
"' ""

Urba.De

1U2 bt;
&. _

:.1

411-

lJi.J l O i::)WJ.Uet'& O !:;S. 6 ' / ·

wa _
~

1/!1'

,._

,_

tjij&'l., ti, A. O '/• •.._.. .....,.
lCli;!HiU1..:& Ó

..s-

.....,_,., -...... _
,.,._

1~:¿ ..

a.Wit:fll .c.::;¡,>an>'Olll

t1unera
ts.ul!era

.....

'I ·¡, ........._...

s'ha decidit que comenc in immediatament les obres de construcció de
la Casa de Correus i Telègrafs.

Sembla que amb aquest afer ~o
passarà el succeït amb la Normal,
04 75 que en cara. hom no sap el que passa..
Es diu que la propera setmana Ja. tindrem gestora municipal. la
qual e~~ •notlva que certs senyorasses es passeigin per la Rambla
molt ria llers.

111 16
<1:>

M.aQat.:.:.eUlS cE.I. :::ISIOJ
.tWt.~e,

11160

JO-

t'Uill. d 0DCt:i O

I:'OW .

qualsevol.
El senyor Orovio ha cessat de
os- cònsol d'Itàlia, ara bo serà el súbdit !tallA EmW Carandlnl.
- Ha lntrlgat la vlda polltlca de
la ciutat uns telegmmes envtats pel
diputat senyor Palau a la Cambra
de Comerç l altres corporacions en
114- Iea quals esprega que hom no recolzi la subscripció oberta pel gestor m l1:1tC lpal senyor Ramas, ja. que
aquesta és una iniciativa de i'ante•
rlor alcalde.
El senyor Ramas, molt escamat,
ha preguntat. al senyor Palau la
c onfirmació de la. notfcJ.a. la qual
ha estat negada. Dit senyor ho ha
e"'"Plicat a la Premsa.
- Com Ja l.n.slnuàrem, el dele101- gat del treball a les nostres comar.
ques serà el sen:,-or J osep M. Borrt..s.
Després 'J la visita 1 reu nió
amb les autoritats, del delegat del
Foment d'Obres 1 Construccions.
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es P!lglll el que se'ls deu.
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nal 1 obligar aquests a complir les
lleis, 1 ara. que l'Estat, ftdel vetllador del compliment d 'aquestes. els
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fANGA

eoM AROU ES
Ha estat vivament comentada la
decisió de renovar la Delegació del
Treball substituint els empleats que
actualment desenvolupaven aquest
comès, per uns altres que seran
triats entre gent de la Ceda.

fflmvftt

Ftrro.carrllt

Oeutu de l'Estat

Alacant, 4lli5 ; OIUide, 371'50, operacions; Chade D., 71 '40, parltnt;
Cbade E, 71'80; FWpln .. , 835, paper; Foro, 218'50; Sevillana d 'ElecMarroc,
trlcitat, 77'00, paritat;
do la pl~. cleiiUl all perjudlcll que sg•oo, paritat.
podria reportar l'esmentada decisió,
puix que, a més dels danya d'ordre La Cambra Oficial Agricola
materia.l que ocasio11arta, n'hi ba
de Tarragona
d'a1tres d'ordre moral, 1 no creiem
que el ministre de Ftna.nces, senyor
La. Cambra Oficial Agrtcola de
Marraco, volgaés ésser-ne responsa- Tarragona h& adreçat una ctrcular
ble, puix que cal ter constar que a lea entitat. vltfcoles de la provinaixò perjudicaria rnéa de mu tam1· cia 1DtereSS8Jlt..lea perquè gestionin
lies dels dependents, no solament deia parlamentaris 1 del Govern l'a.
dels empleats al Mercat Lliure de provació del Dictamen de la. Oomfa..
Valors, sinó que també del.o depen- sló d'Agricultura del Congrés, fav~
dents dels corredors inscrits a l'es- rabie a Je. producció de vins 1 admentat centre financer.
vertint-los que no es deixin sorprendre per lea suggerències que puguin
rebre d'entttata que no són producBorsi del matí tores de vins, a favor de pro¡ectes
entrebancadon de l'interès de s viNord, 54'00, 64'30; Alacant, 41'85, nyaters.
41'10, f1'10; Ford1 222'50, 222'00; ExplOSIU!, 107, 107'5u, 107'00; Rll! 54'36; Mon serrat,
176'50;
176'00, 15'60;
AlgUes, Docks,
337;
FWplnea,
75'00;
Chndo, 374'50, 375, 374.

tltzade>.
En la sessió del borsi del mati hi
va haver C1 ~lcom d'alarma entre
els socis 1 -concurrents al Mercat
Lliure de Valors, Aquesta alarma
es va estendre als centres bancarts 1
mercantUs, i fou deguda al rumor
que circulava referent al fet que el
mintstre de Finances estava disposat
a suspendre en les sevea funcions
Borsa de la tarda
de Borsa, ei Mercat LUare de Va,..
I ors.
Nord 54'00, 54'10, 53''10; Alacant.
Com és natuml, l'esmentada nova 40'90, 40'50, 40'55; Explosius, 106'60,
ba estat comentada molt desfavora- 106'25; AlgUes, 174'75; Ford, 221, 217,
blement a tots els centres financers 210; Colonial, 44'25; Chade, 373, 372.

CANVIS DE MONfUES
Lliurea

Borsa oficial

•
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DAMA OE CABARET
i la maa:nit1ca vroduceiO FEBRER
1 BLAY:

LA CODICIA DE ORO

una d.e les obrea mée artiJJttquee
Que a han portat al Ueno.

Capitol Cinema

Davant la. 1m.po&slbll1tat de prorrogar quarta se'tmana per tneluàiblee compromJ..
soe de l'Empresa
amb altres flr..
cinema~
mea
grlt.f1Ques,

AVUI, DISSABTE
tarda 1 nit
DEMA, DIUMENGE
Matlnal, t:Uda. 1 nJt. DARRERES
PROJEcCIONS de la pe1Ucula ne-

tament Ibèrica:

La Dolorosa

Jolr. mualca.J. del meatre Serrana
6'80 ta.raa 1 12 llit: AC'l'UAO.lU
PERSONAL de l'exoeHent tenor
basc

AGUSTI GODOY

intèrpret de el «Hermano Raraell
el Qual cantart. selectes 1 e&colll·
d.ee roma.n.cea, &.companya.c pel
mestre Ortlz: da Zaratl

Am•rica. - «Aseslnar.o en la ~erraza.t
1 cMt amtgo el rey1,
Astbr1a. - cEl cumen ael Vanltien,
c·l~e qulero y no se Quien eres•.
Avms uda. - «El crunen del vaultleu
i cTe qutero y no ae quieo eren.
Barcelona. - «Amores en BollyWoodt
1 rEl rey de los Campoe Eliseou,
•ValSes de VIena». aAwaGBo&G,
t.ea !UQitiV081,
Bohèmia. - «La dama. del Boulevard.t
l «El rer de los Campos Ellseos».
•ta Anaoau, c.t'aare •
Broaawa.y
blJO», cLas ocho ¡:01ood.r1na.at.
Cap•tol. -· &La Dolar06al.
ColiHum. - cUo sccuestro seusacloo
na11.
Catalunya - eLa POrtera de 11 u ••
bri ca•
•AJrua. de bati~
Centrlo (,lnema.
rtou «El tl.ijo lmpronzadol.
Com•dia. - cPecado1·ea 8in careti» I
tVuet::u , miS caueioueea.
Colom. - rEl ntO.o de la.a coles». dit
lluesped num. la».
•Una sema.na. de telltlo
Comtal, daO», cE&cuadl·a a<lelant.ea.
Diat1a. - cEl hombre in.v1.slb!e», ti'Oo
rera a la ruerza».
D•orama - •Oro eo la monta.fla1, cA
casa.rse, muchacuau.
Entenga - t.Ju.stlcl&», «Ouesta abajot
i eLa feria. de la vidal.
Eaplai. - cEl oegro que teCla. el al·
ma blanca», eLa Casa de H.odactilld;,.
Exoalsior. - cTartarw de Tarn6cón • I
cSe acabO Ja crt.sJ.e1.
FantaSio - «.tol 1UIIILlVO a.e Ch1cagol,
Fòm1na. - cSeflDra. casada. oe<:e&l"
marlllo» .
Foc Nou. - eAscsloaw en ta terrua•
1 «Ml amia:o e..t re)'l
Frè&ofl. - cEl nei"ro quo tenia el 11·
co.a blanca.• 1 «La buenaventura».
co,a. - eLa dama del .ÜOUievarct• t
~Orett en HO.U)'WOOd..t.
lntim. - «Escàndalos romanos», ePUO
a la JuvenLUd».
Iris. - cReunlóto i «'l'rea amores•.
gran dam.a1 1 cDimelo cou músic&».
Kunaaa - rVue1an ulls c.ant;~.uuetl.
cAnut.
d)esCUe de CaocUieJas» t
Annyl,

Laietana. - •Oro•. «El .Parailo <tel
Amor1, «Maria».
Ma;estlo. - rCI.eopatra.»¡ •Orada 1
srmpatla». cQue pare a prenaaJ.
Marina. - cCanción de ounu, cVlUo
das babaneraa» 1 cMujeres olvldlda&».
Maruana. - cPellrroJo~t.
Metropol. - ALa. coctlcla. dle oro».
Milra. - cUna se.mana de tellddadt,
«Escuadra adelante».
Mc•tral, - 'Stln.garee», cllua.lozu• elf
gran dama.», 1La seod.a del crlmeP•·
Monun1ental. - t.I..oa Mtaerableat 1
«600.000 franCO& al meu.
Mundial. - UUnorea de t:I.Ollywood t I
•L& novia c&el regtmiento».
NUria. - •Amores eo Hollywoocb, ca
cnmen del. VanitieiJ.
Pari" - cQue nay . .Neill1e?t, eL& btr·
l
mana San Sulplclol,
Padr6. - eLa dama. del BoulevardJ
Ellse06»·
Oampae
i.Cie
de
t:El rey
Pathe Paiace. - cTartarln de TIU'P'
cón'.t I t:Se acabO la crlsln.
Principal. - cVaJ.ses de VIena», «AJnlll
tas lug1t1vosJ>.

Publi Cmema. - Reportatges d'act;UI"
li tat.
Ra.mblll - cTe o.ulero 1 no se guJell
eres», c.Wvales en Slngapore».h 1»RI)yal - t.Loa MiBerablcsr~, «El u
ped. desconOC1c1ot.
Seltct C111ema, - «El maeat.ro deUO"
tive», cReunlónt 1 Notlc1ar1. -~ t 1
Smart. - eLa dam&. del wuievw.~ ..
1
Ta"ka~~ ~~~~~arJ'e1t~ 1iana» I ••
Yllt'
pequetio rey».
Tnamt. - U>az en ta tlerral 1 •
....... , \
das babaneras•.
Tatuan, - rAmorea eo Bollyw~tr*'
cChucbo el t·oto», cFa.rànduls
gica».
TiliO II , - cEJ hiJo percUdo».
Urauinaona. - cun lio de ta.m111a ~.....
•Vuela.n mil cancio 0Jl1ll'
Verdi. cQueremos cerveze.t t dfl d.edO
,.tol
s&don
Yolaa. - «Fà.cll d.e amau, cASI
Ja tlerra~ i dl ,.
ta mUJen.
XU
~
e. - cPaz en
de caballeri.u .
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2'60 DtiL
Barcelona, un mea
7'60 I
Fora. un tnmestrt
Amèrica Llatma • Portu&al
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Vots, no

La filial de «El Debate», a Barcelona
Diu eLa L1bertadJ:
cEn el espaeio d e un par d e a.ftos
u1Zà menoa-cEI Debate» ha esta~tdo fillales en varlas provincias.
jñ G ranada, cEl I d eal». En Bada-cHoy». En Murcia, eL& Verda.d».
Valencla, cDiario de Valenc1a1.
Sevilla, cEl Correo de Andalu~
tia». En Toledo, cEl c astellano».
J:n Santander, en San Sebas tiàn,
en Ja Corufta, en Bilbao, en Pamplon a, en Córdoba, en Jaén... En unas
provtnclas adquirieron diarios ya.
ex1stentes y en otru los crearon .
1:n d efbltiva, m uchas voces que responden al acorde articular de una
i ola ¡arganta.
Le faltaba a cEl Debate»--- a
«1011 d e cEl Debate»-llegar a Cata)Utl.a, y allà ae diSponen a ir. Han
quertdo, a lo que parece, comprar
un d1ario en Barcelona y no lo ban
conseguido. Las negoclaciones han
1ido desistida.&. Pero el propósito d e
~ner alll un d iario aigue en p le...
Y lo van a fundar. Un g ran diario
eon secciones ampllas, con cmonos»,
eon abundante información, con
mucho p ape!, que despiste todo Jo
posible aobre la proeeden cia de su
origen 1 la intención d e au existene1a. Sl n o surge-que todo es poeible ~guna. dlficultad insuperable,
el n uevo dlario barcelonés se preaentarà antes que el verano.
Pero... El humano cpero» se en~
trenta con estos cdlvinos» propós~
b d e clos d e cEl Debate». Es post~
ble que el dlario aún nonnato, a
aa hora obtenga lectores. Pero votos, no. ¡Ni pensarlot En esto de
,aber & quién votar antes d e votar,
la cludadanta catalana, ésta es la
Terdad, tlene mucho que ensefiar
a l resto de los espafioles...»

t

a per

piaJ I

~Utl&o

•EL aPAVAZO REPUB LJCA N0 11

-Manoi... Ha t rigat a ventrJ però

em sembla que en tlnd,. f ms el
Nadat vtnenttu
t De lLa PubliCltat».)

Programa econòmic i social
del Govern méxicà
Amb motiu de l'ascensió al Poder La classe obrera mexicana persegueix
del President senyor Làzaro Càrde- la doble lluita: una, que tendeix a
nas. aquest h& exposat el programa. d efensar-se com a classe, 1 l'altra
del G overn que Càrdenas ha d e pr~ amb mires a combatre l'egoisme que
hi pot haver en tota lluita de classidir.
creiem d 'interès recollir el que el ses, la qual cosa retarda l'alliberació
President Càrdenaa digué en relació comuna.
Es arribada l'hora -diu el Pre·
als problemes econòmics 1 socials de
:Mèxic.
Atur foroó• I treballad ort d eficient·
ment remu nerats. - El Govern té
especial interès a resoldre la situació
deplorable en què es troben d 'una
banda els obrers parats i de l'altra
els treballa.dors que perceben un salari tnsuflcient. Cal crear noves po~
sibilltats d e feina per al, obrers. El
Govern vol d esenrotllar els treballs
pú blics però està convençut que no
hl aufictent per a. resoldre totalment
el problema. de l'atur.
Pla econòmic uxMnal. - Es indispensable, per tal de provocar la.
prosperitat, explotar les riqueses naturals del pafs, donar impuls al desenvolupament de la. indústria, l'agricultura 1 el comerç.
cEl Govern que pres1deixo -digué- emprarà a aquests fins els mè-.
todes exposats en el pla econòmic
sexennal elabOrat als finals del 1933.
Es necessari que el poble mexicà posi
en l'obra tota la seva. energia i entusiasme. Nous ¡reps de treballa.dors
podran, sota la direcció tècn1ca de
l'Estat, explotar les riqueses naturals
actualment sense explotar 1 provocar
aix1 una veritable revolució social 1
econòmica.
En el que fa referència. a l'agricultura, és indispensable, primerament,
IL PRESIDENT CARDENAl
donar un nou impuls al crèdit 1 instruir la població rural per a la. tê~ sident- de constituir un veritable
ntca moderna de l'explotació de la. front únic de les forces obreres.
terra. El Govern preveu una fonda. Aquesta wúficació és indiSpensable,
transformació en la indústria min~ car tots els interessos dels treballara, tant des del punt de vista tècnic dors són Idèntics; un programa cocom en el de l'organització d e la mà mú unirà totes les forces disperses.
d 'obra.
A aquesta unió dels treballadors hi
La indústria mexicana, que actual~ ban d'entrar tots els que Vísqum d'un
ment no respon a les necessitats del salari, compresos els del servei dopafs, h a d'ésser completament reor- mèstic, els treballadors de la terra
¡anitzada. S'han de completar els 1 els empleats dels petits establiments
mitjans de transport, car volem comercials.
-continua el President CàrdenasPer acabar, el President Càrdenas
ajudar la creixença fàcil de la in- expressa l'esperança que els altres
dústria de Mèxic. Quant al comerç països comprendran la situació de
internacional, s'lla d'aplicar una sa- Mèxic, poble jove que lluita per a
na poUttca duanera que faciliti l'ex- vèncer eis darrers vestigis d'un sisportació dels productes mexicans 1 tema d'explotació de l'home per l'hopermeti la importació dels produc- me i que vol establir les bases d'una
tes que manquen.
organització social equitativa, huma~
Polltlca agrària. - El Govern man- na, destinada a finir amb la misèria
tindrà una atenció especial a les de la classe obrera 1 d'Una manera
qüestions agràries; completarà el pro- especial dels indigenes que viuen una
grama de la distribució de la. terra vida indigna.
entre els camperols. Noves terres seHeus ací un programa social exran lliurades als treballadors que han posat pel President de Mèxic Làzaro
rebut terres impròpies per al cultiu, Càrdenas que o!erinl als republicans
car existeixen vastes reserves de ter- del nostre pais que amb llur timires fèrtils que poden ésser explota- desa quant. a resoldre el problema
des 1 habitades. El Govern trobarà social han fet possible un trasbals
els crèdits necessaris amb mires a social com el d'Astill'les, creant un
una atracció de treballadors rurals malestar arreu de la Peninsula la.
i vetllarà per tal que es compleixi t<; no solucló ràpida de les qüestions
talment i ràpidament el vast pro- que interessen la vida del treball.
grama de construcció de carreteres
Nosaltres saludem el President
que donin accés a les noves colònies Càrdenas com a lm reformador de
agrícoles.
Mèxic que ha de donar i dóna un bOn
Organització d els treballadors.
exemple al món.

Del món del treball

rrazat

~~!est,

La producció espanyola de la potassa
en el mercat mundial
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¡No me conoces'1 ¡ No me conoces'1»
tDe «El DUuviOltJ
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HO M B RES

I NTA CHABL E8

- Yo no h ab lo para que no me ta·
ehen de a n tipatriota.
- Por eso no h ablo yor por t•
m or a que me taohen.JI
<De «El Ltberaà.)

t11 VAYA. U NA PREGUNTA !
..,- ¡ Y usted, Mftor Gil, no p lanta

.. afnuarse'1
""'- , Para qué? ¡ Va to h e heoho
.. ras veces y enseguida me han oolto«:lòo lll
<De «La Ltbertad».}

ç.
«LOS PRONOSTICOS

~Bah I 1 Qrandec y a enera&ea lluen tOda E~fta. y t otal nada,

.._tro aotas..• y araalu...
<De

l•

cln!ormacioneu.).

En una rec e ut Jnnt a general d a ccionistes de les fàbriques de potasses As.cherleben, l'enginyer-cap, senyor Zll'kler, donà algunes dades interessants sobre el mercat mundial
de la potassa. Pe•· considerar-ho d'in·
terès per als nostres lectors els reprodwrem, completant·los amb altres
dades que fan referència, particularment al mercat espanyol.
La producció mundial de le. potassa assoli el 1933 15.200.000 qumtars mètrics, que es reparteixen aixi:
Alemanya ... .. .. .. .. 9.065.000 qUintars
1
França .... ........... 3.260.000
1
350.000
Polònia .. .. .. .. .. .. .. .
»
950.000
Espanya ...... .......
,
455.000
Rússia ... .. ... .. . .. ..
1
Estats Units .. .. .. 1.000.000
»
120.000
Palestina .. .. . ...... .
Alemanya, ella sola, representa res
tres cinquenes parts en aquesta rama
de 1a producció; d'aquesta manera
domina amb facilitat el mercat, el
qual 11 ha fac111tat la conclusió deia
acords amb França 1 Polònta. El 1933,
les vendes dins Alemanya augmentaren en un 10.65 per 100.
També estigué molt animat el moviment de l'exportació. Les vendes
alemanyes pas.::en de M.5 per 100
el 1913, al 6.12 per 100 el 1928 i al
76.4 per 100 el 1933.
En el primer semestre del 1934,
~gueix l'augment; les vendes dels
SmdJcats ban au¡mentat en un 25.6
per 100 respecte a igual època
del 1933.
Polònia posseeix tres fàbriques a
Kaluss, Stenu!k 1 Holyn.
A la U. R. S. S., igual que en les
altres rames de la producció, s'esforcen a millorar le. tècnica 1 augmentar la fabricació. Acaben d'instaHar, ela russos, una nova fàbrica.
a Solkamsk, a l'Ural. La capacitat
de la. producció d'aquestes insta.llaclons és de 70.000 quintars diaris
La U. R. S. S. projecta construU:
una nova fàbrica a Tscbuntan, a
uns 30 quilòmetres de Solkamsk
El que més preocupa ela prodlictors de potassa alemanys, és la producció espanyola.
El 1933, Espanya produí 91.113 t<;
nes de potassa pura. Les tres principals societats són: Mines de Súria
amb el 17.5 per 100 de la producciÓ
total; Unió E'ipanyola d'Explosius
amb un 46.11 per 100, 1 Potasses Ibè:
riques.. amb el 36 per 100. Les exportacwns totals d'Espanya el 1933
assoliren la. xifra de 69.849 tones. ~
Unió Espanyola d'Explosius va ven
dre a l'exterior 37.000 tones· PoW.S:
ses I~èriqucs, !n240 tones, i Mines
de Súria, 5.698 tones.
El mercat eKterior d'Espanya ha
mostrat el 1933 pltxors condicions
que el 1932. No ha absorbit mú que
17.559 tone~ de potassa. pura, contra
23.833 en 1 any anterior
S'han augmentat les 'exportacions

Preguem als nostres lectors,
que, en fer llurs compres,
dontn preferència als establi·
ments anunciats en aQü&Stes
planes·

únicameut per la lluita de preus sostingudes amb el Sindicat franco-alemany. Al mercat holandès és on la
comp,.tkncia ha esta~ més tívant.
En els 5 primers mesos del 1934,
el curs de les exportacions de potassa d'Espanya foren de 1.607.799 quintars mètrics contra 646.775 quintars
el IS33 i 25.775 en la mate1xa època
del 1932, essent els principals mercats de la potassa espanyola Estats
Uruts. Bèlgic:l, Holanda 1 Suècia.
En les mines espanyoles s'han invertit capitals e.strang..:rs. Les Mines
de St'U'ia fonnen part del Sindicat
franco-alemany, en les quals també
està interessat el grup belga SOlvay. El capital anglès interessa per
la. Unió Espanyola d'Explosius i els
alemanys ban invertit capitAls en
dues noves Societats: la. Fodime 1 la.
Mu1era, que pròximament començaran a explotar f'ls nous jaciments de
Catalunya.
Els progressos de les explotacions
de potassa en els diferents països
en particular les d'Espanya, inqule~
ten moltlssim el Comitè d'«Entente
Franco-AlemanY».
I ara se'ns acut preguntar: ¿Per
què el capital espanyol permet aquesta invasió del capital estranger? ¿Es
que al capital del nostre pafs no
interessa l'explotació de la riquesa
de la nostra producció de potassa?
¿Es que manca de caPf!cttat organitzadora?
Catalunya representa una gran riquesa quant a la Producció de la
potassa, però sembla que acl el que
més interessa és fer poUtica. Caldria,
doncs, intensificar la producció de
potassa, però amb capital del nostre
pafs. No manca la mà d'obra, que
espera ésser ocupada.

La Conferència de
l'O. I. T.
A la dan-era sessió que celebrà el
Consell de l'O!lcina Internacional
del Treball adoptà, per 20 vots, senSC: oposicló, inscriure en l'ordre del
dia per a la propera Conferència Internacional d'e.quest any la revtsló
de la dura.da del treball a les mines
de carbó, resolució adoptada el 1931.
La. revisió es portarà a terme sobre quatre punts d'ordre tècnic as~~enyalats per diversos Cl{)verns.'
. Aquests quatre punts són els ae1
&tents:
ta~eball del diumenge 1 dJes de fesegals. Les Pt!t'Uongacions per ala
i:;bails neceo;..<:àriament continuats
s perllongnclons per als treballs
preparatoris 1 complementaris Sou
d~g periòdic dels eqUips encamga~
dboassegurar el funcionament de lea
mbes 1 ventiladors.
També examinà. el Consell el programa de la Conferència Internacional del Treball que s'ha de celebrar
el 1936. L'ordre del dia d'aquesta
~Sessió comprendrà, probablement la
discUSSió de les qüestions que énu~
merem 1 que seran tractades en pri~
mera discussió el 1935:
Primer. - L'atur forçós en els j~
Tes obrers (això cas de no resoldre's
a la Primera discu,.c¡sló passarà a 8 ~
gona per al 1936).
Segon. - Placement de la mà d'obra en les colòrues.
Tercer.- Vacances pagades.
Quart. -Reducció de les hores de
·
treball.
Cinquè.- Prescripcions de segur~
tat per als treballa.dors del Ram d e
~ Construcció en el que te. referènoa a M but14e8 1 aparella de Dewja.

•
Biblioteca per als
obrers en atur
forçós
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Maniobres
monàrquiques

I qué fan?
La Liberto.d diu que cap Govern

no havta tírtgut la plenUud cü poders que aquest de dretes que 1d

L' «alijo», encara
El Liberal dlu

unes quante co-

au força interessants sobre lrt "

( ~-- tlC1Uact6 de la Ceda.
Cl!il órgano ollclal de la Cedtt, «El
ha avui:
Debatc», ln!ormando ayer a sus Iee.
de 1& eltuaclón parlameutarla
cHay etnpas en. la vlda públlca don• tores
ctels enemics de la República:
lllleguraba. que habia. pasado a se·
Hem rebut d el senyor Del11 Dalde todo refleja muy a lo vivo la in- fr\lUdo
térmlno el asunto del contra.
Dalmau,
Que
L1oeu
del
dn!ormnclones»,
director
e
mau,
ccA B 0»
segurldad de la lncertldumbre. Inútil
un donatiu de llibres que consignem oolnclden en todo desde al¡una~; se- es oir que no acontece nada, que se bando de armas.
manas - colncldencla ló¡lca y natu- està en el meJor de loe mundos pos~
•Se suponia. --en tos pa.'!lllos de.•
a. contlnuació :
desde todos loe puntos de vl&- ble!$. Que el clelo rebosa en ros!cl~ Congre60- que no b.aya. lugar para
Autor, Delfi D almau: «Una altra ral
anprendldo con la ne- res. La lncertldumbre continua, algue la tramltaclón rlplda de ese 1\SUnto,
han
la
tt.
m ena d 'amon, t res Yolums; «Polè- eestdAC1 de 1r lo mAs rapldamente J:X> aln despeJarse el horlzonte y los màs porque la atenclón se !lJa en otrost.
mica», tres volums; Dalmau Ga-- aible a la unlón de todaa laa !uer- optimista& no OII8II hncer afirmacioY como no es de euponer que el
ner: Seny I Atzar», tres -rolutns 1 EM dereebtata.s, para dar la batalla, nea para un plazo mayor de ve1nt1cua- cole¡a vopuusta &Judlera al as•mto
la masonerla, que ayer quts!eron
de
tutuelecctone.
hipotétlcaa
unae
en
tro horaa Y el que et equlllbrto inestres q uaderna de «Mètode Didack
a los elementos auténttcamente table jamès cambló de naturaleza por resueltar 108 monllrquicoe, ain tograr
de català». Total 12 volums. Grà- ru,
1zquierdlatas.
e
republlcanos
mucho que se le diga estable. Aun- las compllcaclones quo buscaban, la
cies.
Y anoche, d n!ormaclones» publica- que haya un selior Mnrtlnez de v.. cente ech6 a volat• la fantasia: c:\do.
ba. un comentarto, que recoga boy l118co que, fellz y aonrlente, diga a uno bll".o la COOlposiclón de lltgar
qulzà porque publlcarlo un ministro de la Ceda: cTodoe eo- que mla le abradaba, l' como era
cA B O• 6ate bubleee aido demaslado llamt\- moe unos.»
viepera de conseJo en Palaclo, cir·
t lvo - en el Que pide que no eolo
Para nosotros, !Un duda, cedlstaa y cularon rumores que anunciaban
ae rehagu el célebre conglomerada derecbas ¡son tan );)OQulta cosa de acontechnlentos politlcoe, y ~ atrl·
que cons1au!ó la mayorfa en las elec- auyo I De ahl que nl legislen, n1 •~ buyó a los cedlstas el propó:;lto tir·
clones de 1933, aino Que se dé en- pnn a dónde van, n1 a.clerten a com- me e !revocable de no conttuunr cotrada en el miemo al partldo republl- port!l.l'se como deberlan hn.cel'lo en ta laborando en el Ooblerno por haber
cano radical.
Vida pública. Cha.rlan por los eo<1.s, surgldo c'.l~crepunclas con los radi·
Confesamos qu e al leer este co- bullen s1n deaca.DJIO, y, a la postre, cales.
mentarto hemos Queda<1o u.n :poco du- después de cada Balida, vemoa no h~
La votnclón que hubo por la tarconcertadoe. Por mucha que sea la berse percata.do aún de Que Espatu~ de en el Congreso no confirma. los
El delegat del cMinisterio de Tra-- tranQuilldad
por
dereeha.s,
las
e
d
se blcleron por In. macale<JarJoa
bade
mtllones
velntlún
de
naclón
es
bajo, Sanld ad y Previslón» a Cata-- blen que les hayan aalldo todos aus bltantes, no un burgo sln 1mportan- tiana. La que
proposlclón de los ruonàr·
lunya, en data 5 d el passat mes de proyectoe, no comprendemoe siquiera cla.
Por eso, n1 ¡obternan n1 bacen qulcos1_alendo la mism~\ de la semagener va trametre a diferents enti- como 6ste puede caber en nlngunn ca- labor provechosa. Estan slemDre en na an1;.epo.sada, no tuvo Joe votoe de
tats de dependents de comerç de beza medlanamente intellgente. Por- la rebotlca, entre tazaa de caté y fl- la Ceda. que votó -1 como un solo
bombrel- la de cno ha lugo.r a deBarcelona còpia del següent telegra- que cualQulera QUe e:r:amtne llgera- chas de dominó.
mente la cueatlón echa de ver la o.bDe lllu la lncertldumbre que llena liberar».
ma rebut del sots-secretari del refe- eoluta
lmpOBlbUldad de Que puedan 1r la polltlca desde hace tlcmpo. Y esa
El ~oblerno se reúne boy, bajo la
rit Ministeri:
unldos - por muy retumbante que forma de paréntests que toma todo. p¡·cstoencla de su cxcelencla, eu me•
cPendiente resolución inmediata aea. el rótulo de candidatura antirr~ DlJérase que camtnamos por una ga- Jor altuaclón parlamentaria que la
recursos Comercio al Detall y Ra- voluclonarfa conaue se lea aulera a¡ru lerio., y que sólo se aguarda la bora S<'mana anterior. Ent.onces se podia
declr que babla tenldo una votaclón
mo Alimentación contra Laudo di- par - hombres republlcanoe con ele- de &tl11· a pataje despejado.
descarada y ablertamente moEso es lo que quisléramos. Que Jas adversa: paro lntro.scendente, por no
ciembre 1933, cuyos recursos son o~ mentos
nàrquicos.
rccaldo en asunto de lo.s lla~
habcr
nonnallla
en
Un
al
entren
co;;as
jeto nuevo informe Consejo TrabaYa diJimoa un dia que no DO<Ua- dad y lo tnterino se conVlerta en al- madoe cde ¡ablnete• y por baber
jo slrvase V. I. comunicar Presldente moe eomprender - salvo en ef caso go esto.ble y útil. ¿Qué ganan los es- sldo irregular y antirreglamentar¡a
Ju'racto Mixto y partes interesadas que de Que clertaa promesas se hubleran pafl.oles con el espcctàculo de lmpo- aquella proposlclón que, por slgnl.
queda en suspenso apllcaclón laudo en heeho con el dellberado propóslto de tencia. QUe do.n unas Cortes caren- ficar un voto de censura 1ndlrecta a
- que pudleran 1r jun. tes de vftalldad? Y aun las proplas una gestlón mln1~tcrlal, neces1taba
cuanto aumento salar1os que debia tralc1onarlll8
toe en una pró:ñma contlendn. electo- dereellas, ¿qué benelicio togro.n de paro. s¡;r admltlda 50 flrmas, y no
empezar a regir maúana. quedando ral loe republ1can08 nominaies de la ru~trnrse
al pals libres de preocupa- l>odín dlscutlrse ol votarse alo estar
facultados patronos para par;ar en Ceda y l<.os an&rlos, con 108 deelara- clones etect1vas
por todo lo que preo-- clnco dlll8 sobre la mesa.
forma y cuantia que lo virueron h&- damente monlt.rQuicos de Renovaclón cupa lntensamente a los ciudadunos?
Ayer no hubo votactón advers,,, al·
Mucho men08 l)Odrlamoe
elendo basta boy sin per juicio r~ EspaAola.
reunlóse la Ceda, ¿¡ Qué no favorable al Gobierno. con sentldo
msilno
Ayer
comprendcr ahora que en ese bloque plan de trabaJo útil acordó? Véase ta do dcsagravlo por la slgnl!icaclón
solución que en definitiva se ado~ pudlera
entrar el partt<1o radical.
nota y admirese la pobreza de los que qulaleron dar los monàrqulcos a
teJ
acuerdos. S1n embar¡ro, en lo que lle- la prooslclón Cano López, slgnlflcaAixò vol dir que queda en susva de actuaclón et derechtsmo, su ba- clón en la que relncldleron con la
pens l'augment mensual de deu peslance tlcno muy poco de hnlagüefl.o, dP Maura (Honorio). Y quedó 1181
sete&, a favor d eis dependents i de
tanto Que deb1a lmponer determina- mils allt·mada QUe estaba. In un ldad
clones men~ !út1les aue 1118 abora to- del Goblerno.
les dependentes, majors de vint-imadas. Pora l.le no mejora al crtsls ecol!:8to no Quieie uecir QUe no lenga
cinc anys, que continum treballant
nómico.. NI se atenuó el paro obrero. !undamento lo que ayer dijo cEl Dea la mateixa casa i l'augment setLas ex:portaclones · siguen descendien- bate». Tlene motlvos para estar blen
manal de 1'50 pessetes a favor dels
No ho és El Diluvio. I ho rao7l4 do. El détlclt pr~l¡¡ue slendo el Con- lntonnado. ü.a atenclón se flj¡¡, eu
mossos majors de 23 anys que convldado de Plectra. Perdura la parall- otros asuntos1, Que ho.n bec11o pasar
així:
roclón en la Bolsa. Ya no se habla a segundo ténnlno lo del aliJo.
tinuin també. treballant a la ma~
«Somoa republlcan08 !ederales, dl&- de la convtvencla nl como t~po. LleBle'" puede ocurrir, 'sln embargo
teixa èasa. Aquests augments havien
clnco meess con las garantias que tampoco eaos otros asuntos ten·
vamos
entendey
:Mar¡all,
'1
Pi
de
clpuloa
de començar a regir precisament mce que todo poder y toda autorl- constltuclonales
algunos
y
eclipse,
en
la Importància que suponeu 106
gan
ara, a partir del primer de gener del dad emana del !ndlviduo. Lo que màs con los Ayuntamientos conver- que esperan
aconte<:lmlentos olit!cos
1935.
menos aleja de nosotros la autort<1ad, tldoa en Comislones gestoras. ¿No ba
No os la primera vez que sureen ~
No cal dir que aquesta disposició lo que ruàs nos la reserva. màs noe de ser justo, pues, que se desee un crepanCJas. Nl serà la última. En 101:
camblo prometedor de meJores nun- goblernos de conllclón tan hetereogédel c:MiniSterio de Trabajo, Sanidad eatlsfo.ce.
El !racaso del Estado no nos emo- bos para la cosa. pública?
nea como la ministerial que a.sume
y Previsión» ha promogut un j usti- ciona.
la lucha entre el 1ndl·
Puede atlrmarse que, por obra do hey las responsabilldades de gobernar,
ficat disgust entre els nostres com- Tiduo Ante
y el Estado propugnam011 ta las c1rcunstancl118, nlngún Gobierno lo.s dlscrepanclas eslàn a la orden del
panys i companyes dels rams de De- euprea16n de la lucha y entendemoe do la Repúbllca POSeyó la plenitud dia; pero se arreglan. La prueba de
tall 1 Alimentació. L'Associació Fer- llegar a lograrlo dectdldamente al de poderea con que se hallan las de- que 103 Sres. Lerroux y Gil Roble:; earechaa. NI tlenen oposlc!ón en el Con- tàn de acuerdo, ea la votaclón de ayer.
retera, la. Unió mtramarina, el Front lado del Individuo.
El presidenciallsmo es una forma. gresa, Dl tampoco ban de enfrentarse De ser lrreduclble 11\ dlscrepancl<~. que
Unic de Treballadors Mercantils de
la critica de 108 pertódlcoe. Y. s!n pueda baber, el Uder populist A no
con
una
Ea
dictadura.
la
de
atenuada
Barcelona i la nostra Federació han dictadura a plazo 11jo, con los ln- embargo,
¿qué han hecho? Nt con hublera puesto tauto empeflo en que
cursat notes i telet!rames de protes- conven1entes que el plazo !ljo opon. microscoplo se descubre eu labor. ~ prosperara la proposlclón ed cno ha:t
ta Heus acf la n ~ ,a publicada pel Clrfa a 11111 ventaJas de 11111 dlcta<iurae preciso remontarse muy leJos en la lugar a deliberar».
Y es P06..<tlble Que no hublern proeFront Unic de Treballadors Mercan- el 6stas o!recleran ventajll8. PorQue historia parlamentaria para encontrar
perndo
tils de Barcelona i el telegrama cur~ al tueee verdad que 1118 democrac1118 un perlodo tan estérll y verboso.
proplo
el
que
explica.
se
ello
Por
aven108
de
amblclonea
las
excltan
Seril, pues el Couscjo de boy en
sat per la Federació d'Empleats 1 turer08 de la polltlca con las poelbl· cDebate», ó1·gano del &l'UllO cedlsta
Paln.clo uno .màs. La rererencia oft.
Tècnics de Catalunya al President lldades de gobernar que lea orrecen, al.enta. ya las zozobrll8 de la 1ncertl: closa.
que de él se baga, defraudarA
del Consell de Ministres, al ministre la dictadura tendrlo. sobre el prest- dumbre COitlún. Ast reconoce QUe ela las esperam:as dc los que bablaron
del Treball i al sots-secretari d'a- denelall!mo la ventaja de que. no atenclón y Jas preocupaclones natu- ayex· dc uua. lnmlnente reorgnnl zt~clón
bablendo en ella torma legal de eus- rales de Ja :polltlca se concent rau es- del Gablnete.
quest Departament.
tltulr al dictador, toda :poslbUldad tos dias en otro problema. ¿CuA! de
Hublcra. bastado para que salleran
¡obernar Quedaria descartada pa- 108 muchlsimos planteados? En ordeu
de
duda3 tomar en consldemclón 1118
NOTA D EL FRO NT UN I C ra loe aven~ureros. Pero tamblén pa,. de lmportancla, el prtmero ha de ser, de
posib!lldades que exlsten po.ra un
cautortu0::o0
del
c:unblo dc sltuaclón
«Amb motiu d'un comunicat rebut ra loe cludadanos bonrados que pue- es, sacar la polltlca
representar honradament& al ce por donde se atascó.
i No hay nin¡una en los momentoe
per les entitats adherides al F. U. den
wntra
va
tooo
Y eae eolo 1nconven1ente ba&meses
hace
pueblo.
Deade
es
T. M. de la Delegació a Catalunya ta para que los demócratll8 bwsque- lóglca, y la. lóe1ca vuelve por sua fue- actual
lo
<le llquldaclón
Està
del Mimsterl del Treball, Sanitat 1 mos la ao!uclón de nuestros males ros. ¿Cómo asombrarse, ya que descte ocurrldot><mdlente
eu octubre. li es ol>llgado que
PreviSió, i degudament assessorats por otros eenderos y los atrlbuyamos novlembre de 1933 plensan tos rep.¡. esa llquidaclóo la haga el Gobierno
bllcanoe Que estaa Cortes no son ina- actual, PN to meno.; en lo Que ttene
per la presidència dels Jurats Mix~ a otras causas.
Presidencialista. es la República fe- trumento de RObiemo nl responden a mnyor lm:portancia.
tos del Comerç, fem avinent a la
n!ngún Ideal prop!o de la Repúbllca?
D08
dloses
loe
J
Venezuela
de
deral
La llltuaclón no es eterna, ni mucho
dependència dels rams de Detall 1 llbren de au rég:1men como de la Es
lo QUe ahora se ve por modo e~ menos; pero no es de suponer que
Alimentació que no es deixin sor~ pe:;te.
rislmo. Vlven por Q\te vlven, mas no camble tan pronto como aaunos dl·
prendre per la interpretació donada
Prealdenclallstas han sldo tooaa las porQ.ue strvan ni puedan servir parn cen.
per alguns patrons a la resolució Repúbllcas hlspanoamericanas, tea- nada. Y pues ellWI se mant1enen en
Desde luc¡o, VISta la vot.aclón de
de luchall personallstas tnterml- ple sólo por POder de la 1nercta, toda eyer en !a Càmaro., no parece que
tro
del Ministeri del Treball, en la qual,
para
hay
No
reslent$,
se
:pollttca
la
nables.
dlspuesto a provocar ese cam·
esté
del
«laudeSJ>
els
diuen els patrons,
Px·esldenclallsta es la dt:elslón de las talea otro problema efectiva que blo nlnlf1mo dc In'< gmPOS mlmsteriaDetall i Alimentació queden anul- Roosevelt
de modUicar el valor de salir del dia. pre~ente y entrar en el les.Jt
lats. No hi ha altra suspensió que la. moneda dàndole caràcter retroac- de mafiana. Por eso, todo se reduce
l'augment de les deu pessetes men- tlvo al corte y sin respetar el valor a hablarnos de leyea en estudio. o
suals als dependents majors de 25 de los contratos, lo cual equlvale de esLudlos en torno de leyes. y setlrando. cEsL<> ocw-re - dlce
anys. Resten en peu, per tant, les a cercenar el valor del crédlto mo- &ulr
«A B CI). coautor del conglome.:o.do
Bases de Treball dels Rams esmen- ral.
Los .'llales Que el pres!denclallsmo trlunfanto en Novlembre - porQue no
tats.
acarrea en los paises en que la eos- bay re. ni entusl::>nno, n1 solidarldad,
Ho posem a coneixement, perquè tumbre de su!rlrlos acaso los atenúa, ni mótodo, 111 dlrccctón en la ohrn. y
El Pueblo -susp~s suara illueJf.
a la. Secretaria General del F. U. T. acrlan lncorunensurables en Eapada se cumple con slmuJaclones de actlnidament- parla de lu properes
tudes.• Pero ¿córuo podria sucedl'r
M. ba arribat la denúncia concreta ai el régimen se adoptada.
elecc1ons.
Loa males que puede ocasionar un otra cosa? Una coallclón de adver::.v
que en la s .. A. de Drogueria Vidal~ majadero
abrando con lnsplmclonn rlos no puede dr.r mlt.s de sl .
•La pfeocupadóu primordial de 111.1
Ribas i als establiments Cortad~ presldenclalea
1\Urando a loe 1ntereses de Espafta, dcrecbo.s
aon demastado granen estol! momentos es recor.
lles intenten una rebaixa. de salaris des, y loe eJemplos son demasla<lo urge, pues, desear que las cosas se
dor la expcrtcncla electoral de noi un augment d'hores de treball. evldentcs, a1n necesldad de sefl.alar- encaucen v establllcen con arreglo :- vlembre
1933 Con gran frecuenda
de
El F. U. T. M. ha cursat ja l'opor~ loe, para que no temblemos a la sola lóglca. EL enaayo està cumplldo. Los hacen alu.~lón a la forma en que ea
de un régimen presiden- bechos hablan mejor que tas pala- desanolló aquel plebisclto y a las
tuna denúncia als organlo;mes de evocación
bras, Y es oportuna atender a. sus en- unlones que tau excelentes resu!tados
treball. 1 prega a tots els dependents cialista en Espafl.a.1
l!ieftaru:as. La polltlca de derecllll8 ha dleron.
Recuerdan tamblén el traca..
que es trobin en un cas semblant
do.do cuanto podia dar, y no parece eo de Madrid.
de la segunda
que en donin compte ràpidament a. rar-se seria deixar desemparats a oportuno persistir en la trtste e:rpe- vuelta famosa. aDepc.~ar
todos estos hcchos
qualsevol de les entitats que inte- tots els companys dels rams de De- rlencia. Lo de Novlembre, con todo su deducen las enseflnnzu corresponruido palabrero. no tl'ata consl¡o màs dient~. al mismo tlem:po que s1em~
gren el Front Unlc de Treballadors tall 1 Alimentació. Seria deixar el que
baruJlo. Nada. provechoso. nada bran espenm~as en Qulenes aún no
Mercantils.•
a la menuda :pollttca de parextrafl.o
camp 111ure a la voracitat d 'aquells
curados de eHp!mto n1 se ha.tldo. ¿De qué valdria continuar en cstàn
patrons- pirates de què parlàvem el
lncorporo.dos a la disciplina proinestable? ¿Para. que co~ llan
equfllbrlo
T E L E G R A M E S D E L A més amunt que pugnen per l'amtllaletaria.
tinúen empeoarndo todos los probleF. E. T.
{,ns fuerz.as de la contrarrevoluelón
cló completa dels laudes.
mas de la naclón?
bo.u lleguda a establecer una conclu..
Comunicat pel delegat del MiniBEspafia conrla en Que, de una voz, s!óu
Ml•
SOUS
DE
ESCALAT
de bn.<:e común a. todas las fra~
la navo deje de 1r al antojo de los clones:
terl del Treball a Catalunya. suspen~
bloc¡ue antlmamsta.. l!.'n este)
NI MS DEL LAUDE
vlentoe. Hny QUe deshacer la lncer- sl que ui'
sió aplicació augment gradual salabay Corcejeo. Las contraDetall. - Salaris, augments, co- ttdumbro. Màs claro: hay que 1r a. dlcclones poslbles
ris establerts en laudes comerç de- J todaVII\ mu
COila8 estable en que
de
ordeu
un
Es~
11.
Article
etc.
otc.,
issions,
m
tall i ram de l'alimentació dictats
- se borran en la externo
desaarezca la «intima eonLradlcclón» tangibles
depenals
per
mínims
sous
d~
calat
optlmlsmo confia..
un
a
PMO
dar
para
el 31 desembre del 1933 pel con~
que seftalabn. los otros dias el Sr.
pero receloso. L:t. tml6n como aea
seller de Treball de la Generalitat dents, extensiu a les dependentes Sànchez Romàn. Porque de e~;a fntl- do,
sea. Unión ~
quleues
de
costa
a
y
de Catalunya, l'honorable senyor que ocupin càrrecs de responsabill~ ma contradlcclón dlmanan tanto la. grada, de la cuo.l se e:r:cluye
de unli'
ausencla. Qe interior satlstacdón en manera taxntiva al partldo radieal.
Mart1 Barrera, la Federació d'Em- tat com a directors i comptables :
los cspa.fl.olea como la !alta de una
por
hecho
pleats de Comerç i Tècnics de la Edat 14 anys, sou minim ...
últlmo
eate
Destacamos
'l5 polltlca. donde haya algo mlt.s que
dos ra:r.on'!ll rundameutales. Prlmero,
Indústria de Catalunya protesta da100 apariem·las y ru!do . •
,
» 15 J
poUttca
la
parte
en
crlstal!za
porque
vant V. E. per entendre que ela re125
I
» 16 J
de Acclón Popular. Y en segudo Ur•
cursos pendents de resolució en
l'lS
»
» 17 »
mino. :porQue expresa. clarameute li\
aquest Mlnisteri, a part de renexar
225
»
18 •
li
:polarlznclón a Que se llega de unl':
l'egoisme tradicional de les classes
manera hlstórtca y natural.
250
»
» 19 »
setmala
CO?nenta
Publicitat
La
Es lóglco. por t.nnto, QUe la lucha
patronals mercantils, han estat pre2'15
»
20 •
•
redu.-.ca en .as pró:r:lmas elecctonee
~~e
Par.
pel
arordada
vacances
de
na
sentats fóra del termini legal i a
300
,
21 »
,
un duelo clè.slco. De doe candldatu~
a
lame1tt.
per
previst
del
diferent
organisme
350
,
»22»
para
ra.~ aduptadas y multlpllcadas
•La setmana de vacances parla- tod011 loo pueblos e>;patloles.
la llet de Jurats Mixtos de Treball.
375
»
23 »
•
momentàniasuspendrà
àries
t
en
m
- Ràfols, president accidental; EmiDe un htdo. Qlllenes se llamnn a d
385 ment l'activitat espectacular de la
»
2i J
J
11 Ferrer, secretari.
400 polltlca Serà com un intermedi en proplos talan¡¡cs de la contrarrc,·olu.
,
25 lt
J
De o tro, 1011 trn bajadores or¡a,.
ción.
Comentaris? Els nostres lectors
Apartlt de l'edat màxima, 10 pes· el moment que l'acció dramàtica es nlz.ados.
AQuélles, con llstas de gran•
comprendran perfectament que si- setes més per cada any de servei a !ela més emocionant. El teló bn cat- des terrutenlentcs y po.torncs: los obro
l'esde
llUillll
els
apagat
s'ban
1
gut
guem moderats en els nostres co- la mateixa casa fins arribar a lea
con candldnturas de Allan~ as.
a dintre, però, es treballa ros.
As! estil. plautcndf\ la cuestlón. Po.
mentariS. Tanmateix creiem que 600 pessetes a comptar des del 1934, cenllri;
més intensitat que ma1. Clll en- drà
QUO prntm'f\lemOfl o acon
lmpedlrse
se'ns permetrà dir que, a jud1ci nos- I a cobrar, por tant, el primer de ge- amb
degar n1o1 tes coses. 1 Ja veurem sl
!rente a IBI! elecctoncs. Pero
tre, la disposició de referència està. ner del 1935.
quiUl ea reprendrà l'acció les troba- sejemos
h~y rpzón alguna paro evltnr QUe
no
en pugna amb la llei. Un laude dic~
Escalat per a les dependentes amb rem resoltes satisfactòriament. En u. relllstrcmos heehog Indiscutibles.
tat per les autoritats competents no exclusió dels càrrecs de responsabl~ na dependència del Parlament, tancat
F.l programa de In Ceda en punto,
pot ésser objecte de recursos de cap lltat com a. directors i comptables: en Wla. caixa de cabals 1 ngllat nn.l> a elecrlones gul\rdndo rtgul'O!'amcntè
sumari
el
reposn.
vista,
do
guàrdies
hnce poeo tlempo, Indica queJ
mena.. Per altra banda els recursos Edat 14 anys, sou mlntm...
60 lnstntlt pel Jutae senyor Alarcón llasta
acudirà a toda suerte de pactos en1
formulats per les entitats patronals
75 D'aquell munt de paper poden borur aquell118 Jocalidades donde extsto. la'
I
15 »
J
han estat presentats fóra de temps
100 moltca sorpreses, 1 potser la major nmcnnza marxista. L.'l. 1nwrpretac!6n
»
» 16 »
totes serta que no en sorUs cap lltcrnl de este julclo entrafl.a, como
i a organiSmes di!erents dels as155 de
,
» 17 li
banda, h1 ba. UD8 quants b~ es Ióulco un pncto de ompllas perasenyalats per la llei i disposicions
190 D'altra.
»
18 »
J
n1ea t.-ondemnats a. mort, rus quals J>('Ctlvns. Pcro su scntldo es justlll~
complementàries.
200 aols pot llalvar la vlda Ull moviment car cl<'rtll8 tmlones, Que, en Ci1SOS ex•
»
19 ,
J
No és escatimant deu pessetes cada
225 ¡eneró& del l>oder públlc.
))
»20»
tremos. L>Uedcu llegar bll8ta etemen·
mes a alguns dependents dels rams
Es pot dir que en nqueat moment tos del pacto do S:ln Seb118tlàrl.
250
»
» 21 »
de detall i de l'alimentació com s'au~t
:polarltes
espanyola
política
I&
tota
En cu.alquler caso sc puedc ob~eJ'oo
265
J
22 ,
J
en aquests dos probleme~ : l'acla- VIU' la l>tisQuedn anbclnnte dc una aft•
menta la capacitat de consum de
280 zn
»
»23J
riment de la veritat 1 do les res:pon- nldad que permltn la unlón de eleles classes treballadores. La di.S'posi300 sabllltate Que resultin pel contraban mentos contmrrevoluclonarlos.
»
,
.. 24
ció de referència no és altra cosa
325 d'armf'S I l'aplicació inexorable de
»
» 25 I
Pero tUl donde rcalmcuto 11e m:!lllque el gèrmen d'un nou conflicte.
la pei'la de mort a. UD8 acusats o la flcstu un!\ aftnldad de métodos y de
A partir d c l'edat màxima, 10 pes clemê.ncta. La !Situació pren una tcn- Iueha, uonuo sc h. re tmpresctndlble
Les autoritats reaccionàries i la. burgesia mercantil de Barcelona estan aetes més per cada any de servei a la •16 dramàtica que no haVia t1ngut el tacto de c~IC!os mà.~ rlguroso, ea
creant ara les circumstàncies psico- mateixa casa, fins arribar a les 400 fi.D s. arn: la ma.rxa de la polltlca ge- en las nins anurnscl!ltnR, neces!tndas
nerat depeudnl. del des"11llec que tln· de apoyo mutuo en el sosteulmlcnto
lògiques necessàries per tal de pro- pessetes, a comptar des de l'any 1934 guln
aQuests episodis. Cal coru;J¡(ltr<r
en el avatwe C'ontrn nn peillfi'O tamduir, el dia de demà, una novo. vaga a cobrar el primer de gener del 1935. que l'una 1 1'o.lt1·a d'aquestes qucs- yblén
común
de dependents de comerç més formiEscalat de sous minims setmanals tlons, molgrat lo. prudència amb qutl
Quin no lo comp1ene1a as!, o apa.
dable 1 més violenta que la del 13 pels als mossos, guardians 1 simi- han estat comunlcades, sembla Que rente no comprentlerlo C!l dP. hccbo
tingut el do do penetrar en la cous- un advcrmu1o » de novembre del 1933.
lars:
ciència del públic. A despit del réPer a major illustradó dels nosde comprcs.'lló a què C-"teru sot¡lm
anys,
14
Edat
sou mintm ...
tres lectors, reproduim els escalats
18 mesos.
nc! 1 allà s'observen senyals
• 15 »
»
21 lneQulvocs de pres'lions Interiors:
de sous minlms establerts en els
16 »
,
27 sembli\ talment que alr-una cosn o;s
laudes. Els paràgrafs escrits en lle17 11
J
lt
tra negreta són els que ara hnn que3a despet ta l a'extrc:ructx. L'opinió p(ibll~
18 »
J
I
39 ca, apàt1cn. llos ara. comença oe mosdat en suspens. Totes les altres distrnr-60 més activa 1 lnteressaua: els
19 11
,
45 seus
posicions dels laudes, àdhuc els esbatecs es erceben clarament.
»
20
,
52
calats de sous, continuen en vigor.
En de!1nltlva ella és el personatr;e
I
21
I
57 prtndpal de la poUUca; la Pcva tnCal, doncs, que cap dependent es
» 22 J
11
65 tervencló és sempre deciSiva. Upedeixi desorientar pels ruruors que
23 »
I
I
70 rem Que el teló torni a olcar·se desfan córrer certs patrons-pirates que
prés do 1'1ntermed.l I veurem qullt
ela laudes han quedat annHats. Els
bo
CllJl~·¡ d'escena s'bauri. prodwt;
A partir de l'edat màxima, 1'50 68
laudes de Detall 1 Allmentt~.ció estan
que el públic s'fntere."Si 1 s·npasen vigor l qualsevulga infraccio a pessetes més setma nals d 'augm ent l!lionl pel que pa¡;!;a a tea taulel', pexells ha d'é~«er imtnediat~ment de- per cada any do u rvel a la mateixa Què moltes vegades el corrent que
casa, fins arriba r a lea 85 pessetes, ~l'estableix de !ora a din!! ta modlfln unciada.
ca..o totalment el joc dels o.ctora, 1 en
El vocals obrers en eis J urat.ll Mix~ a oomptar dea de l'any 1934, per la
comèdia :polltica aquestes ruO<llhtos del Comerç n o han d 'abandonar, tant, el primer de gener del 1e».
cacton.a acoetumen a tenir ron<~e
<\o can JWI.Iler&. ela aeus llocs. R etiqüênclea Jmpreviates.l
.<De «LluitaJ),.

La Tierra publica aquesta nota
que Ja r efer ència a les acttvitau

L'OFENSIVA PATRONAL CONTRA ELS LAUDES DELS RAMS
DE DETALL I ALIMENTACIO

No és
presidencialista

El duel de les
eleccions

Un
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altre parèntesi

la humanitat
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EL «DUCE», ESCRIPTOR l
I PERIODISTA

La immensa majoria dels mortals
que tenen noticia de l'existència del
senyor Mussolini acusen la influència de les innombrables fotos de
premse. que ens serveixen l'efigie del
<<Duce:t, molt sovint eqüestre o una
cosa al.xi, coberta amb un casquet
severissim i abillada amb un uniforme que, dintre la seva simplicitat
de linies, queda sempre de gran espectacle. Qui més qui menys té ben
viu el record de l'expres3ió, estudiadament tremebunda, del dictador i
són legtó els que s'han embabiecat
veient-lo, l'estiu passat, com treballava - unes hores, certament, 1
prou - amb els jornalers d'W1a explotació agricola o com empW1yava
un picot, davant els fotògrafs, en
iniciar una obra pública.
Allà on destaca més l'altiva feixuguesa del dinàmic estadista, és quan,
tot greu i seriós, passa revista a una
formació de tropes regulan o «ca-

que no havent format al rengle dels
imperials, aquests la. consideraran
traidora i - de triomfar - l i aplicaran la llei del vençut. Això motiva
la seva ruptura amb el socialisme
organitzat 1 la conversió a noves
Idees, les quals, mantingudes amb
extraordinàna fortitud, hauran d'acabar per dur-lo, a ell 1 a Itàlia, al
lloc on són avui.
L'oposició de Giolitti i dels parlamentaris l'exaspera. Temps a venir
sabrà extirpar la rèmora parlamentària. Surt amb la seva, després
d'esforços gegantins. El socialista.
rus Alexinsky, que el 1915 era a Paris rep d'ell la lletra que reproduïm
en facslmil 1 que diu aix1:
«Estimat camarada:
He rebut 1 fet traduir el vostre
artide. Es troba ara. damW1t la meva taula de treball 1 espera torn.
L'actualitat ens apre3Sa. Porto un
rude combat, però, sense voler enor-

.
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Faoslmll d'una lletra del Director de «11 Popolo d'ltallu, Benet Mussolini

damunt el! cabareu de Montmartre.

L'internacionalista, transmudat en
patriota, creu que la neutralitat és
una covardia. L'interès d'Itàlia l'empeny a. ajudar la causa aliada, puix

¡LLIBRES!
AUTOORAFS, DIBUIXOS,
AQUARElrLES
1 el més important assortiment
de Q RA VAT S de Barcelona
Exposició I venda a preua In·
versemblants a
METROPOLITANA

Llibreria vella I Nova
canuda, 31 <baiXos Sala Mozart>

del conflicte

Els italians continuen .tramete~t tr.opes i mat~rial de guer~a

Ginebra, 1. -

El secretari general

sínia ha concentrat noranta mil homes a les seves fronte- ~t1aa~oc~~t~~~e~ Nd~cir.~;g~~~n;!u~:
res
encarregat avions a diverSOS paiSOS europeUS ternacional el text de la resposta del
Govern espanyol a 1!1- circular diri-

DIUEN ELS ITALIANS QUE glda el 26 de gener últim pel secreELS ADISSINIS CONCEN· tari de la Lliga, sobre la tramesa
TREN TROPES
d 'armes i altre mater1al de guerra

MES VOLU NTARIS
A Eritrea i Somàlia,

gulllr-me massa, penso ha ver vençut. El proletariat 1talià. comença de
bell~a,r-se p~r la intervenció loevi·
table. Us faig trametre el dian a
Paris. Espero que al pròxim Congrés Internacional del partit trobaré
una mica més de justlcia. envers ml.
Però primerament - condició «sine
qua. non» - és precís desbancar el
PrtlSSlà.
Acl es diu que hom va a mobilitzar cap a fi de mes.
Rebeu, estimat camarada, l'assegurança. dels meus sentiments fraternals.
Mussolini.»

Aquesta lletra és del març del
1915; han passat vint anys. ¡Que fa
estrany de creure que l'actual <<Duce»
hagi pogut mai dir «camarada» a
un soctalista i donar belltgerànc1a al
proletariat i als Congressos internaclonals!
A la guerra és bon soldat. Els seus
caps el lloen. Havent-li proposat actuar de secretari del coronel, refusa.
«No he vingut a escriure, sinó a batre'm» - diu. Entre les seves observacions, al front, h1 ha aquesta: «La
moral dels soldats depèn dels oficials que els manen».
El 1917 publica un article oposant,
en ell, el patriotisme al socialisme 1
al cristianisme. Creu que el primer
té més vitalitat, ja que trobem homes disposats a sacrificar-li la vida.
Mentre no en trobem que la sacrifiquin als altres dos. Potser exagera. L'any següent afirma que la
Guerra Gran ha estat «un duel entre l'home i l'anti-home». Si continua pensant aix1, no poden somniar
els nazis en la seva collaboreció armada.
Judica el periodisme i, després de
fer l'elogi dels poetes 1 dels industrials que hi varen veure clar en la
guerra, afegeix:
«Entre uns i altres, posem-hi els
periodistes, que són prou poetes per
a no ésser industrials i prou industrials per a no ésser poetes.•
Repetim que nosaltres no tenim
la més identificació amb la ideologia mussolinlana, però hem volgut
recollir 1 comentar aquest llibre seu,
el qual, pel cap baix, ens ha permès sorprendre els nostres lectors
amb W1 autògraf del Mussolini del
1915, director d'W1 gran <tiari socialista 1 militant significat de la desapareguda organització.
F.

Obres de Shakespeare a la
subhasta
SON UNS LLIBRES QUE EREN DE
PROPIETAT DE L'HOSPITAL GENERAL DE MASSACHUSSETS I
ESTAN VALORATS EN VINT MIL
DO LARS

Londres. 1. - A les sales de vendes de Sothbeys, de Londres, hom
celebrarà el dia 5 de març la subhasta d'exemplars històrics de les primeres quatre edicions en foli de les
obres de Shakespeare, subhasta que
promet ésser interessant perquè en
ella es presentaran dos coneguts collecclonlstes de lllbres rars dels Estats Units que lluiten per la possessió d'aquests valiosos volums.
Les obres que es posaran a la
subhasta han arribat recentment dels
Estats Units i són actualment propietat de l'Hospital General de Massachussets, a Boston, i és la primera vegada que obres de tant valor
tornen a creuar l'Atlàntic de retorn
a An¡!aterra.
Els dos rivals en la subhasta per
a l'adquisició dels volums són el doctor Abraham Rosembach, de Fila.del!ia, 1 Gabriel Wells, de Nova York,
coHecclonlstes de llibres, que ja s'han
enfrontat en moltes subhastes semblants.
La. United Press diu que el més
antic dels volums que es posaran a
subhasta és del 1623, és a dir sola-

Milà, 1.
nixi com en altres possessions italianes d'Africa, estan allistant-se a
Roma, 1. - Segons s'informa en
l'Exèrcit i la Marina voluntaris per aquesta
capital, Abissinia ha contal d'unir-se a les forces expedicio- centrat noranta
mil homes a ia
nàries.
frontera de Somàlia, i ha encarreMATERIAL DE GUERRA gat avions de guerra a Alemanya,
CAP A ERITREA
Txecoslovàquia i Suïssa.
Nàpols, 1. - Un va1xell de gran
ITALI A NO VOL ARBI·
port ancorat en aquest port està
embarcant enormes quantitats de
TRATGES
material de guerra cap a l'Afnca.
Roma., 1. - Itàlia ha contestat a
Oriental italiana.
El paquebot «Arabia» requ1sat pel la darrera nota d'Abissinia dient
Govern navega. ja cap a Eritrea 1 que han de continuar les negociaporta a bord W1 carregament com- cions directes sense necessitat de
plet de material de guerra, 800 sol- sotmetre l'afer a arbitratge com volia Abissínia.
dats i 374 cavalls.

a Bol!via i al Paraguai. La contestació espanyola, que es troba signada
pel ministre d:Espanya a Berna, senyor López Ohvan, diu així:
<<Referint-me a Ja seva carta del
dia 26 dc gener, en virtut de la qual
haveu comunicat al meu Govern
l'informe adoptat el dia 16 de l'esmentat mes pel Comitè ConsultiU
encarregat per l'Assemblea de seguir
el desenrotllament del desacord entre Bolfvia 1 Paraguai, tinc l'honor
de comunicar-vos que el Govern de
la República Espanyola, compartint
el criteri del Comlté que no hi ha
que mantenir, respecte a Bollvla, la
prohibició de la tramesa d'armes 1
material de guerra, està disposat a
aixecar
l'esmentada
prohibició.
No
Desacord a Ia omiSSI 6 de
deixaré de
comunicar-vos
la decisiÓ
I
del
Govern
de
la
República
Espa.Tànger
-nyola respecte a les recomanacions
LA DELEGACIO EbPANYOLA NO TRES NOVES SUBCOMISSIONS formulades pel Comitè Consultiu, reVOLIA TANTES DESPESES
latives al manteniment de la prohiGinebra, 1. - El Comitè encar- bició.»
Tànger, 1. - En la darrera sessió
celebrada per l'Assemblea leg!Slati· regat de regular el comerç 1 fabriva internacional, es va discutir I cació d'armes ha procedit a~tuest
aprovar el projecte per mitjà del mati al nomenament de tres subcoqual es destinen 15 milions de missions que estudiaran, respectivatrancs per a obres, nou dels quals ment, la fabricació, comerç l classisón per a les obres del port. La de- ficació d'armes.
legació espanyola va combatre el
projecte, tot estimant que s'arribava
Paris, 1. - La Cambra ha aproen aquest projecte a xiires superiors Gandhi protesta de la boda vat un projecte del Govern, que
a les que requereixen les necessitats
disposa
la supressió d'hores supleactuals, i que s'augmentava ensems d'un magnat que té seixan- mentàries de treball a la Indústria
la hipoteca que actualment pesa da- ta anys amb una nena l al Comerç. avisant sempre amb
munt la ciutat. La delegació espaanticipació els professionals in~
nyola demanà votació, l amb tot I els
ressats.
de tretze
raonaments que exposaren els seus
Bombai, 1. - El Mahatma Gandelegats, el projecte rou aprovat per
EL GOVERN GUANYA UN
15 vots contra 6
dhi ha tramès un telegrama al ConVOT DE CONFIANÇA EN
grés Panindl, protestant contra el
RELACIO A LES MANIFES·
projecte de matrimoni d'un magnat
TACIONS DE PAGESOS
Eufòria a Grècia
hindú, anomenat Kanyaba, que té
Paris,
1. - La sessió d'avui a la
EL CAP DEL D EPARTAMEN T DE 60 anys d'edat, amb una nena ·que Cambra ha estat molt moguda 1 hi
FINANCES COMPROMES EN UN solament té tretze anys.
hagut continues topndPs entre
Gandhi, en el seu telegrama, diu ha forces
DESFALC A L 'ESTAT DE MES DE
de dreta 1 esquerra.
que aquests matrimoniS són una lesS'lla
CENT MILIONS
posat a votació W1a mocló
Atenes, 1. - Ha estat detingut el clueltat moral I material per a les del cap de Govern Flandin, demadirector del Departament d'Hisen- petites contraents.
nant l'ajornament del debat sobre
da senyor Ramos, per haver-se comla lnterpeJ.Iació referent a les recents
provat que es troba compromès dl- El
demostracions contra el Govern. ferei
de
Siam
abdicarà
rectament en un .mportant escàndol
tE-s per camperols francesos.
que ha ocasionat a l'Erari grec W1a
El senyor Flandin feu l'assumpte
oficialment el tron
pèrdua de cent milions de dracmes.
qüestió de confiança I posat a votació,
el Govern obtingué una seEs tracta d'una tolerància excesLondres, 1. - El «Dally Telesiva en la import!lcló de paper per a graph» I altres periòdics diuen que nyalada victòria per 427 vots a facl~arretes i canela, la qual permeté saben de bona. font que el rel de vor 1 126 en contra.
als comerciants d'El Plreo a obtenir Siam, que de temps ençà. es troba
RADIC ALS SOCIALISTES I
molt beneficis.
refugiat a Anglaterra, aviat farà
SOCIALISTES, CONTRA LA
A més del senyor Ramos, han es- pública la seva renúncia al tron de
IMM EDIATA
DISCUSSIO
tat detinguts dos alts funcionaris Bangkok, en un breu document, nl
DE LA LLEI CONCEDINT
del seu departament, W1 dels quals qual exposarà els motius que l'inEl. VOT A ~A DONA
estava encarregat de la direcció dels dueixen a abdicar.
serveis re'>rf'ssors del contraban.
Paris, 1. - Aquesta tarda a ~.a
EL REl PRA..JAHOIPOK SE- sessió de la Cambra s·ha. realitzat
Sembla · que hi ha compromeses
en l'escàndol :t!treo; moltes personaliRA SUCCElT PER UN N E· una tercera temptativa per tal d'atats.
BOT SEU D'ONZE ANYS cónse¡ruir quE' sigui atorgat el vot
QUE ES DIU ANANDA
a. la dona Resulta interessant conque des de l'any 1919 fins ai
Ka mal Atartuk (Mustafa Bangkok, 1. - Es creu que el r el signar
present ia Cambra francesa adopde Siam abdicarà. ja que el Parla- tà dues proposiCions en aquest senKemal) reelegit president ment no ha acceptat les condicioru tit que no cristaB.itzen en realitats
Angora, 1. - Avui s'ha reun~t l'as- que posada en la comunicació que a 'causa del vet oposat pel Senat.
semblea Nanlclonal de Turqma per el rei dirigí a la Cambra.
que donà els projectes per no re·
tal de procedir a l'elecció de Pres!Hom assenyala com a successor de buts.
dent de la República.
Prajahdipok el seu nebot el princep
A la sessió d'aquesta tarda algW1S
Per ummimltat ha estat r eelegit Ananda, d 'onze anys, el qual serà diputats, en nombre aproximat d'un
Mustafà Kemal. que ara s'anomena proclamat rei de Siam. Govemarà centenar. presentaren una proposiKamal Atartuk després dels canvis un Consell de Regència fins que ció demanant que es declarés urgent Ja discussió d'aquest projecte
dc noms orden'ats recentment.
Ananda arribi a la majoria d'edat.
Els socialistes t radicals socialistes
presentaren W1a contra proposició
que no era. urgent dl~cu
ment ·¡ anys despres de la mort de
Les Obres Completes de La declarant
tir
aquesta qüestió perqu~ consideShakespeare. Les dates dels altres Bruyère van en cam1 d 'ésser reediren
que
d'aci
les pròx1.~es elecvolums són 1632, 1664 i 1665. Aquests tades sota la direcció de Julià Ben- cions no hi haa temp~
su!1c1ent per
llibres foren portats als Estats Units da i Pierre Clarac.
a confeccionar les ll1stes electorals
- Està a punt d'inaugurar-se a amb
el 1836 per haver-los adquirit a Franel cens femeni.
ça. Gray, de Boston, per uns 1.000 la Biblioteca NaciOnal francesa una.
La Cambra. refusà. la proposta sodòlars. El seu valor actual es cal- interessantissima exposició sota el cialista I radical socialistes ~~r 32'J
cula en uns 20.000 dólars. Posterior- signe de Calv!. En parlarem més ex- vots contra 223, l, en consequèncla,
ment, passaren a ésser propietat de tensament.
Inicià. Immediatament la discussió
xniss Edgeume Blatchford, de Camdel projecte.
bridge, a Massachussets. Hom creu
En el curs del debat fou presentaque aquesta fou la darrera posseïdoda una contraproposició «concedint
el vot i l'elegibilitat
ra, la qual cedi, per herència, els
Sembla que a ItcWa f als cercles totf'S les eleccions». a les dones en
volums a l'Hospital General de Mas- católics
.
es dibuixa una ofensiva conEn els moment de comW11car sesachussets, a Boston.
tra Gide. S'ha constituït una edi- gueix debat sobre els articles addi·
El preu més alt assolit fins :..ra torial
la Morcelliana, que ha clonals d'aquest projecte.
per volums de Shakespeare, ha es- editat, nova,
entre altres obres de polèmitat de 14.500 lliures esterlines. Aquest ca,
el Gide de Henry Massís, direc- MORGAN DIU QU ..: REALITZA
elevat preu !ou degut a la lluita enLES SEVES COL.LECCIONS D' A kT
taulada pels colleccionlstes ~osen
PER PRUDENCIA
bach i Wells per tal de quedar-se
Nova York, 1. - La noticia que
amb un exemplar que posseïa lord
circula referent &! fet que el multiRosebery.
milionari Pierpont Morgan es dispoEls representants de la Sala de
sa a liquidar les seves coHecclons arVendes Sothebys, de Londres, han
tístiques, ha produït gran lmpress1ó,
dit que els quatre exemplars que van
perquè hom tem que a aquesta 11a la subhasta són un xic defectuoquidació se~eixi la dels seus imporsos, ja que els manca dues pàgines,
tants negociS.
per la qual cosa no creuen que arPreguntat pels periodistes, Morribin a cotitzar-se a un preu tan alt
gan s'ha !unitat a manifestar: «Precom el de lord Rosebery. Recorden.
fereixo convertir en diner els meus
malgrat tot, que fa alguns anys Gatresors d'art. D'aquesta manera tinbriel Wells donà 6.000 lliures esterdré a les meves mans toda la meva
Unes per uns exemplars que J?05fortuna...
Ja tinc 68 anys, 1 crec
seïa lor¡i Lelgh, que eren consideque és l'edat de mostrar-se prudent
rablement defectuosos.
I arranjar els afers.»
A més dels dos collcccionistes nordCircula el rumor que Morgan penamericans rivals, es presentaran a la
sa traslladar la seva residència a
:subhasta compradors britànics i conAnglaterrà, al qual pals ha passat
tinentals, la quau cosa permet prellargues temporades de repòs.
veure que la lluita per a la possessió d'aquests quatre volums de ShaA MALTA TOPEN DOS DESTRUC·
kespeare serà rapidíssima.
TORS ANGLESOS
Londres. 1. - L'Almirallat comuHENRI MASSIS
nica que els destructors «Witch» 1
Les lletres de Napoleó a Ma«Whitshed», de la base naval de
tor
de
1935,
revista
francament
conLa
Valette (Malta) han tropat
ria Lluïsa, editades en volum fessional.
aquest mati, i ambdós ban resultat
Paris, 1. - Hom diu que per a
Tot plegat no U res àe sorprenent amb avaries de poca importància,
primers de març apareixerà l'edi- i és perfectament normal, f fins és que els permeten tornar &! pot pels
ció, en un volum, del text francès bo que hi hagi aquestes trifulgues seus propis mitjans.
de les cartes inèdites de Napoleó a entre literats. Ara que no és gaire
L'accident no ha produït cap desMaria Lluïsa. Al mateix temps, als envejable per a Gide tenir un con- gràcia personal.
altres països sortiran edicions en al- trincant massis...
tres idiomes.
•••
L'edició espanyola anirà acompaUn famós periodista madriLeny,
nyada d'un pròleg i comentari del
director
durant
molts anys de El LIsenyor Charles de la Ronclère, conservador cap de la Biblioteca Nacio- beral, va arribar a exhaurir la panal de França., on fa pocs dies fou ciència davant les abusives escome-ses dels sablistas. Aixt, va donar orinaugurada l'Exposició de les cartes dre
a l'ordenança àe no permetre el
autògrafes.
pas sinó a per3oner de categoria.

EL DESARMAMENT

I

ECOS

NOTICIARI
Segueix venent-s~ copiosament el
llibre de Domènec de Bellmunt «Homes de la terrat, del qual, en breu,
publicarem un extens judici crític.
Molt ens complau aquest èxit del
nostre amic 1 camarada I, per la
part que els toca, de tots els bio'graflats. El fe• que llurs vides. aplegades per Bellmunt, apassionin la
gent és satisfactori per a ells i per
al seu biògraf.
- M. S. L1chtenstein ha produït
un lllbre curiós, cRacine, poeta biblic· ; en ell fa remarcar com cEsterbi l «Athalla», tragèdl~ de Raine, són molt influenciades per la
Bíblia. Segons Llchtenstein, l'existència d'un sentit poètlc, únic, ha
permès Racine retrobar, sense ferne esment, l'esperit dels vells textos
hebreus.

El sempitern bohemi C.uis de Gàlvez, que COiteixta l'ordre, un dia que
necessitava cinc duro3 anà a ma~
llevar-los, tranqutflament, al director de El Liberal. Per tal d'ésser rebut, es féu anunciar campanudament:

-Don Miguel de Cervantes Saavedra..
L'ordenança, no massa lletrat, no
pemà mal i l'anuncià aixf. El director, en veure Gàlvez, va riure l'czcu...
dit i li deixà el8 cinc duros.
Un altre bohemi, assabentat d'ai·
xó, volgtd imitar Gàlvez i es féu
anunciar:

-Don Franeisco de Quevedo y Villegas.
Peró en passar el servent l'estrany
anunci, el periodista, escarmentat,
.! respondre:

-Diga usted a. ese señor que se
han acabado J!'a -•"'~ - -...,

.
.
estac1onar1a
~

es

La guerra del Chaco El Pacte de Londres

El Govern francès
davant de la Cambra

•

ÍÍlises negres». Aleshores d.irleu que
la foto és petita per a la magnitud
del gran home 1 que la tremolor que
endevinem en els soldats o suceda.nis quadrats davant d'ell se'ns encomana i ens arriba. a fer creure que
Benedetto Mu3SOlini és aquell.
I no. Mussolini no és aquell. Sl no
portés dintre més que un penjarobes de figurins militars o un mediocre aspirant a genet, ni ell fóra
on és, ni la I tàlia feixista s'aguantaria. Aquestes fotos, adequades per
a «épater le bourgeois», són una
pose estudiada. que ens revela., només, el Mussolini extern, aquell que
es deixa admirar l celebrar en l'actitud que jutja més coherent amb
la mentalitat dels qui el celebren 1
admiren. Però el veritable Mussolini és un altre. Es el generador
d'energia 1 dinamisme capaç d'assumir totes les responsabilitats del poder personal - el rei, aparent, ben
poc compta-, menar amb puny de
ferro diverses activitats alhora i, ultra tot això, trobar lleure per a escriure llibres 1 preparer discursos
sensacionals. Aquest és el Mussolini
intern, Eminència Gris de l'altre
Mussolini, el qual, sota el seu ferreny posat de conductor de pobles,
obeeix en silenci allò que 11 dicta i
suggereix l'altre cell», el d e la ploma i la paraula.
Hom podrà simpatitzar o no amb
Mussolinl. El redactor d'aquestes notea no h1 simpatitza ni una mica.
Però cal reconèixer que és quelcom
seriós, quelcom més a prova de bomba que altres figures que trecten
<l'emular-lo.
Les Edicions Flammarion s'han
emprès suara la publicació d'W1a
«Edició definitiva de les obres i discursos de Benet Mus;olini». Amics i
adversaris s'adonaren de la importància que revesteix una pintura
humana. de Mussollnl, obra d'ell mateix.
El primer volum, suara aparegut,
conté Ja sevtl. campanya pro intervenció en la guerra, el seu diari de
combatent 1 la nova campanya, després de la victòria, per a la continuació de la lluita a ultrança i la
creació dels feixos. En aquestes pàgines es dibuixa, ben clara. la silueta de l'home C'ridat a manar 1 es
palesa la seva. especialíssima manera d'ésser i pensar.
Mussolini, bon escriptor 1 millor
periodista, ens assabenta com, d'antuvi, ell fou un minyó susceptible,
violent, de tendències nòmades, que
es revoltava contra tota mecanització de la vida. L'adveniment del conflicte europeu va ésser el seu carni
de Damasc. El socialista «enragé»,
director de «li Popolo d'Italiall, va
&entir-se guerrer 1 patriota. El torb
va arrossegar-lo i ell- contra el parer d els altres caps socialistes- va
predicar la intervenció armada. i va
ajudar a. arrossegar Itàlia a l'aventura. El treballador manua.l, periodista per VOC'8Ció, lider per convicció, va devenir «bersagliere». En el
seu llibre canta el militarisme i diu
que estima la França, heroica, per

IT ALIA-ABISSI NIA

a les seves colònies I, per a JUStifiCar-se, diUen que AbiS·

e · .

eE;HITO MUSSOUHJ
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~

Les obres de Mussolini
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El

L ' ACORD

ES

Detalls del naufragi de
Casablanca

PE :-!FECTE

~~C~\~LD~A~.¡~R~Rit:NParis, 1. - Un perfecte acord entre .I<'rançe. 1 Anglaterra en el pacte
oriental 1 el de l'aire segons diuen
en centres ben infonnats es desprèn clarament de la cÒnferênc1a
de dues hores haguda entre Lava!
i Simon. No s'ha publicat cap oomunioo.t.
LA NOTA DEL 3 DE FE·
BRER ES MANTE INTE·
GRA
Paris, 1. - L'Agència Havas asse-

gura que després de les converses
celebrades entre els senyors Simon i
Lava!, persisteix integra la declaració franco-britànica del 3 de febrer.
«Els dos països -diu Havas- con·
tinuen creient en la necessitat de
mantenir la indiv!Slbllitat de les
proposicions s1 es desitja en realitat
aconseguir la pacificació europea.»

El SUICidi de moda
DOS ENAMORATS ES LLENCEN
D' UN AVIO PROP DE BASILEA

Basilea, 1. - Aquesta tarda s'ha
regiStrat W1 tràgic succés que recorda el que es produí dies passats a
Anglaterra
Un mestre d 'escola 1 W1a senyoreta que realitzaven W1 viatge aeri
d'esbarjo sobre les immediacions
d'aquesta ciutat, s'han llançant violentament de l'avió en ple vol, 1
els seus cossos s'han destroçat horriblement en tocar a terra.
Es de¡¡conelxen els motius que els
ban induït a adoptar tan tràgica
resolució

• • •

Basilea, 1. - Han estat Identificats els cadàvers de les dues persones que s'han sulcldat aquesta
tarda, que s'han llançat des d'un
aeroplà.
L'home és W1 mestre d'escola del
poblet de Laufen, de 23 anys 1 la
jove W1a amiga seva. I s'atribueix
el suYcldi a contrarietats amoroses.
La parella llogà un aeroplà per
tal d'efectuar W1 vol sobre Basilea.
t quan estigueren a W1a alçària aproximada de 1.000 metres es llançaren
d'ell, abans que el pilot pogués fer
re¡ls cadàvers han estat trobats.
completament destroçats prop de
Laufen lloc on tenia la seva escola
el suïcida.

Es confirma la sublevació
dels indis de l'Equador
LA SUBLEVA CIO ES
CARACTER SOCIAL

DE

ELS MORTS SON 14 11 UN ESP4NYOL ES TROBA EN GREU
RILL EN UN ILLOT BATUT ~~
LES ONES
"

Casablanca, 1. - Hom conellt <lt
talls del naufragi de la barca
panyols. «Ursula» i del bot de e.
vament del vaixell «Mariscal Lys:!'
tey:t, que acudi en aulilli dels ~
puiants d'aquella.
Han mort ofegats 14 homes de 1e1
tripulacions d'ambdues embarcaclon.
entre ells el pllot senyor Vidal, cají~
de navegació d'altura i Cavaller de
la Legió d'Honor, que comanava el
bót que acudi en auxili del vaile]¡
espanyol.
L'oficial senyor Bozo i el mecàzuc
Jean han desaparegut amb d~ bo.
mes de la tripulació.
El tinent Tournler i dos of!ciaJa
s'han pogut salvar.
El patró de la barca espany 1.
Manuel Valero, ha pogut ésser 0~
vat.
Un dels tripulants de la barca e..
panyola pogué arribar nedant !ioa
un illot situat davant de l'anODJ&.
nada Roca Negra. però malgrat ~
la seva situació és molt Critica
s'han perdut les esperances de sal-1
var-lo, car la nit s'ha presentat.
Han estat trobats quatre nous ca.
dàvers i són cinc els desapareguta
Un avió mUltar ha volat damlint
l'mot on es troba refugiat un deia
nàufrags 1 ha llançat provisiona 1
mantes. Hom ha tractat de tram..
tre una canoa llançant prèviament
W1 cable amb un canó llança-cables,
però tots els esforças han estat inútils. Hom tem per la sort que pugu¡
córrer el desgraciat, ja que enormee
ones escombren la r eduïda superficie
de l'illot 1 el temporal tendeix a em.
pitjorer.

·La Cultura
*

AHIR, A LA UNIVERSITAT

Visites al Rector - Les va·
cances de Carnestoltes Ahir varen visitar el Rector per
tal de complimenta.r-lo l'ambaJx&.
dor d'Espanya a Portu'gal, senyor
Juncal; el director de l'E: ::ola de
Comerç senyor Josep rusquets, 1 el
president del CoJ.Iegi de Becaris, d~
tor Carreras Artau.
El doctor Mur també va rebre algunes comissions d'estudiants.
El secretart particular del Recto.
rat manifestà als periodistes que el
Rector no tenia cap notí ·~. per ~
munlcar-los, 1 ensrms els llillfà la
nota següent:
«Pel Rectorat s'ha disposat que
sigUin festius, tant per a la Universitat com per a la resta dels cen·
tres que d'ell depenen, els mateixoa
dies que anualment se celebren t.
Barcelona, seguint el costum que és
ja tradicional a la nostra ciutat.»

Rio Bamba (Equador), 1. - Hom
confirma Que 3.000 indígenes que es
suposa. capitanejats per caps comunistes blancs, s'han sublevat, 1 han
segrestat els administradors d e I s
«ranchos•. empleats i les seves familles 1 després han fugit a. les mun·
tanyes, on s'han atrixerat.
Segons les noticies que es tenen.
fins ara han resultat morts quatre
empleats de «ranchos» ~ un policia
i di versos insurgents fents.
Els indtgenes s'han sublevat després que les seves peticions per a Llegiu LA HUMA NI TAT
una setmana de treball de quatre
dies 1 augment de salaris foren rebutjades pels mitjancers del Govern.
Els Indis, en iniciar la revolta a~res·
saren immediatament els admirust radors de les finques, empleats I
SENSE NOTICIES
criats, així com les seves mullers I
Els periodistes que ran io!orm&f llis.
ció a la Generalitat, ahir no pogu•
ATEMPTAT,
FRUSTRAT, ren entrar en acció. El secretari del
CONTRA EL PRESIDENT senyor Portela digué als Informadora
DE L 'EQUADOR
que no h1 havia res noticiable... il
Guayaquil, 1. - Hi ha hagut un Governador no rebé els periodistes.
atemptat frustrat contra el President de la República, senyor VeEL «BUTLLETI OFICIAI.J
tasco !barra.
En el seu número d'ah.ir, entre
L'atemptat fou portat a cap quan altres, pública les següents disposiel cap de l'Estat retornava a la ca- clons:
pital en automòbil. Un grup de desPresidència. - Decret disposs.nl
coneguts U feren diversos dispars. que correspon als engin~:: s!¡reo.
El President resultà illès, però el tors de la Ger.eralitat i
rlet
xofer de la seva confiança. mori d'un Delegades a Girona, Lleida i Tarragona, la facultat d'exigir responsabl·
tret de revòlver.
Leiva era xofer presidencial des de litats governatives per a les infracNo han estat detinguts <·ls nutors cions al Codi de la Circulació a Jet
vies que estan sota la jurisdicció dt
de l'atemptat.
le Generalitat de Catalunya.
Decret en virtut del qual els Ju·
HAN ESTAT DETINGUTS
ELS CAPS DELS REBELS rats d'Exaccloru Locals passen a~
ser adherits a la Secció Tècnica AdINDIS
Gue.yaquil, 1. - Les forces del Go- ministrativa del Departament d'IDvern han detingut quatre caps in- senda de la Generalitat, sota la prtsldèncla de les persones que s'etdis comunistes.
Hom sap que els administradors menten.
Ordre disposant que la Junta Slnde «ranchosll anomenats lJuis Segarra, Ignasi Muñoz 1 Enric Murl- dlcal del Collegi d 'Agents de Canfi
1 Borsa de Barcelona admeti a conllo foren crudelnient assassinats pels tractació
1 que inclogui al Butlletl
indis comunistes, que mutilaren els de Cotltza.cloru
Oficials amb caràcseus cossos I després els enterraren. ter d'efectes públics,
les obllgaclonJ
Els rebels s'han refugiat a les mun- del Tresor que s'esmenten.
tanyes que creuen inexpugnables.
Ordre
al senyor Josep
Un destacament de policia ha lo- Azcàrragadelegant
la presidència de la 0&calitzat una partida de rebels i ha legacló
del Patronat a la Dona, la
Intentat prendre per assalt les seves secretaria del qual serà instaHada
posicions, però no ha. pogut acon- a l'edifici de la Conselleria de la
seguir-ho, ja que els policies hague- Governació.
ren de retirar-se amb un ferit.
Ordre aixecant la suspensió de
El Govern diu que aquesta revolta càrrec 1 sou que, pel motiu que s'esha estat fomentada pels seus ene- menta, fou imposada al funcionari
mics polítics, que han fet servir els del Departament d'Assistència soindis d'Instrument per als seus fins cial Sanitària, senyor Antoni Allet
I Torrents.
UN VOLCA DE LA ZONA PETRO·
Ordre nomenant el senyor Al•
LIFERA DE BAKU EN ACTIVITAT xandre Bosc i Catarineu per al càrMoscou, 1. - Ha entrat novament rec de vocal de l'Institut d'Assistènen activitat un volcà. que feia temps cia Social de Barcelona, que deiXI
que estava apagat, situat a _uru 15 vacant, per dimissió, el doctor Fran·
cesc Rlbas i Soberano.
quilòmetres de la ciutat de Baku.
Departament d'Obres Públlques.Al peu del volcà h1 ha InstaH&da,
de temps ençà., una explotació pe- Anunci de subhasta de l'acopi de
grava per a la reparació de l'afertrolffera.
mat del carni veïnal de la carretera
de Barcelona a Ribes i Oris. a l'estació del Ferrocarril del Nord a sant
Feliu de Torelló.
Anunci de subhasta per ai provcle~
ment de grava per a la repara
de l'afermat de la carretera de El
Bruc a Manresa, en els quilòmetres
del 10 al a.
..
Anunci de subhasta per al provelment de grava per a la reparac16Fdle
l'afermat del cami veïnal de 0 !!ueroles a V!!Rnova de Sau. tros prl·
mer.
Junta Pwvmc1a1 del Cens electomillor servei
ral de Barcelona. - Circular recd~
dant a les Juntes Municipals \'&
Ceru Electoral que són de la se el
jurisdicció, el que disposa l'ordre ~e21 del mes corrent respecte a la
sl~macló de locals.
Secció Agronòmica de Barce.IO~
Circular relativa a l'obligació dcealcaldes de les comarques de B~ta~
lona de trametre amb puntu el~
a
la Secció Agronòmica de Barc dl
Ar·agó, 270 i 272
na les estadistlq-o.~es de produccl6
consum.
i Passeig de Gràcia, 45
Disposicions del Govem de lll Bo&'
pública. - Ministeri d 'AgricultUJ'I;
Telèfon 11550 i 11559
Decret dictant normes per a la ~
cessió de conreus a les munts:nr-¡
incloses als catàlegs dels d"UtJllt&
pública.
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DISSABTE, 2 DE MARÇ DEL 1935

RADIO

TEATRE 1 CINEMA
Entre aetes FIGUREs

DE HOLLYWOOD

* Es diu ...
que els teatres barcelonins no
aón · pas dels més ntortunats en les
estrenes.
... que els critica teatrals no es donen punt de repòs ...
... que, una vegada finida la te'."·
porada, quan es fac i el recompte d obres estrenades, en català, allò que
no hi ha autors quedarà completa·
ment desmentit.
ql!e el lector tindrà una referèn·
ola..exacta del molt que s 'estrena en
cata là sl diem, basant-nos en es·
tadlstlques que des del 8 de novem•
bre passat fin•.> el 15 de febrer, s'han
estrenat, només, trenta-dues comèdlesl ...

eLa guerra tü Ze• vint lfnien gal-r ebé 1a ut4 deddid4.. Ja l'ha arribat al moment de Jl(lrlamentar•
Ja hi ha un corredor d'un diari
que est4 pa.tsant per les ca&u Uogateru per a recoUir 1tgnaturu perquè l'acord &tgut revocat.
De&prél &eguir4 l a conferència tül
desarmatMnt.
¡El ram tül cfM?n4 e• pot donar

pistol

Tot al.1:ò velteú: Jorça.

•••

L'Ariet, de Fílm.ò/011(), encara no
ha parlat o. la Mútua. I per cert que
M ha gane& tü &entfr-lo.
Nosaltre1 creiem que val més que
es Jacín paasar lea gane& perquè t!•
preferible que l'Ariet no parlt.
Perquè quan ho tact hi haur4 un
daltabaix.

Divertida
Engrescadora

•••

El Kursaal segueix encara de coa
present. No hi ha manera de reanimar-lo ni amb la re&piració arti/tcíal.
¡Potser si donessin berenar o. la
gent/
Jo crec que cal estudiar-ho.
Es una idea que pot doneu- resu~
tat.

Delicada~Superproducció
nacional
dirigida per

•••

El3 americaru treuen punta de tot.
Es a dir, amb tot procuren de Jer
negoct.

florJà Rey
S..... C•.•.•

lrficlt

va·

;per
aixa-

enyor

de
' i el

il.

... que al Principal Palace han començat eis assaigs d'una nova oomèdla.
... que es titula uMiss Thery>> I és
original del 'Senyor Enrlo Casanoves.
.. .que l'obra és en un acte, però
que té una durada de dues hores I

m it'•

i.»

AL

•••

D'enç4 del jamó& acord sobre pu.
blicítat l'ha posat de moda l'anunoiOAN CRAWFORD
cieu- d'incògnit.
El3 un& culpen el3 altres d'utilit2tlr aquest sistema en un diari de
LES ESTRENES A MADRID
la nit. però tot& jan tgual.
Dilluns, estrena
I, é& clar, tothom vtgila a veure si
VIASTA BURIAN
«Los maj\ls del Percheb>, al el veí reUisca.
I avui una relliscada costa molt
la revelació còmica de la temporada
Calderon
cara.
en
Deu mU pes&ete&l
Diu cDiario de Madrid»:
TAFANER
«Vlstosidad, lnterés, momentos de

EL.A YUOANTE

DESU ALTEZA
amb
ORETZ THEIMER
1
WERNER FUTTERER
Una exclusiva Febrer I Blat

• doc-

' AT

•••

Ara 1a no són sols els corredors
d'anuncia dels diari& els que rene.
guen de les vint llnie&. Ara 1a són
el& mateixos que varen tenir aquesta originalitat.
El nuü és que no saben com sortir-se'n.
¿Potser st nomene&sin una Junta
revolucimldrta à'idee1 men11s avançades?

... que l'estrena de «El jutge està
malalt», de Fages de Climent , no
tindrà lloc a ra com ara...
... que ningú no sap el perquè d'a·
quest ajornament.
... que recordem que Fages de Cll•
ment no ha estrenat aquesta tem·
porada.
... que el seu nom fa falta a la llls\8 gran, perquè aquesta temporada
enderrocarà tot's els rècords de no'ves comèdies I nous autors.
...que després, el garbell - liegel·
ja s'encarregarà de
xl's públic triar ela qui perduraran I els que no.

lES

lrm&-

oguej del

!l.dOI'I

.. n

lJ.stes.
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PROGRAMA PER A AVUI,
DISSABTE
7,15 : Primera edició de «La Paraula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8 : Senyala horaris de la CatedraL
-Discos.
8,20: Segona edició de «La Paraula», diari radlat de RADIO BARCELONA. - Dl.scos.
9: Senyals b orarl.s.
Servel
11: Senyala horaris. Meteorològic de la Universitat de
Barcelona.
MIGDIA
12: Senyals borarta.- Secció Femenina. - Mllsica selecta en discos.
EMISSIO DE SOBRETAULA
13 : Senyala borarl.s. - Programa
de discos variats.
13,30: Actuació de la tiple lleugera, Magdalena Munar.
13,U: Primer acte de l'obra «Laa
doce en punto», de Arnicbes, per la
companyia del teatre Romea.
13,55: Sessió Cinematogràfica.
14: «La Paraula». - Emissió de
les dues de la tarda. - Informació
de Barcelona. - Actualitats teatrals
i musicals.
14,30: c.Butlleti Oficial» de !a Ge·
neralitat de Catalunya. - Sumari
del número publicat avui. - cEl
fet del dla», per Joan Alavedra.
14,45: Conferència a càrrec de
l'Acadèmia d 'Higiene de Catalunya.
- Borsa de Treball de E A J-1.
15: «La Paraula». - Emissió de
les tres de la tarda. - Directament
des de Madrid. - Mlnlsterls. - Resum de la cGaceta». - Sessió Radiobenèfica. - Discos escollits.
15,30: Micròfon per a tothom.

18: Senyals horaris. - Programa
del radioient. - Discos a petició de
senyors subscriptors de RADIO
BARCELONA.
18.30: Suplement de «La Parau·
la», dedicat a la Secció InfantU de
RADIO BARCELONA. - Rondalles,
contes, consells útils, etc.
19,15 : eLa Paraula». - Emissió
d'un quart de vuit de la tarda. Informació de l'estranger, Barcelona, Madrid i Províncies. - Contl·
nuac!ó del programa del radioient.
19,45: Cotitzacions de monedes.
20: «La Paraula». - Noticiari esportiu. - Programa de discos selectes.
20,30: Servei Informatiu des del
diari «La Publicitat».
20.40 : «La Paraula». - Re'Sum
del que s·~ publicat als diaris de
Barcelona, glossat pel VubUclste.
J. Navarro Cost.a.bella. - Contlnua.cló del progra~ de discos.
20,55: Cotitzacions de mercaderies, valors i cotons.
Servei
21: Senyals borarl.s. Meteorològic de la Universitat de
Barcelona.
21,05: Orque..tra de RADIO B~
CELONA: cEl barber de Sevilla»
(obertura>, Rossinl; «Noces a les
Indies lpeça caracterlstica), J. Per·
cy; «Dansa Hongaresa núm. 6»,
J. Brahms.
21,30: Recital extraordinari, per
la sopran lleugera Pilar Duarmlg:
«Duerme» (cançó), J. F. Pacheco;
«La SonàmbuJa» (andante>, V. Belllni; «Desperté y la vi» (cançó>,
Maria Rodrigo; «El barber de Sevl·
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TEATRE
AMATEUR
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... que un que sembla que no hi
vol éS'Ser a la !llsta 6s Ignasi Agustl.
, ... que Agustl ha autoritzat que es
Jlesmenlls que ell hagi donat la seva
tomèdia «Benaventurats els lladres»
• detennlnada empresa.

DELEGACIO
D'HISENDA

*

UAPI 'i'UL

DILLUNS, ESTRENA

... que Elena Brlto serà, aviat, una
altra «vedette» de moda.
.. que l'ha vist un home de tea·
tres, 11 ha agradat, I el «llançament»
de la nova «Vedette» és cosa de
dies ...

• • •

... que amb les funcions de demà,
diumenge, s'acomiada del públic de
Barcelona ~I seu públlo- Josep
Santpere.
... que marxar de Cata lunya 11 ha
costat a santpera trenta anys de
pensar-s'ho bé.
... que encara que el projecte no és
més que arribar-so a València, podria molt bé ésler que l'excursió es
erilongués per Madrid I el nord de
a penlnsula.

r.

Juli Vall mitjana, ha d'ésser
'
operat
El popular comediògraf, J ull Vallmitjana, es troba malalt a la Clinlea Rabassa, on haurà de sofrir, avui.
una delicada operació quirúrgica.
Desitgem que la Intervenció doni
els bona resultats esperats, 1 que el
¡uarunent sigut ràpid 1 complet.

ELS ESPORTS •

Emissió Ràdio Barcelona

emoclón. bellas estampas andaluzas,
un poco de historia majos, contrabandlstas, Semana Santa, saetas, y
LrrREOO
sobre todo ello, la musa de ~...... ~.-...
..: ;, 1
López Alarcón, que queda muy
encima del autor dramà.tico.
La comedla, que se inicia en
_ .......
simpàtico ambiente histórico, a
""''Uit.llltn
del tusilamiento de Torrijos, y
un bello canto a la llbertad en
del general D. Damlàn
en lnterés en los actos
para transtormarse en una oeLtcw"'
fàbula de amor y terminar,
lànguidamente, en boda, entre
AHF.J DUHII
c1res y sentenclas gite.naa.
Màs complete. fué, a nuestro juiG~UtniART lla; :<C:~!~uYa,~~isstó de
cio, la labor becha. por los maestros
Ocón y Carrascosa Guervós, que ban
~ cASITA les deu de la nit. - Direet...:.nent
compuesto una partitura bellisima,
DIBUJOa~COLORES DEL MOLINO ~;;m~~i~~drlr!;_iad:e~~n~e ~fl dy;_~
de gran sabor castizo y con una
22,15: Quartet de corda: Allegro
DOS FILMS PARAMOUNT
perfecta entonación dramàtica, mocon moto, N. Rlmsky Korsakow;
derna de instrumentación y de técSarabanda, A. Liadow; Mazurka,
nica, cuyo éx.lto culmlnó en un
N. Sokolow; «Courante», A. Glazouclàsico tanguillo, muy blen bailado
DES DE PARIS
now; Minuet, J. Wmtol. - JuE Jarpor esos buenos art!stas que son Pique, violi I ; Miquel Torrents, violar López y Rafael Ortega.
De los lntérpretes destaquemos en La «vedette» de Folies·Ber· li II; Francesc Musolas, viola; Ferran Pérez Prló, violoncel.
primer térmlno a Anita Adamuz, la
22,45: Seleccions d'òperes, per
gran actriz; muy acertado, Alfonso gère», Edith Mèra, ha mort
El gènere frlvol francè3 està de l'orquestra de RADIO BARCELONA:
Muñoz, y b!en en sus papeles Ruiz
de Arana, la Mireya, Martelo y Bru- dol. Editb Méra, la popular «vedet- «Manon», J. Massenet; «Madame
te», triomfadora. en les revistes del ButterflY», O. Puccini; «Els pallasguera.
cTbals»,
El público c.plaudió con carifio al Folies Bergère, ha mort als vint-I- sos», R. Leoncavallo;
J. Massenet.
final, y con entusiasmo al poeta y quatre anys.
23,30: Programa de ballables en
Fa. uns deu dies hagué d'interromsu fellz lntérprete, Anite. Adamuz,
en los dos momentos ya consigna- pre el seu treball a conseqüència discos.
24: «La Paraula». - Emissió de
d'un àntrax que 11 sort! a la galta
dos.»
esquerra; la malaltia avançà, sense les dotze de la nit. - Darreres informacions.
que els esforços de la ciència poFI DE L'EMISSIO
guessin deturar-la, sorgiren les complicacions cerebrals i la desgraciada
artista mori sense recuperar el oo- EAJ 39 • Ràdio B d I
a a ona
neucement. Editb Méra tenia un
Avul, dissabte. - A les 12: OberAL LYC EUM CLUB magnífic temperament d'arUsta; era tura;
senyals horaris; música varia·
i posHan començat a Lyceum Club en extrem elegant i graciosa.,
da en discos. - A les 2: Música sebellesa.
els assaigs per una sessió de teatre, seïa una interessant
Començà com a vice-tlple al Ba- lecta. A les 2,30: Fi de l'emissió. A
que serà la segona que organitza
les 7: Obertura; senyals horarl.s;
aquesta entitat. La primera tingué Ta-Clan 1 al Casino de Paris, 1 des- música simfònica. A les 9: Noticies
llonc l'any passat al teatre Stú- prés d'una curta actuació a la Po· locals. A les 9.15: Radiació de frag·
dium, i en ella es donaren a conèi- tinière com a. actriu de comèdia, ments d 'obres líriques. A les 10:
xer tres Interessants obres en un triomfà en les revistes de Capucci- «JaZZ». A les 10,15: Noticies de Premacte <tres estrenes) de teatre e~ n es i Nouveautés, on no fa molt as- sa des de Madrid. A les 10,30: «Jazn.
tranger de modalitat ben distinta. soli un èxit amb l'opereta «Les A les 10,45: Fi de l'emissió.
Què preparen aquest any? Es d'es- Soeurs Hortensies».
La malaurada artista actuà tamperar que el bon gust i direcció impecable que presidiren la primera bé en moltes pellicules 1 hom diu
sessió siguin la norma de la segona, que les seves millors interpretacions
1, que Lyceum Club no defraudarà foren cMlle. Josette, ma femme» I
els que esperen amb iliusió mani- «Le comte obl!gé».
festacions artlstiques i literàries del
to de la representació de l'any passat.
CENTR E SOCIAL
PAGAM ENTS PER A AVUI
Demà, diumenge, a aquest Casal
(Tapioles, 15 1 17), 1 per la notable
Per la Delegació d'Hisenda ban
formació amateur que <ürigelx el seestat assenyalats per a avui els senyor Conrad Casadellà, es pQflarà
güents pagaments:
en escena l'episodi policlac en dos
Teòfil Arraix, 5.700 pessetes; Igquadres, original de Lluís Millà. «El
nasi Ayguavives, 3.032'45; Brossa
detectiu Ulls de Gat», el qual serà
Germans, 5.280; Guillem Casares,
Interpretat pels senyors Casadellà,
105.b90'93; Bartomeu Comas, 122'76;
Vinyes,
Llobet,
Vergis, Domènech,
Frederic Carbonell, 1.158'20; Ramon
Rovira, Bemal 1 Clòrdla.
M. Dou, 25.495'34; Pere Garcia GónA la repre:;entació h1 assistirà
gora, 1.926'66; Josep Jotre, 13.247'91;
l'autor.
Manuel Marquès, 51.376'44; FèliX Ca·
ATENEU CATALA
simiro, 6.128'32; Joan Albertin, pessetes 8.952'83. Josep M. Castellvi,
Amb motiu de celebrar la funció
100.002'83; Francesc Grana, 10.128'95;
d'homenatge al notable director d'esAntonio Marga, 2.000; Vicenç Mar·
cena Enric Soteras, demà, diumenge,
tin, 2.000; J osep Magranes, 1.000;
a la nit, es posarà en escena la molt
Vicenç Hernàndez, 2.404'79; Plàcid
aplaudida comèdia en tres actes
López, 110; Joan Plñol, 6.000; Joa«Com s'enreda la troc-a», amb assis-quim Sagrera, 2.000; Agusti Soto,
tència del seu autor, senyor Graells,
210; Cosme Toda, 1.445'46; Trans1 el finisslm diàleg de l'AveU Art1s
«ATS»
ports i Navegació R. Germans, pes«Mati de festa».
Hem rebut el nlimero de febrer de setes
2.140'36; Rosa Vllas, 999'58;
Als Intermedis el septimi «Arts» «ATS», publicació de l'Associació de
Moret, 397'90; Companyia F.
Paull
Interpretarà composicions de Lam<r Teatre Selecte, la qual aplega als
te, Pe.hlssa, Morera, Martínez, Usan- seus. rengles la majoria de la gran Olot a Girona, 7.755; id. !d. Ca~
dizaga, sota la direcció del mestre família que treballa 1 viu del teatre lans, 64.924'30; id. id. Alcantarill&
a Lorce, 10.825; id. !d. Guardiola a
Carles Maynés.
I per al teatre.
Castellar, 5.192'85; ld. id. Catalunya
En aquest número, de sumari llar- S.
24.608'35; !d. !d. de Munta:
guissrm, hom hi troba la recensió nyesA.,i Grans
Penedents. 4.202; Trans
principals esdeveniment., tea- ports Navegació
AVUI,
EXIT dels
R. Germans, pestrals catalans, junt amb articles setes 300 (or).
adients a les activitats del teatre cetalà, assenyalant normes 1 obrint
ce.mlns per a la seva major establUte.t 1 ditustó.
Ciutadans que són cridats
Es, aquesta, una publicació que no
pel Negociat de Política
pot deixar d'lnte~r a tothom que
vuliui estar al corrent de la vida
Social
que el teatre passa a casa nostra.
Per un assumpte d'interès J que
~ caràcter d'urgent, l'Alcaldia prega als senyors que a continuació ea
relacionen, es presentin al Negociat
de Politica SOCial, carrer de la Ciutat, núm. 6, a la major brevetat
i dintre les bores d'oficina o sJa
de deu a una del mati en dies fei-
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Fin.s tü la desgrdcia del pobre
Lindbergh han procurat aprofitarTARDA
se'n. Han jet un film inspirat en el
16: «La Paraula». - Emissió de
rapte tül seu fill.
les quatre de la tarda. - In!onnaEs veu que l'estimen de debó/
cló general. - Programa de discos.

Aviat al

' em.

Coses,
fets
i xafarderies del
cinema

*
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GRAN

ners.

Miquel Acosta Blàzquez, Manuel
Galo Ocboteco, Valerià Oonzàlez
Zarza, Josep Peñalver Cobacbo, Carme RoseU Ouarcb, Francesc Toro
Diaz i Narcís Vives Domènec.

Demà,

La neu a Catalunya

a La Molina

L'oficina del Turisme ens tramet
les següents dades sobre l'estat de
la neu a Catalunya:
La Molina (Font canaleta). - so
centimetres de neu. Temperatura
minima -4. Cel cobert I borrasques
13.-Josep Boix. F. Catalana.
de neu. Vent N. O. Calma.
14.-Fellu Candela. F . Centre.
Núria. - 2 cms. de neu. Tem15.-Jesús Suàrez. F. Asturiana.
peratura minlma, -6. Cel cobert.
16.-Xavler VUaró. F. Catalana.
Vent N. O. calma.
17.-Manuel Argueta. F. Catalana.
Andorra (Envallra). - 220 ema.
Catalana.
F.
18.--0rlol Canals.
de neu. Temperatura minima, -10.
19.-Tomàs Rublo. F. Centre.
Cel cobert. Vent, caima.
20.-Carles Moles. F. Centre.
Ra'Sos de Peguera (xalet), - 'Z il
21.-Carles Bertrand. F. Catalana.
centimetres de neu. Temperatura
23.-Lluis Pedrerol. F. Catalana.
m1nima, -4. Nevant. Vent, calma.
Vall d'Aran (Port aonalgua). •• •
270 cms. neu. Temperatura mlnlma,
Dimarts, dia 5 de març, a Núria: -7.
Cel cobert. Vent N. O. fluix.
Prova de descens: Dlferèncla d 'altitud els uns, recorregut els altres.
Director de la prova: Rossend CarNATACIO
rasco 1 F ormiguera.
Sortida del primer corredor, a dos
quarts d 'onze.
El Concurs d'Hivern d:l
Reunió dels corredors, a les deu
al lloc que s'assenyalarà.
C. N. Barcelona
Prova «slalom»: Director de la prova, Emlll Vilaseca.
Es innegable que la jornada del
S'.>rtida del primer corredor classi- Concurs d'Hivem de demà, diumenficat per a aquesta prova, a dos ge, té suficients alicients per a des·
quarts de tres de la tarda.
vetllar l'Interès dels aficionats que
Reunió dels corredors, a les dues. segueixen de prop les sessions d'a·
1.-Joan Bultó. Federació Catalana. questa Interessant competició, que
2.-Manuel Argueta. F. Catalana.
el C. N. Barcelona organitza a la
3.-Rlcard Costa. F. Catalana.
seva piscina de l'Escullera.
4.-Ramon Araqulste.ln. F. Centre.
La participació dels joves neda5.-Tomàs Rubio. F. Centro.
dors Lepage I Sabater, que es tro6.-Manuel Hljos. Sid Club Tolosà. ben en llur millor forma, acreix l'es7.-Maurici Olménez. F. Centre.
pectació d'aquesta reunió, per quant
8.-Llu!s Mateu. F. Catalana.
indubte.ble:nent donaran una altra
9.-Jull Ara. Ski Club Tolosà.
prova de llur vàlua.
10.-Lluis Sancba. F. Centre.
Per sl alxò tos poo, l'intent de rè11.-Dlcard Urgoitl F. Centre.
cord a càrrec de la nedadora del
12.-Jesús Suàrez. F . Asturiana.
C. N. Atlètic, senyoreta Mary Ber13.-Guillem Carandini. F. Catalana. net, contra la marca nacional dela
14.-Albert Pereda. F. Centre.
400 dors serà una. altra circumstàn15.-Carles Moes. F. Centre.
cia favorable perquè la piscina del
16.-Lluis Ibars. F. Catalana.
Moll Nou es vegi concorreguda com
17.-Angel Guerrero. F. Catalana.
en les grans solemnitats.
18.-Manuel Pina. F. Centre.
19.-Enric Millàn. F. Centre.
DIUMENGE, A L'ESTADI
20.-Artur Onls. F . Centre.
21.-Miquel Medinaveitia. F. Centre.
22.-Ernest Mullor. F. Catalana.
El 111 Trofeu Molock's
23.-Enric Bueno. Sk.! Club Tolosà.
24.-Fèlix Candela. F. Centre.
Tal com hem vingut anunciant,
25.-Pere Oenové. F. Catalana.
demà, diumenge, a les nou del mati,
26.-Llu!s Rlgat. F. Catalana.
tindrà lloc a. l'Estadi de Montjuïc,
27.-Ramon Roig. F. Catalana..
el Tercer Trofeu Molock's, compost
28.-Robert Cuñat. F . Centre.
de les següents proves: 80 metres
29.-Lluís Carles. F. Catalana.
IUsos, llançament del pes, salt d'al·
30.-Josep Boix. F. Catalana.
çàrla i 300 metres llisos.
31.-Esteve Bacba. F. Catalana.
Les inscripcions rebudes passen ca
32.-Fèlix Parra. P. Centre.
cent, I l'entusiasme que r egna entre
33.-Joan Farréa. P . Catalana.
els participants és molt gran, tant
34.-Francesc Planes. F. Catalana.
és alxi que fa esperar que la lluita
35.-salvador serra. F. Centre.
36.-Bemat Sàncbez. Sltl Club To- serà molt aferrissada per tal d'assolir una bona classificació.
los!.
37.-Rolf Moneuse. F. Catalana.
Aquest vespre, de set a nou, ~
38.-Jordl Monjo. F. Catalana.
repartiran els dorsals a tots els at;..
39.-Emillà Puente Bki Club Tolosà. !etes Inscrits. a l'estatge de la F. O.
40.-Llufs Pedrerol. F. Catalana.
d'Atletisme (Sant Honorat, 7, pral.,
41.--0riol Canals. F. Catalana.
tocant a la Plaça de la República).
42.-Ricard Arcbe. F. Centre.
Salvant totes les dificultats. A~ló
43.-Andreu Figueres. F. Catalana.
Atlètica ha encarregat que s1gui re44.-Carles Bertrand. F . Catalana.
transmès a l'Estadi el re:;ultat del
Campionat d'Espanya de Cross, que
45.-Llu!s Balaguer. F. Centre.
46.-Josep RoQué. F. Catalana.
s'efectuarà el mati del diumenge, a
47.-Xavier V1laró. F. Catalana.
Sant Sebastian, amb la participació
de l'equip de Catalunya. Aquest resultat serà conegut pocs moments
FUTBOL
desprès de celebrada la carrera.
El públic podrà presenciar aquest
i assabentar-se del CampioL'equip que el Barcelona ha concurs
nat Peninsular de cross, des de ~
tribuna principal de l'Estadi, qut
jesplaçat a San Sebastian serà
habilitada amb aquest objecte
Ha sortit en autocar cap a San
demè.
jugar
de
Sebastiàn, on han
Una nota del Club Rem
contra el cDonòstla».l'equlp del «Barcelona F. C.»
Barcelona»
Formaven l'expedició: Nogués, Zabalo, Arana, Pedrol, Berkessy, Sala,,
Degut al gran nombre de soc11
Vantolrà, Raicb, Escolà, Ramon i inscrits en els seus rengles, la Junta
Cabanes.
Directiva del Club de Rem Bare.
Trujillo 1 Francàs van com a su- lona s'ba. vist precisada a disposar
plents.
que des d'ara queda prohibida l'ad·
Acompanyen els jugadors el di· missió collectiva de socis, que s'ha.
r ectiu senyor Guardiola i l'entrena- via vingut permetent durant un curt
dor Plattko.
perlode de temps.

LA PRIMERA JORNADA DELS
CAMPIONATS D'ESPANYA D'ESQUI
Demà, dla 3, a La Molina, co·
mençaran a disputar-se les proves
corresponents al Campionat d'Espanya d'Esqui, el programa del qual
és el segUent:
A La Molina:
Cursa de fons: Recorregut, uns
16 quilòmetres.
Director de la prova: Carles Bertrand.
Sortida del primer corredor: A dos
quarts d'onze.
Reunió dels corredors: A les deu,
al lloc que s'assenyalarà.
1.-Angel Guerrero. Federació Catalana.
2.-Josep Maria Nubiola. F. Catalana.
3.-Emlllà Puente. Ski Club Tolosà.
5.-Bernat Sàncbe. Ski Club Tolosà.
6.-Enric Millàn, F. Centre.
7.-Juli Ara. Ski Club Tolosà.
8.-Enr!c Guasc. F. Catalana.
9.-Feliu Parra. F. Centre.
10.-Joan Andreu. F. Catalana..
H.-Francesc Planes. F. Catalana.
12.-Ricard Costa. F. Catalana.
13.--0riol Canals. F. Catalana.
14.-Joan VUalte.. F. Catalana.
15.-Jesús Suàrez. F. Asturiana.
16.-Lienç Soler. F. Catalana.
17.-sabi Ronda, F. Centre.
18.-Joan Esplnalt. F. Catalana.
19.-Pere Vives,. F. Catalana.
20.-Enric Bueno. Sp! Club Tolosà.
21.-Maurici Glménez. F. Centre.
22.-Manuel Hijos Pardo. Sid Club
Tolosà.
23.-Llu!s !bars. F. Catalana.
24.-Joan Roig. F. Catalana.
25.-salvador Serra. F. Centre.
26.-Ernest Mullor. F. Catalana..
27.-Tomàs Velasco. F. Centre.
28.-Llu!s Balaguer. F. Centre.
29.-Andreu Figueres. F. Catalana.
30.-Tomàs Rub!o. F. Centre.
31.-Miquel Medlnaveitla. F. Centre.
32.-Manuel Argueta. F. Catalana..
33.-Ricard Arche. F. Centre.
34.-Joan Prat. F. Catalana..
35.-Enric Massana. F. Catalana.

..

(

Dilluns, dia 4 de març, a La Molina:
Prova de salts al trampoU de FontCanaleta.
Director de prova: Emili Vilaseca.
A les dotze, reunió dels saltadors.
al mateix trampoli, el qual restarà
obert des d'aquesta bora per a salta
de proves.
1.-Lluis Rigat. Federació Catalana.
2.-Ricard Urgoltl. F. Centre.
3.-Manuel Pina.. F. Centre.
4.-Emll!à Puente. Sk.i Club Tolosà.
5.-Enrlc Bueno. Bid Club Tolosà.
6.-Manuel Hijos. Skl Club Tolosà.
7.-Ramon Araquistaln. F. Centre.
8.-Albert Pereda. F. Centr&.
9.-Artur Ornis. F. Centre.
10.-Fellu Pané. F. Centre.
11.-Ricard Arcbe. F. Centre.
12.-Enric Millàn. F. Centre.

EXCURSIONISME
- Club d'Esports de Muntanya.
Per a avui el Club d'Esports de Muntanya ha organitzat una excursió a
Breda, Riells, Turó de Morou, Santa
Pe i Gualba. Reunió: M. S. A., a
les 5'16 del mati. Pressupost: vult
pessetes.
Minyons de Muntanya Ctotes les
categories) : Cer!nyola, Granja Flor
de Maig, Can Cerdà, Forats del
Vent I Horta.
- El Club Excursionista de Oràela, efectuarà una excursió en auto.
car al Montseny.
Itinerari: Gràcia, Granollers, San·
ta Fe, Arbúcies, Viladrau 1 F!garó.
Sortida, a tres quarts de cinc del
mati de demà des de l'estatge.

Les Arts
*

SALA RENART
Arui, dissabte a les sis de la tarda, s'lnauguríüí\ l'anunciada Exposicló de dibuixoo colorits, originals
del pintor Jacint Ollvé.

ISales

d'Art

I

Galeries Laietanes

La Justícia
*

AUDIENCIA

PRIMERA SECCIO
Tlnenoa d'explosius. - Ahir tlngu6
lloc en aquesta secció la revisió, davant nou jurat, de la causa per tl·
n ença d'explosius contra Càndid
LLEO
DE
EXPOSICIO
Castañeira Doval.
SOLA
El processat vivia al carrer de Sant
Av.tl, dissabte, a les 6 de la tarJosep, 1 la poUcia, en un escorcoll,
da, a la petita sala del carrer de
11 trobà una maleta amb 24 bombea.
Petritxol núm. 3 (Galeries Maragall)
El mes passat el processat fou
s'inaugurarà l'anunciada exposició
absolt 1 ahir, en el moment de la
del pintor Lleó Solà, des de fa tant
Telèfon 11110 prova, declarà que ell creia que a la
de temps absent de les nostres sales. Dlputaoló, 262 maleta de referència no ht bavi&
AHT I ORNAMENTACIO
rea mes que tabac.
UN HOMENATGE A CLARA
OBJECTES PER A PRESENTS
El fiscal, en el seu Informe, demanà contra el processat un vere:llcte
Hom sap que el Circol Artlstlc
Màrius Vllatobà, plnturea
de culpablllte.t, 1 el defensor, senyor
prepara un homenatge a J osep Ol~
camil Fàbregues: Escultures
rà, guanyador del premi Campeny.
M~>~lna, demanà l'absolució l en t<*
1 dibuixos
cas una pena petita pel delicte c1e
tinència d'armes.
RAFAEL LLIMONA
La sala condemnà el processat a
Una gran part de les obres de
un any i sis mesos de presó.
Rafael Llimona, exposades a la Sa·
la Parés, han estat adquirides. Lli·
SEGONA S ECC IO
mona ba assolit un gran èxit, 1 l'exHomicidi. - Davant el Tribunal
posició actual el colloca en un lloc
- Avui, d.lss.abte, tindrà lloc orga- del jurat es veié una causa contra
privilegiat de les arts catalanes.
nitzada. per l'Agrupació Artística Manuel Ripollès Borràs, que el dia
del Casal del Metge, una conferèn- 8 d'octubre del 1934, en sortir d'una
EL NET DE MILLET CON· cia a càrrec de l'arquitecte senyor taverna de Sant Marti Sarroca, va
DEMNAT A SIS MESOS DE Adolt Florensa, el que.l parlarà so- sostenir una discussió amb Venturr.
PRES O
bre «Claudi Perraultí cèlebre metge Homs Clarasó 1 11 donà. una ganiFontainebleu, 1. - El nét del fa- 1 arquitecte del seg e XVII». Farà vetada que li costà la mort.
mós pintor francès Jean Francol.s la presentació del conferenciant el
El processat declarà que l'altre
Millet, que port& el nom de Jean doctor Josep Moll 1 Glnferrer.
l'havla insultat i que ell, que estavr.
Cbarles MUlet, l el ::eu còmplice ar- A la cUnió de Llogaters», car- embriac, sense saber el que es teia
tístic, Paul Cazot, ban estat condem- rer Fiveller, 30i pral., demA, diu· el matà.
nats a sl.s mesos cadascun per ba- menge, dia 3 de corrent mea, a les
Les declaracions dels testimonil
ver venut un quadre de Millet, falsi- cinc de la tarda, el soci Mart! Puig no foren favorables per al processa'
ficat, a un magnat francès del trans- 1 Galceran, donarà una conferència i el jurat va emetre un veredicte
port. El nét de MUlet i el seu còm- de gran interès per als llogaters de de culpabilitat.
plice, Cazot, han de reemborsar tam- Barcelona, el qual tractarà el seEl Tribunal l'ba condemnat a vui\
bé, al magnat que els comprà el qua- güent assumpte: «La defensa dela anys 1 un dia de presó, l ha apredre falalftcat, els 100.000 franca que llogaters 1 consunúdors en el m<r ciat l'atenuant d'embriaguesa no ba.abonà per l'aliudit quadre.
ment actual». L'acte serà públic.
bltual, I la Indemnització corresponent.
CORTS CATALANES, 613
M. Pl¡eu, pintura
Ramon Calzlna, pintures 1 dlbulx01
VIllalobos M11\or, escult-ura
Del 2a de febrer al 8 de març

SYRA

Noticiari

NOTICIARI

Ocasió
Flassades llana grandíssimes
al preu de

16'so pessetes
Venda directa al vestíbul

HOTEL DE VENTAS
Cal~at••• Mobles •••

etc.
SEMt-ME OCASIONS

CARRER PELAI, 8
Telèfon 14370

Dels successos da l'Audiència.
Durant la primera desena d'aquest
mes es celebrarà a l'Audiència la
vista de la causa per detenció illegal del fiscal senyor Sancho, en oca,.
s ió dels successos que ocorregueren
durant ta celebració de la vista contra l'advocat senyor xammar .
En l'esmentada causa apareixen
processats els ex-agents de policia
de la Generalitat Felip Perrot i Gr&gort Rodrlguez Perezàgua, i el que
aleshores era cap de policia Miquel
Badia declar"t rebel.
El fiscal, senyor Solano, quallficr.
ela fets d'atemptat, I els advocata
defensors dels esmentats ex-agenta
senyors V!lalta i Vel!lla, en les sevet
conclusions, soll1citen la lliure absolució dela seus patrocinats.

LLEGIU CADA DIA

LA HUMANITAT

la humdllitat

6

APARELLS
FOTOGRAFICS

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI

DISSABTE, 2 DE MARÇ DEL 11a1

EL SORTEIG D'AHIR

001
144
399
565
766
969

~rimer

029
193
365
443
684
831

PEL·LICULES • PATHE• BABY • MAQUINES
fONO GRAFS DE TOTES MENES • DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

JOIES· BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CORTS CATALANES, 414

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

BARCELONA

(prop Rambles) Tel. 14137

B AR C E L ONA

Casa Bastida
Passei~r

de fJ:ràcia,

I~

Gran Basar de Sastreria i Camiseria Sistema Nord-Americà
Els nostres aparadors us bo demostraran amb nombrosos maniquins de cera, amb vestits de teles de gran aust i bona qualitat i eatlla de la més perfecta distinció, a uns

preus incompetlbles.
Ela nostres articles i ela nostres preus sempre ban respost a la mateiXa idealitat: fa.
cllitar LA MAXIMA ELEOANCIA AL MES BON PREU, amb vestits, camises, pl·
james. barrets, corbates i ¡ènerea de punt.
Vestits a 16, 25, 40, 110 I 80 ptea.-Pantalona a 4'85, 7, 1, 10 I 11 Ptea - Camises uflr
a 4'95 1 7'95 ptes., I de leda a 11 1 15 ptea. - Pijames a 1'95, 7'11, 11 I 11 ptea.
Sl l'elegància ba estat en altres temps nom~ privilegi dels a.Iavorlts per la aort, la
Casa BASTIDA ba creat UllA fórmula que la fa accessible a totes les claBsesaoclala.

Segon premi, núm. 4.648, premiat amb 60.000 pessetes
BARCELONA • SARAGOSSA • MADRID • AVILES • VALENCIA

BARCELONA • MADRID • REUS • VALENCIA i ALAMEDA

Quart premé, núm. 5.499, premiat amb 10.000 pessetes
BARCELONA · ALCIRA • PALMA • OVIEDO i HUELVA
PREMIATS AMB 1.1100 PESSETES
38.004 Madrid.
10 719 B A R C E LONA, Mondarlz{
Merva, Arucas, GironA
San Sebe.stlan.
4.122 BARCELONA, Algeclras
Madrid.
21647 BARC.U.ONA, València, Ma·
drld, Sant Feliu de Llobregat I Sevilla.
21116 BARCELONA, Ceuta 1 Bilbao
'1.823 BARCELONA, Madrid, Sant
Fellu, Alcalà de Guadalra
i Sevllla.
11.472 BARCELONA, Cartagena{
Màlaga, Múrcia, Merva
Madrid.
25.180 Madrid.
2U78 BARCELONA, Màlaga., san
Bebastian. Toledo, Madrtd
1 Oriola.
30.'141 Sevllla, Almeria, Sant Fellu
i BARCELONA
3G.939 Sevilla.
31.7'16 Sevilla.
3M29 BARCELONA, Madrid 1 Palma de Mallorca.
38.735 Madrid.
13.462 Los Be.rrlos, BARCELONA,
Madrid, Jerez de la. Frontera 1 Múrcia.

8 E C O I O A M I D Aa

Tenim una secció ultra. ràpida en la qual podem con.fecclonar tota mena d'end.r·
reca en quatre bores, com també una eeccl ó de ¡ran luxe, on ea confeccionen tota m•
na de vestits amb bons folros i acurada confecció, amb un 60 per 100 menya que ela na.
trea competidOJ'8.
Considerem l'estalvi la C06a més essencial; obsequiem ela nostres ollentl amb ...
gells d'Estalvi de la C&1u. de Pensiona per a la Vellesa 1 altrea pruents, en proporció
amb l'import de la compra.

PREMIATS AMB 300 PESSETES
DESENA
062 054 06'1 083
CENTENA
111 169 166 212 263 267
429 437
405
4.02
882
854
688 603 613 674 677 703
768 776 783 798 811 815
87~ 881 811 923 932 945

896

ADORNAMENTS

BOLES DE NEU

(de con.tett1 blanc, en catxes
de 4.0 boles

Des de 13 pessetes
el miler

D'ENCENEDORS

CASA SUBIROS

90 CENTIMS

Reparacions prantldes. Tallen, 12

014
176
478
831
986

Uegiu LA HUMANITAT

CAMISERIA

•

Ferrer Batlles
36, Boqueria, 38

Especlallt&t.s - Camises a
m1da - Adam 1 model RAGLAN <patentada)
MITGES «FERRO»
(de garantia)

'
estan sempre

en constant perill si no són ben
retingudes. Els aparells que fabnca el tècnic i especialista. PERE
81MON 113 donaran el màxim de
garantia, i eón, al mateix temps,
eis méa econòmics. Preus: 6, 10,
15, 20, 25, 30, iO l 50 pessetes

01'1
176
368
Ml
741
854 864

006
173
838
628
713

Consulta de 11 a 1 I de 4 a 1
Diumenge, de 10 a 1

CANVI FONOGRAF8 PER RADIOS

11 rom~anyt ajudem-nos. Yina a[IIJ

006 021
220 231
'Sl 546
1174 717
991

VIES URINARIII
A varlosl - Matriu. - Blenorrt.11&. - Tractament, moderna. •
Impotència. ·Diatèrmia. ·Alta
freqüència. • Raigs X. • Anàllata clln1ca <aan¡, Orina)

COMPTAT I TERMINIS

DISCOS

081 1115
~ 269
'110 (84
8g6 727
879 988

11, Nou de la Rambla, 111

RADIO 90 PTES.

. A 'l"~ C'll're ncat~)

P REUS BAR ATl SSI MS

EL REGULADOR
<Cnsa fundada el 1890>

CLINICA GALLEGO

Hospital, 42 • Ttl. 13651

'* ....

Les vostres bèrnies

EL INGENIO
Raurlo, e. - Telèfon 15088

VENDA I CLINICA

Carme, 11. Tel. 12743. Barcelona

PORTORRIQUENA 11
Cafès torrats
de collita pròpia

ANUNCIS PER PARAULES
Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
»
Cada ratlla de més ...... 0'30
HOSTES
PENSIONS
i PENSIO «LA COMER·
!OIAL». - Ba&r18tana1 7.
lj.bouament. aetman&~e I
illenauala. Tiquet. SO
)ooberte: 60 ptea. Tele~on 1 Bany.
I

ESTUDI AMOBLAT. •
Escriure & LA
UMANlTAT, al numero
7 Indicant oond1ciolliJ.
o¡arla.

~

A S A PARTICULAR.
r O·ltja
1 o !il Jovea a tot

lnil.tll aen.se bones
erer. EU.sabets, 6, Ser.,
runera.

Mtar;

, CASA PART. D. MAT.
.f.. !il ..m.ICII, tot est. P~
~yo, ,6, ller.

XALET modem, eapa.S'OFEREIX bonica ha.bltacló carrer Vll&domat, 1ÓII jard1 1 horta., & 26
minuts Pla.ça. Catalunya.
Venc 1mm1llorablea conDESITJO DISPESERS. dlctona. Dlr1g1r-se a LA
)l[enéndez P e 1 a,y o, <l3, HUMANITAT núm. 163.
pral., 1&.
GRAN OCASIO, menJa-dor modern completament nou per 285 ~ea.
DESPATX complet venc :~~r.· 17 (junt la.• preu molt rectuit per
tra.all&dar-me a tora. Jta.
•'otere!Jt
VIATJANT
crture a LA HUMANI· per a Catalunya, ram
TAT núm. 636.
de tel.ltUa 1 &ènere. de
punt. Amb bones relaclientela. EscriuMloJTA BOTIGA ~n. ciolliJ
LA HUMANITAT
trtca desitjo :per a •ta.- ro a. 160.
núm
blir-me. Condtcions raonables. Escriure a LA
HUMANITAT num. 639.
73, Ser., la.

DIVERSOS

OFERTES
i DEMANDES

ANGEL MARTI. Talle¡MOSSO O COBRADOR,
d 'enquadernucló (Mart!·
la Rosa, 17. Te· desitja cococacló 46 a.nya
nez
ESPLENDIDA HABITA· letonde75362
• Barcelona). 1 bonee reterénciee. EsCIO, balcó carrer, a tot
c;rture a. LA HUMANI·
· -~ .. per a dos amsca.
lodenjar aa, net, abund.,
MODES, conteccló aou. TAT núm. 63<l.
'acurat. BorreU, UB, prl· rada de vestit. 1 abrics
MODISTA s'ofereix a
~er, se¡ona..
per a ~enyora 1 nena.. • CIIBilo 1 a d.omlclli. Preua
Roca!ort, 164
econòmtca.
Roca.moderats.
Preus
BONA FAMILIA, deait. tort, 164, pral., la.
pral. l.a
jove tot eat.ar, prop
e la Plaça d'A&panya.
JOVE TAQUIMECANORETOLI I ETIQUETES
·ra.cte famlllar. E&c. LA
JiUMANlTAT, núm. 711. de totea menes per & QRAF, pràctic treballa
aparadors. Mercaders, 86. o!lclnes a'oteretx mlg <11&.
Escriure a LA HUMANI·
I HAB. 25 PTES. IODYOf
COMPRO mAqutna fo- TAT núm. 638.
~vlnyó, 34, !ilon., la.
togràUca per a. placa 6 l
JOVE DIBUIXANT cteper 9 i r.ccessorta. Es
JOVE A DORMIR, ee 1/!il
pceu 1 marca & LA eltJa coHaborar en reVl&crlwe
f~eettja . Cordera, U i 16, HUMANITAT núm. 79.
tea 1 cases ectltorlal.s. Es•• art., 1&.
crhue a LA HUMANITAT
LO C AL num. 640.
LLOGARIA
1
REGOMIR, 13. • Habl· tancat, minim !iiOO meINVERTIRIA Sins a.
¡"cló amb :penaló o aense. tre& quaclrate. Al Oul- 16.000
ptee. amb negonardó, Gràcia, Bo.nt Geren marxa. Inútll diel
r>ENSIO FAMILIAR. • vasi, San1à o Vo.Uv1ctre- rl¡ir-ee
.ense amplla deh&blta.
petita
Amb
I.!:.p.. 1111. habltac.. o. b&ll1 r&.
Escriure Apartat
1 wl ,.,¡ Consell de Cent, cló. Escriure a. LA HU· talla.
Correus l.HO.
MANJTAT núm. 162.
2a .
!139 .

--------

~

. ,.al .

109
448
713
864

112
455
743
902

037 063 084
186 193 209
104 809 818
762 '161 792

CARNAVAL

BARCELONA: Vla Laietana, 2
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· CADI I· CANARI ES
Sortldes setmanals els dissaote~. a les 1:.!. Etec~uaran el &en-el les motonaus
•CIUDAD DE SEVILLA» i •VILLA DE MADRID»
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· PALMA DE MALLORCA
Sortides co.da di& (llevat els diumenges¡ cte l:larcelon& 1 Palma, & les
19 bores, :per les motonaus
«CIU DAD DE BARCELONA» 1 «CIUDAD DE PALMA»
IERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA· MAO I BARCELONA· EIVISSA
LlNlA VOMJ:;A:tClAL Mm El:;CALES A TOTS ELS .PORTS DE LA MEDI·
TERRANIA, NORD D'AFRICA I CANARIES. - Sortides quinzenals de Bar·
Ll.NIA COMERCIAL BILBAO. CADIZ- CAN ARlES, AMB
celon~ ela dijous.
Bonides quln~ALA A TOT& ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. zenrua de B1lbao els dijous. LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
- Sor·
POO).
(FERNANDO
1 TERRITORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA
ttdea el c1to. 17 de cada mes, amb escales a València, Alncant (facultativa),
OIU'taaena (facultativa.), Càd1Z, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Río
de Oro (fa.cult.a.tiva.), Monròvla o Freetown (facultativa.), Santa Isabel de
Pernando Poo, Ba~& (!acultalJva.), Kogo i Rio Benit& (facultativa) pels vapora
«PLUS ULTRA» I uLEGAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BAkCELONA I VALENCIA
Sol'tides de Bnrcruona. els d11luns i d1¡ous, a lea 20 bores
•CIUDAD DE VALENCIAa
Preu a coberta; 8'00 pessetes. Bitlleta d'anada i tornada a preua rtdulta
amb escala a tots ela ports de la. PenlllSula Sortides de Barcelona ela dimecres
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANIA • CANTABRICA
LINlA REC:.ULAH. ENTRE BARCELONA - ALACANT • ORAN - MELUJ,A
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA I VICE-VERSA
Sortides de B111·celon.a. cada diumenge, a les 8 hores; d'Alacant ela dimarts,
d'Oran ela dimecres. d'Oran cap & Alacant els dimarts, 1 d'Alacant cap a
Barcelona, ela dimecres

VINT-I-QUATRE MIL
007 01:1 015 025 037 042 044 052 084
089 U3 16:1 168 194 203 233 254 260
279 318 333 340 411 418 523 529 535
593 600 618 643 682 711 769 815 829
839 882 961 989
VINT·I.CINC MIL
011 031 059 100 130 169 203 227 259
318 336 340 359 363 372 398 401 432
452 467 500 516 530 532 542 547 1160
632 639 673 712 736 752 770 784 862
869 953 967 973 983
VINT-1-515 MIL
004 03U 056 088 140 175 196 2a3 236
268 317 397 398 410 449 458 479 580
59:¡ 603 627 641 683 741 755 756 766
810 844 847 881 948 951 976
V1NT-1..SET MIL
006 013 019 Oò&1 026 031 036 078 085
102 163 187 230 250 268 272 282 287
309 315 320 341 343 388 407 416 473
~7 517 629 550 554 562 599 635 678
716 726 735 746 754 791 802 836 845
848 852 957 988
VINT-I-VUIT MIL
062 112 114 168 218 227 316 319 412
441 (89 504 623 563 569 586 662 674
686 692 723 729 732 819 826 847 800
861 867 875 876 899 927 941 963 971
989 990 994 998
VINT-I-NOU MlL
019 062 063 0'17 112 116 167 176 188
199 255 26l 292 3:xl 360 401 421 437
662 611 645 692 710 714 723 737 '142
747 757 758 765 769 772 741 783 815
828 841 877 885 904 920 959 978

i41
648
762
899

268
493
712
828
988

837
1509
724
838

846
11015
791
941

380 388

Mfi,

0'15
4.04
701
141

No\&: &1.1 aue C1e Cora "Ul&utn Mnú• C1t 1a ooetra cua. poclm eecrtw._ t.dJilDt&n\ 0'60
~te• en ~egell.l, 1 rebran ttaurtoa moa1aee 1 un l1alema tiiJ)ed&1 per a prenctn t• msdea, amb Iu tnatrucc:sona pe¡ a rebre l'enclrreo aba.ne dew dno ctJes

MADRID: Pas&el¡ de la castellana, 14. -

019
227
448
546
699
926

Tercer premi, núm. 33.943, premiat amb 20.000 pessetes

SECCIO DE VESTITS DE NEN per a totes les edata 1 de totes les formes, amb. teles
de ¡ran gust, estil anglès, a mida, des de 4.0 peasetea.
SECCIO DE VESTITS D'HOME, dlterenta formes 1 teles de ¡ran fantasia, estil an¡lèll, a mlda, des de 50 pessetes.
SECCIO DE VESTITS SPORT, en tota els eetlls, ¡ènerea de ¡ran fantasia, eatil an¡lès, a mida, des de 50 pessetes.
SECCIO DE VESTITS D'niQUETA: Smokinp, Pracs, Jaqués, dea de 100 pessete,a.

CARETES -

VALENCIA I BARCELONA

MADRXD • LUCFNA

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CA!XEB DE
CABALS. MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE 00.
sm, MALETES, DISCOS, etc.

Telèfon 30422

premi, núm. 34.720, premiat amb .100.000 pessetes

144 151 270
465 1554 598
750 760 786
909 910 913
DOS MIL
097 108 161
210 232 234
872 434 437
821 834 837

1'11 182
238 279
616 718
893 944

TRES MIL
149 152 153 163 179
279 296 112 383 393
644 &59 569 6'115 888
730 732 741 '149 801
9'13
QUATRE MIL
052 053 093 105 110
244 274 324 333 334
648 553 673 578 621
734 780 794 842 888
025
181
411
649
758
937

027 040
189 224

ü7 491

841 847

CINC MIL
046 055 059
193 194 24S
434 440 447
587 695 617
770 771 800
988
SIS MIL
051 06'1 076
241 254 352
618 b24 688
848 862 877

649 1181
'198 806
983

183
802
'124
991

207 234
397 UB
625 876
813 86'1

060
444
641
'197

004
231
429
592
776
934
001
188
381
745
918
026
172
399
488
749
992

TRENTA-QUATRE MIL
057 078 079 094 116 160 190
292 298 312 313 337 373 408
435 464 492 537 539 556 568
593 650 656 677 687 690 727
778 818 ~5 878 911 914 925
970 9'17 993
l'RENTA-CINC MlL
020 038 041 089 163 154 164
224 227 244 247 306 309 311
430 470 483 499 542 543 591
749 751 787 '189 813 864 894
925 983
TRENTA-SIS MIL
030 060 070 111 122 125 138
179 209 210 234 249 271 296
339 348 352 356 420 428 459
504 560 570 626 630 636 718
763 824 836 A.S6 925 938 978

'l'RENTA-SET MIL
016 035 037 066 097 108 116
209 243 267 321 352 364 380
4J7 f79 623 632 580 583 603
no no 122 735 110 832 845
899 901 903 908 972
TRENTA-VUIT MIL
013 025 042 070 072 0'14 087
150 156 184 200 224 235 237
3a2 391 401 415 432 462 513
602 606 648 695 701 722 723
831 845 848 855 888 894 900
940 989 992

218
~

5rl

•¡q
9~

~~

321
73i
~

151

~20

t71
740

98'1

130 19~
388 393
605 709

sso aee

142 140
262 348
520 ~
807 ~
923 ~

LA LOTERIA DE LA SORT
DE

MIQUEL

VALDES

Rambla de les Flors, 12
HA REALITZAT EN EL SORTEIG D'AHIR LA FORMIDABLE
PROESA D'ENRIQUIR UNA MULTITUD DE BARCELONINS.
ja que en aquest sol sorteig ba venut ELS TRES PRIMERS PREMIS SEGUENTS:

PRIMER PREMI DE PESSETES
100.000
AL BITLLET NUMERO 34.720

165
428
634
901

187
480
662

953

SEGON PREMI DE PESSETES
60.000
AL BITLLET NUMERO 4.648, I el

098
291
474
656
814

162 16'1
317 331
490 1518
679 895
836 840

097
384
692
938

105
390
716
942

QUART PREMI DE PESSETES
10.000
AL BITLLET NUMERO 5.499

142
458
773
981

SE!' MIL
154 170 261 276 326 374
445 471 485 488 502 695
663 671 676 693 712 723
798 803 812 817 947 896
VUIT MIL
0'10 082 086 097 129 175 207 212 225
304 352 367 419 453 471 604 626 b28
635 663 671 706 767 782 841 845 668
872 951 956
NOU MIL
073 117 122 131 132 148 164 225 226
257 279 298 299 323 328 335 353 358
364 865 372 429 443 474 485 537 653
679 692 656 706 759 770 780 ?81 782
'185 836 872 893 921 933 936 953 955
965 992 996
DEU MIL
039 045 106 158 173 190 193 201 232
263 284 290 320 333 408 418 438 475
'117 497 505 562 566 595 605 616 627
736 740 742 751 777 782 831 851 862
890 899 936 941 977
ONZE MIL
006 014 017 051 060 085 091 130 1<l5
215 295 314 318 324 337 338 357 389
454 520 648 675 618 644 652 665 681
683 707 723 741 755 759 ?61 770 784
812 824 834 865 908 925 995

012 030
435 436
1119 628
'126 735

TRENTA MIL

022
232
382
609
724
988

020 029 043 095 101 106 11•
184 208 226 247 251 312 ..
454 458 499 527 530 560 ::'1
603 625 645 662 681 725 7••
'195 825 860 868 897 902 ~
• o¡¡
979
TRENTA-UN Mn.
039 051 076 110 115 131 147 lh
198 241 276 279 282 336 846 .~
376 396 417 423 435 437 439 ~
460 610 641 646 657 668 6{¡:¡ '"111
692 733 743 755 768 771 785 ~
841 871 873 892 944 977 984 ~
TRENTA-DOS Mn.
030 082 134 1(8 176 211 216 221
228 246 286 304 348 362 434 ~
454 461 ~81 495 514 522 531 5
556 663 590 618 622 640 648 6~
717 775 789 801 824 M7 910 919
928 935 954 986 997
TRENTA-TRES MIL
oa4 046 055 063 094 142 180 181
236 237 ~86 288 308 339 340 ~
390 455 456 479 494 496 605 5~
614 620 627 661 672 685 694 701
789 793 808 842 847 853 871 95t

007
164
449
578
772
970

a1x1 com també les aproximacions dels esmentats premis 1 MES
DE CENT CINQUANTA BITLLETS DE LES CENTENES DE TOTS
ELS PREMIS ; : ADQUmiU SE.MPRE ELS VOSTRES BITLLETS
EN AQUESTA ADMINISTRACIO I ACONSEGUIREU D'ARRI·
BAR A RICS

EL CARNAVAL

* LA

EL BALL DE

PREMSA

20.267, 43.398, 7.490, 48.833, 15.940,
14.009, 43.2'11, 28.271, 28.798, 1.800,
30 633, 28.124, 19.116, 29.305, 14.860,
13.701, 15.982, 43.902, 43.079, 40.780,
430,
40.689, 3.614, 8.082, 11.689,
14.005, 36.410, 29.712, 37.410, 29.613,
19.511, 3.475, 37.789, 25.353, 16.146,
31.209, 43.833, 3.043, 42.410, 8.702,
16.402, 27.847, 33.848, 2.661, 23.484,
43.146, 29.488, 32.483, 42.902, 27.359,
35.211, 6.701, 35.211, 47.964, 18.032,
16.825, 31.910, 6.194, 33.809, 30.129,
15.824, 31.065, 42.065, 42.044, 15.847,
23.747, 6.489, 32.800, 2.576, 21.388,
19.412, 40.787, 6.210, 40.787, 6.210,
40.399, 2.344, 46.257, 43.300, 30.620,
47.351, 33.!>52, 12.002, 27.904, 13.522,
42.002, 9.150, 4.128, 26.111, 10.403,
37.491, 30.201, 8.543, 2.060, 16 809,
647, 19.270, 17.705, 39.187,
19.270,
39.451, 42.226, 4.732, 2'1.121, 20.230,
45.510, 9.387, 23.572, 19.489, 47.899,
40.170, 26.810, 41.312, 23.924, 32.202,
43.180, 49.209, 26.943, 27.793, 25.933,
11.542. 14.940, 29.892, 17.035, 39.400,
122,
23.664, 9. 774, 24.:_2, 28.355,
28.336, 27.660, 2.098, 24.818, 3.140,
40.402, 9.612, 20.4.80, 20.031, 35.140,
49.140, 3.096, 2.008,
141, 23.037,
11.292, 2.056, 5.817. 41.034, 38.803,
18.270, 24.003, 18.484, 14.209, 28.114,
29.058, 28.461, 22.122, 13.8!'.4.\. 13.420,
20.460, 21.540 30.167, 37.7lu, 22.204
1 8.644.
Els posseidora dels numeros preo
miats podran recollir els objectes
al domicili social de l'Associació de
la Premsa Dlàrla <Canuda, 13, prlo
mer), totes les tardes, de cinc a siS
i s'ba d'advertir que eis números
i s'adverteix <!Ue els números cadu·
quen al mes.

CONSTITUt UN GRAN EXIT PER
ALS ORGANITZADORS
Com era de preveure, donada la.
populantat de l'Associació orge.nltz>l.dora 1 el fi benèfic que la inspirava,
aquesta !esta cama alesca va constituir un èxit rotund sota el triple ~
pecte de l'afluència de públlc, de
l'ingrés pecuniari I de la realltzaC1ó
artfstica.
A l'hora anunciada començà d'ar·
r1t:u gent al nostre primer coliseu.
D'antuvi l'accés a salons, platea t
llotges es tela parsimoniosament,
com s1 bom s'hi pensés una mica
abans de llançar-se a fer broma. A
poc a poc, però, la invasió de disfresses va anar-se fent més atape'ída, fins al punt que entle dotze i
una de la nit es tela poc menys que
DOTZE MIL
impossible donar un pas pel pati de
008 115 163 173 178 243 257 292 329 butaques 1 pels passadissos afluents.
332 413 (28 443 473 493 510 528 552
Entre les disfresses domluaven,
571 690 675 716 ?32 '144 ?76 796 802 naturalment. les de caire grotesc, a861 867 914 932
companyades de pierrots, gitanes, gallegues, húsars, mexicanes, etc. etcèTREI'ZE MIL
025 042 062 091 139 180 193 214 229 tera..• i un::1 desfilada inacabable de
233 236 282 287 294 308 340 341 372 mantons de Manila, alguns de veri424 446 465 490 512 666 652 67a 683 tablement rics.
A dos quarts de dues eis altaveus
721 750 758 788 815 833 645 851 853
disposaren la. desfilada de les disfres854 885 892 936 991 993
ses aspirants a premi daYant el JuCATORZE MIL
rat. Aquest va constltuir·se a. la ban037 066 072 146 165 186 233 245 309 da.
de l'amfiteatre. El pre426 331 352 353 389 396 397 451 421 sidiesquerra
el senyor Carles Capdl'Vlle., a,;445 456 513 515 527 539 647 559 694 sessore.t
per les enciseres tiples Ce·
607 688 693 707 714 762 779 791 831 cilla. Gubcrt
• • •
1 Trini Avelli, i en for844 884 892 979
- Avui, dissabte, tindrà lloc. •
maven part estimats companys de
del Casal de les Cosocial
l'estatge
QUINZE MIL
Premsa -Pomés, Romea, XIcota, Ja006 009 019 023 037 041 067 078 088 go Cèsar, Utrillo, Millan Aldaz i d'al- marques Catalanes, el segon ball de
101 166 168 174 193 222 279 283 323 tres-. El senyor Ca.tse.s Abarca va disfresses, que, com el celebrat d¡uo.
368 371 399 401 441 469 484 533 b45 ordenar, fins on va poder, la tor- rerament, promet ve-Jre's molt con·
593 674 676 691 703 714 736 740 791 rentada de disfresses que desfilaven. corregut. Hi haurà magnif!cs prernll
802 806 823 825 885 902 923 941 969 Màrius Gigreda va dirig¡.r ri concurs per a les disfresses que més es dlBtlngclxln en originalitat 1 bon gust.
973 978
especial de mantons.
SETZE 1\UL
Després d'una. llarga deliberació a La part musical ha estat confl:tda
036 066 106 110 132 167 202 270 274 porta. tancada, es van dislribuü· amb a l'acreditada orquestrina «Tbe c.v
474 519 535 550 554 556 660 563 625 tota justicla els premis, que eren mel Ja?.Z». La sala estarà decornde.
660 664 702 714 715 717 757 790 877 nombrosos i de valor; els extraordi- de manera escatent.
301 331 342 349 378 397 400 413 432 naris foren adjudicats a les senyore- Aquesta nit tindrà lloc, al teA883 890 909 911 934 940 945 949 973 tes següents:
tre Novetats, el darrer dels festlvaLsel
Premi extraordinari del governa· «Aurlgemme.JO, amb la celebració d
DISSEI' MIL
ad
048 051 052 080 083 111 144 182 187 dor generat: Avelina Salvadores, ja famós ball multicolor.
En aquest ball serà proclam '
212 253 263 299 313 353 409 456 615 cMaja de Goya».
557 565 572 623 716 '123 759 762 781
Premi extraordinari do l'alcalde. la. «Pubilla de Ce.maval», Ja qual serà elegida entre les assistents al feJo
833 839 887 909 930 937 947 959 970 Mllva del R!o, cMaja de Goya».
!et
.
Premi extraordinari de cMyrúr· tlval.
DIVUIT MIL
El ball multicolor co!llençarà a _
005 050 066 089 149 153 170 173 193 gia»: Maria Barredn «Maja de My- 1onze,
atraccions
d
parc
el
però
'
204 271 283 287 322 355 402 404 614 rúrgia»
Premi extraordinari de riquesa: que s'installarà. e. la sala - funct e>520 623 566 631 645 653 662 676 706
narà des de le~ d;u 'fe la nit.
727 747 752 782 819 Y16 949 970 993 Feliciana Bertran.
_ La Unió Ultramarina cmwlda
En-I
color:
de
e;Xtraordlnari
Premi
DINOU MIL
tota la dependència mercantil dc 13
.
017 106 110 125 126 134 169 181 189 carnita. Gtl.
Els altres prem1s, en nom~re de nostra ciutat i en part1cular, la ctel
200 209 242 262 270 288 297 328 348
378 382 402 414 452 631 556 584 683 mes de noranta, es féu dificillssim Ram d'Allmentació al monumental
687 711 730 815 826 840 885 888 941 adjudicar-los. Finalment, es va po- ball de disfresses, popular, de!s de961 977
der arrlb~r a un acord. De les gen- pendents adroguers, que Unclra lloO
tlls prem1ades ens vén~n. a la me- el proper dilluns de Carnaval, di!\ 4.
VINT MU.
035 092 102 125 133 148 173 182 197 mòria, ~ «Me.jo» dehcios -Mary a. dos quarts d'onze de la nit, al mo206 227 228 240 318 335 416 420 488 Darson-, un «granader», que era dernissim saló Gran Price.
Com de costum els beneficis q·te
t96 544 545 582 595 650 676 689 '170 una fill~ana -Clarisa Padron-, i
780 799 802 826 831 847 852 867 870 una dchcio.sa «lagarterane.», el nom s'obtinguin seran destinats a Ja cnt·
Mútua de l'entitat.
xa.
.
991
907 988
de la qual no recordem.
En resum, una festa agradablllsVINT·I·UN MIL
rematada amb el sorteig, fet
004 013 024 097 109 123 133 248 315 sima,
de notari, 196 premis, de la
319 335 380 416 435 4.38 451 465 613 davant
benèfica_, a profit del Mont004 013 024 097 109 123 133 248 315 tòmbola
de Periodistes.
119 335 380 416 435 438 451 465 613 plus
Fins l'any que vé.
539 647 559 660 571 599 625 663 669
En Vlrtut del disposat per tJ~
692 729 730 756 763 793 803 820 836
ELS NUMEROS PREMIATS de la Pres1dênc1a del Consell de ) ta
881 883 917 922 933 941 969
En el sorteig de la tómbola, segons mstres, del 21 de febrer ü!ti~oral
VINT·I·DOS MIL
acta aixecada pel notari d'aquest~ Junta Municipal del cc,,s Ele~ nJ$
019 049 149 159 251 277 278 359 368 residència, senyor Joan Josep Bur- posa a coneixement dels electors ¡¡s190 196 452 481 t93 612 527 531 56:1 gos Bosch, han estat premiats els quals pugui interessar, que les 1 ,~
0
698 844 649 704 707 740 769 812 814 segUents números:
tes electorals de les seccions dJ 0
866 8:12 929 847 Hil
4.3.022, 48.136, 4.904. 13.029, 10.714, cree.c~ó han estat exposa~es ~ 0011
VIi
9.812, 27.909, 43.305, 20.609, 5.792, al public a. les seves oficines· ¡¡ú
VINT·I·TRES MIL
008 030 040 044 059 w 145 146 207 43.309, 20.647, 17.791, 23.050, 12.932, Lnietnnn, 16. entresol. per un t~~rnn
119 131 212 302 111 887 4.04 427 453 36.080, 34.911, 3.'182, 39.363, 19.208 de cinc dies, durant els quals .,.~que
4iO 600 616 645 595 622 625 629 635 36.352, 7.107, 41.209, 30.641, 31.620, formula r-se les impugnacions vt·
6'10 G95 7t9 800 812 815 816 838 874 14.650, 2.354, 3.338, 22.063, 37.140, ra referència l'article 34 de 1ll
&29 HO 883 885
86.152, 36.320, 38.160, 18.520, 13.410. genL llei electoral.

I

L~fi'lON, I'UEltTO RICO
Plaça Bonsuccés, i Xuclà. 25- Telèton 20112

HllENDES Dt SANT HUPt

MATRIMONI CIVIL

La mar i l'aire

A la sala d'actes de l'ex-tinència
d'Alcaldia. del districte vuitè, 1 davant del senyor jutge municipal, "a
TRAFIC DE PASSATGER& celebrar-ee l'enllaç matrimonial dels
I VAIXELLS
nostres bons amics i ferms militants
Valx. Passat. d'esquerra Mercè Beünt 1 Jooep MarNacionalitat

túlez.

a.59:1
134
Espanyols... .. • ... ...
24
Noruecs ... ... ... ...
~
21
Italians ... ... ... ...
17
13
Alemanys .. • ... ... ...
lli
Anglesos .. . ... ... ...
6
7
9
Francesos... ... ... ...
8
Suecs ... ... ... ... ...
5
Danesos ... ... ... ...
'
Holandesos .. . ... •..
1
~
Nordamerlca.ns ... ...
1
1
Romanesos ... ... ...
1
Iugoslaus .. . .. . .. • ...
El total de ~lxell.s ~s de 238 amb
3.727 passatgera, o algu1 que durant
aquest mes bl bagut una disminució
de 55 vaixells 1 de 2.384 passatgers,
amb diferència al mes de ¡ener.

Apadrinà el nuvi el diputat al Parlament catal.A senyor Nicolau Battestlnl 1 la núvia el nostre company
de redaccló Josep Maria Francès.
AMlstlren a l'acte, ultra lea dlsUngldes famllies dels contraent!,
nombrosos amics 1 çarrellglanarls
dels joves noucaaata. Al tl'ont d 'ells
els conseqüents catalantatea del dJa.
trlcte de Gràcia senyors SorrlbG.s, Al·
crudo 1 Blanch, amb una nodrida
representació de l'A.t.nw Republleà
de Gràcla.
L& jove parella sortf m vl&tp de
noces cap a !4adrid, amb el propòsit
de vl.sltar all1 ela preaos catalana.
Desitgem ala bona amJc:a Beünt 1
Martinez una -.ma nuna dt mel
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L'HOSPITALET

; La reforma de la Llei
. AHIR, AL PARLAMENT. DE LA REPUBLICA
ele~ral
Van celebrar-se ses stons mati i tar·da i Sembla' que la ponència
aquesta darrera fou quelcom accidentada ha arribat a un acord

'
La t ra g è di a
"'

.

asturiana
RECURS D'UNS CON DE MNATI A
RECLUS IO PERPETUA
Ol.jon, 1. - L'advocat senyor Oezl.

Oerda, defensor de J~
Madrid. 1. - Una vegadr. acabat màn de la Ramon
M.enéndes Nov&l
el Consell de M1nlstrea, ea reun1 al Oonzàlez,
condemnats a recluLópez,
Mario
e
despatx d'aquesta la POnència que sió perp6tua pela
successos revoluestudia la refonna de la Llei Eloo- cionaria de Clma.devllla.,
a'bt. d1r1.toral.
temporal d'aro1tri8 per a estimtt;ar berta.t prov181ona.l del nostra alcalgit a l'auditor de la. vuitena divisió
Prop de dos quarta de trea de la pl'egant~ll
l'ectiflcació, ha resolt el que seguax: de Ramon Frontera. que com se sap
perquè interposi recurs
oradora que ban pa.rtlcipat en el veurà 1'1nterè& que aquesta. Cambr& tarda acabà la reunió de l'esmentada
'Els benehcls del decret de 26 de !e- estigué detingut a.i vaixell uUrucontra la sentència recaiguda.
debat. Comença. dient que coincideix presta & un afer tan vital com el ponència inter-parlamentir!A.
rer darrer, no seran aplioobles . a guay» durant 143 die~, es veu que els
amb ella 1 que no l'han de buscar que es diacutelx.
A la sortida el ministre d'Obrea
aquells propietaris els quals, desJ.S- infants d'aquesta. clute.t barrinaven
Madrtd. 1. - A lea onze en punt solluciona particular• a l'afer, sinó
Et procedeix a la votacló, i l'ea-- Públiques digué que s 'havia arribat
tlnt deh permisos que tenen ja sol- silenciosament com podrien testilicitats o concectits, mitjançant iDS- moniar al senyor Frontera l'agra1- del maU comença. la sessió sota la que s'han d'ajuntar tots els esfor- mena és rebutjada por 9~ vots en a un acord en tots els punta i que
el senyor Jlménez Fernàndez havia
tAncia posterior, pretengUin acollir- ment que per ell senten degut, ~ens presidència del senyor Alb&. Al banc ços. Es mostra partide.rt que no es contra. 1 12 en pro.
Queda la. base novena pendent de quedat encarregat de redactar d&als beneficis de l'fsmentat decret dubte, a la Immensa te.sca rea.litze.- blau ela ministres d'Estat 1 Obres discuteixl a tons e.questa. qüestió en
ílnltivament el projecte que serà sotda al Departament de Cultura. com Públiques. Escassa animació ala es- aquests moments, perquè té en pre- redacció def1nltiva.
e 26 de febrer proppa~sat.J
a regidor i com a alcalde després cons 1 tribunes.
paració un proyecte de caràcter g&Es pose. a discussli la Base desena, m'b a. la propera. reunió de la PoEXPOS ICIO DE LES LLIS· en bé de l'ensenyament. A tal fi
~
nera.l 1 &erla prejutjar 1& qüestió.
que tracta de les atrlbuciona deb al- nència.
El senyor EmUlà Igleslas manl!esEL FERRO CARRIL DE
TES ELECTORALS DE LES iniciaren una subscripc.16 per tal
\
Queda acabada aquesta. lnterpel- caldea.
s E e e 1 oN s DE NOVA d'adquirir un pomell de nors que
ÇAN FRANC
Són refusades diverses esmenea 1 tà que una vegada mé$ havia exlació.
A B ILBAO
la seva oposició a l'assaig
una comíssió integrada per les ne&REACIO
la Base desena queda pendent de pressat
1 .- Ha tomat a recrudir
El senyor COMIN desenrotlla la
proporcionaL El projecte - afegí- laBUbaO,
'-En virtut del que disposa. l'ordr.e nes Francesc Manyé, Concepció seva Interpelació a.l mln1stre d'Obrea
L'OR DRE DEL DIA redacció definitiva.
punt que
el
!!ns
mar
al
tempesta
és molt complicat, però ban estat
Pr 'dè 1 del Consell de nu Fonts Montserrat Benito Frances- Públiques sobre el ferrocarril de Can
·
S'entra. a l'ordre del dia.
Es posa a discussió la base desena, exposades
solament ban pogut sortir ela vaitinpotser
que
raona
tala
e t~f's ~1 ~lc a.del proppassat, 1~ ca. Uadó, Dolors Oabriéi, Eulàlia franc.
S'aprova un dictamen de la <Jo- na, que traC'ta del règim de carta guin raó els seua defensors. Jo crec xells de gran port.
untn municipal del Cens Electoral Solà, Roser Balanyà, Elena RosseEl MINISTRE D'OBRES PUBLI- missió de Guerra sobre el projecte municipal, 1 en la qual es diu que que en vista. de la situació d'EspaA BURRIANA
a a coneixement dels electors lló, Dolors Farràs 1 Francesca. Ba- QUES 11 contesta: Es deure del mi- do llei reorganitzant el regiment de eis Munlcipla tenen facultat per a nya l'assaig és perlliós, encar& que
Burriana, 1. - Continua el vent.
que pugui interessar que les lllstes denes, feren o!rena a. l'esposa del nistre -diu- atendre les aspir&- Ferrocarrtt..
adoptar una organització peculiar o la llei tingui cara.cter provisional per
lectorals de les seccions de nova senyor Frontera felicitant-la, en- clona exposades, ja que en cap moun sistema econòmic, acomodat a a les eleccions municipals, perquè que ha destrult la. meitat de l'esreac:ó han estat exposades nova- sems, per l'alllberament del seu ma- ment no ha. tingut el miniStre n1 el
EL DICTAME N S OBRE AL• les seves necessitats en virtut de car- és ben sabut que la polltica espe.- cassa collita de al taronja. El venL
ba enderrocat part d'una. casa d.:
rat. Aquesta simpàtic actitud de I~ més petit pensament d'abandonar
COHOLS
ta especiat
nyola gira entorn a la vida muni- recent
eDt al públic a. le:> se·;es oíiMnes, nostres
nenes ha. commogut, per la
construcció al carrer de Me·
El senyor CALVO SOTELO propo- cipal.
Es reprèn 'la disc~ó del dictaia. Laietana, 16, entresol, per un seva tendresa, els cors·dels esperits aq,uestes justes asfiraciona. Diu que
Pelayo, quan la !am.Wa que
Per últlm conversà amb ela pe- néndez
rmini de cinc dies, durant els més reaeis, els quals no deixen'"Al.e talnbê aquest és e desig de la. Com- men d'alcohol& <Ocupa el banc blau sa. una esmena sobre lea facultats
Ll
es trobava absent.
l'habitava
el ministre de Finances 1 s'absenta d'organitzar els Municipis de con- riodistea sobre els treballs de la Po- mobiliari quedà destruït.
uals podran formular-se les impug- veure que àdhuc els 1n!ants . saben panyia explotadora. del ferrocarril.
el
d'Agricultura
ministro
el
nència
municarta
aquesta
amb
formitat
Cid.
e.cious a les quals fa. referència !er justtcia. al qui se la mex·eix. Amb
Examina el conveni lntemaclonal el senyor
qual s'expressà en ela se¡Uenta terEl senyor PALOMINO continua cipal, 1 la comissló l'accepta.
•art. 34 de la vigent Llei Electoral. unes nenes com aquestes cal tenir relatiu a ferrocarrtla 1 la forma
La projectada supressió dels
Queda la. Base onzena. pendent de mes:
plena confiança. en l'esdevenidor.
com ba anat desenrotllant-se. Res- en l'ús de la paraula. Prossegueix
-Hi ht. hagut per a.lxò acorda so-La desfeta de la Lllga a l'Ins- pecte al ferrocarril de Canfranc r&- el seu d1.scura de rect1flcac1ó 1 diu redacctó defln1tiva.
CONCURS PER A L'ADQUI·
d'efectes a la Banca
comptes
SICIO DE MATERIAL PER titut de Sant Isidre ha caigut com corda. els fructuosos de l'estació 1 que el projecte de la Com.ls.'\ló d'A11:., posa a discussió la Base dotze.. br& tota els extrems 1 es farà una
una bomba entre els seus elements diuen que en realitat no ba. respost gricultura no satisfà ell Interessos na, que tracte. del Consell obert 1 llei que garanteix el dret a tots els
ALS CEMEt~TIRIS
catalana
partits que mereixln aquest nom, 1
Al Negociat de Cementlrls de l'A· afins. La. derrota., però, sembla que a. les 1Rus1ons que es posaren. No dels viticultors.
queda aprovada seDBe discussió.
Madrid, 1 . - El Consell Superior
untsment de Barcelona, baixos de .els ba rejovenit de faisó tal com obstant, la Companyia del
El senyor ORlA DE RUEDA tamEs posa a discussió la Base tretze. lmpedui. les maniobres deslle1als a Bancari ba celebrat una reunió exNord
a Cii~a de la Ciutat, s'admetran 51 els haguessin empeltat les fam'>- s'ocupa d'establir les m.1llores con- bé rectifica. Diu que està conforme na., que tracta de les Juntes veïnall què alludi& fa alguns dies. Tindrà a traordinària per tal de tractar del
més l'avantatge de central' la lluita.
al dia 11 del corrent, de les ses gliuldules Voronoff. Tot és, sue.- venients en el material. No creu em- que per a resoldre l'afer s'ba. d'&- 1 comlssion.s Intermunlcipa.ls..
en els programes 1 en les 1deea, fu- tema de la P.rojectada supressió deli
deu a les dotze del mati dels dies ra, promeses de fervorós cate.lan!s- presa. fàcll que es pugui arrtbe.r a vltar l'extensió de l'àrea del conreu
Queda pendent de redacc1ó.
gint d e ls persona.ll.smes, 1 aquest comptes d efectes eatablerta a la
eincr¡¡, proposicions per a optar al me i de bons propòsits curulls de l'electrificació de la rampa d'aquest del cep. Després demostra amb x1Es posa a discussió la base catorze,
de Catalunya.
ncurs relatiu a l'adquisició de ma- patriotisme, no amagant-se de d1r ferrocarrll. S'han posat tarifes re- fre3 la necessitat que ae suprlmel- que éa aprovada. sense d1scuss1ó. sera un gran avantatge per a. Es- Banca
a aquesta. reunió no acudiren ela
rials d'obra cuita per als treballs mil penjan1ents de certes visites de duïdes suposant que al.xl es podria xin els impostos que pesen sobre Tracta de la competència munlci· panya. 1 la República.
En principi s'han acceptat les li- representants de la Banca catalana..
que executa. la Brigada. 1 per al ser- caire colonitzador.
portar a. aquestes llnies el tràfic que l'alcohol de brisa. Segueix dient que pa.l.
nies generala del meu projecte amb Sembla ésser que en la reunió s'ex·
Aquests escarafalls, nosaltres, els va
vei d'enterraments als cementiris
Es posa a discussió la ba.se quinze, algunes restriccions l modificacions; posaren diverses opinions, entr&
per altres, però tot ha resultat a1x1 es donarà solució al problema
•aquesta ciumt, amb subjecció a d'esquerra, els escoltem amb un
El ferrocarril de Caniranc acontentant igual els vit1C'Ultora que que tracta. de les a-tribucions dela entre aquestes figura la Interessant aquestes lea que es tracta. d'Una
es Bases, preus 1 pressupost que despectiu somriure, ja que sabem estèril.
l de les Coml.ss!.ons suggestió del ministre d'Obres Pú· qüestió, en suprimir-se el compte d'eAjuntaments
posats que totes les seves diferències foren queda com una Unia molt secundà- elsEsvln1cultors.
t
11 d t
.,,_,
produeix un incident entre el permanents.
bllques sobre la distribució de llocs fectes, que suposa. una modificació
arranjades immeditament mltjan- ria..
a a es aran ex
~·uS aque a
El &enyor SERRANO BU!ii'ER de- dintre dels candidats de cada lllsta; del Codi de Comerç 1 que, per tant,
çant una. cartera. de ministre.
l't>smentat Negociat.
Hi Intervé el senyor TOLOSANA senyor Pérez Madrigal 1 el senyor
el qua.l recorda una. proposició que Pérez Berlanga, 1 el ministre de Fi· fensa una esmena que accepte. la altres modificacions dels sen:yors Al- seria necessària una llel
SERV EIS DE LA VET ERIEl President del Consell, senyor
féu a.1 Oovem en la. qual defensava ne.ncea, durant el qual se sent eJ s&- Comissió. Queda la base 15 pendent va.rez Valdês, ~drega.J.. Igles1as, Ve.- Valero
Hervàs, ln.formarà el ml.nlsNAR IA MUNICIPA L
quero 1 OU Brandó, també foren aola necessitat de l'exportació de la nyor Pérez Madrigal que es dirigeix de redacció definitiva.
de Finances sobre les oplnlona
tre
'Rrsum estadlstic dels serveis reaEs posa. a discussió la Base lS, ceptades.
taronja valenciana per Ca.n!rano fi· al senyor Marraco 1 11 diu «trasbuper tal que en deflnltiva
exposades,
tzats pel personal del Cos de Ves&el
que
adverti
Un perlodlste. ll
que tracta de lea obres municipals.
xant el ferrocarril central d'Aragó. mant bumà».
nyor EmUlà Igleslas acabava de dir resolgui
rln?\ria municipal durant l'any L'ELE CTRICA I L'AJUNTAMENT, Responent a.1 mlnlstre 11 diu que la
aenyor
El
PRESIDENT:
senyor
El
esmena
una
accepta
Comissió
La
934: Servei d'estacions i fielat: AC~IO POPuLAR I ELS PARATS, taronja una vegada recollida de l'ar- Orla de Rueda queda en l'úa de la del senyor Irujo en la qual proposa que una vegada mé$ havia patenLA F IRA
la seva oposlció al projecte, 1
tiar reconegut a la seva. arribada
condeque en contra dels acords d'ambdUEII titzat
Els periòdic:; locals anuncien la bre i envasada no es perjudica, per paraula.
el senyor Jiménez FernAndez, contes- El president Masaryk,
la c1utnt: bovf, per caps. 145.933;
~ comissions, es pugui entaular recurs
que
diu
YTA
MORA
senyor
El
fer
pot
es
l'exportació
cosa
qual
la
República
la
per
tà:
corat
lanl'r, 869.067; capri, 38.844; porci, solució del conflicte de l'enllume- amb la dita linla malgrat la. ba.lxa coneixent la lmportància d& l'afer contencioso-admlnistratlu.
-En efecte el senyor Iglesias sal6~3; sol1peds, 928: aviram i co- nat públic pendent amb l'Elèctrica.
Queda pendent de redaccló defi- và el seu vot, perquè creu que el
de part del recorregut. demana que es posi & debat aquesta
Espanyola
bovi, 55 S'assegura que la companyia. ba temperatura
m ~ . 211 097; comi~sos:
qüesaquesta
que
ja
tarda,
mateix&
nitiva.
El senyor ROMERO RADIOALES
sistema. proporciona1 és perillós en
Madrid, 1. - El ministre de Txeps: llaner, 657; capri, 39; porc!, 23; transigit amb el cobrament de les també
~
una
l'I,
Base
necessita
la
alcohols
tió dels
Es posa a discussió
h1 intervé.
aquests moments.
coslovàquia a Madrid ba !et públl·
ollpeds, 2; :~viram 1 conills, 5.120. factures atrassades al preu de l'anNega que la. taronja. sofreixi cap pida solució.
que tracta dels béns municipals.
- I els restarts radicals?
ca la següent nota.:
m a sn•NJ.ncies allmentoses fo- tic co...tracte. Per aquest concepte dany si es transporta per aquesta
que
veure
fa
li
PRESIDENT
El
sisena,
Base
la
a
lectura
la.
dóna
Es
-S'han mostrat conformes perquè
«El President de la República Tx&n comi .t.>: mariscos, 2.556 qui- es pagarien 20.000 pessetes enlloc de part d'Espanya. Recorda que el se- hi ha encara dotze diputats que ~ dennltivament redactada.
coefl·
dels
correcció
la
s'estableiX
coeslovaca, Sr. Masa.ryk, ba recibido
os; bolets, 35 quilos; fruites 1 ver- les 80.000 que pretenia, ara que aques- nyor Guerra del R1o, quan exercia nen demanada. la. paraula, i per tant
alxf
i
«quòi'Uita
del
·~
mltj
per
cients
conLEONE
PASCUAL
senyor
El
en su residencia de campo, el casttCiure3, 824 quilos; embotits, 87 Qui- ta a.!luixada es diu si serà compen- la. cartera d'Obres Públiques, con- no sap s1 es podrà tractar dels al- sumeix un tom en contra. Es queixa queda reiQI& €'1 problema.
sada amb un nou contracte, contracllo Lany, al miniStro de Espaíia en
os; formatges, 40 quilos.
de la. Oe- cohol& Per altra. part, hi ha. molts que pugUin suspendre'a alcaldes 1 ~
representant
un
que
senti
pova.
no
d'octubre
6
el
fins
que
te
Praga, Sr. Agramonte y Cortljo, el
A l'estació del Morrot foren co- der obtenir l'c3mentada corrl;)anyla. nera.lite.t entaulés converses amb el punta d'lmportàncla que esperen la gtdors governativament 1 demana
le ha entregado el Collar de la
cual
. ata: 167.067 quilos de taronges.
resolució de la Cambra.
que això sols pugui fer-se per man- aprovada la bc octava.
Orden espa.fiola. de la República.,
- Dimarts passat tindrà lloc la Govern francès.
Servei de l'Esoorxndor: resum del fira
Se suspèn aquest debat 1 s'aixeca dat judicial. Es refereix a la. polttica de tal 1 com <;ueda redactada, és que acaba de ser concedido al Pr&El senyor GUERRA DEL RIO Indite. de Carnaval. Es feren mol&
bestiar sacrificat: total bestiar bovi, poques
però en can- terromp 1 diu que ell no va consentir la sessió a un quart de dues de la del mln1stre de la Oovem&C16, i diu
sident.e Ma.saryk por el Oobierno esEs suspèn l cliscussló.
47.407 caps; llaner. 703.725; caprf, vi... féu transaccions,
un vent terrible tot el dia.. res d'això. Fou com a representant tarda..
que aquest no fa roéa que destituir
paftol.ll
.387; registre Nosogràflc: acusa Fou el que
se'n pot dir una fira. de del ministre d'Obres Públiques.
Ajuntaments. <Ocupa la Presidència
les baixes següents: cavalls, 1.219; circumstàncies.
p ;, ECS I PREG UNTES PER CONSIDERAR POLITIC EL
El senyor ROMERO RADIOALES:
el senyor Alba.. El mln1stre de la Ooes, 113; bestiar, bovi, 219; capri,
TEMA
La Tinc els meus dubtes. Recorda les
gresca.
fer
vol
Carnaval
El
vemació suspèn Ajuntaments per a
El senyor ML·RAYTA demana que
62; llaner, 3.037; porc!, 885; total, «Penya Balaguerina» farà balls tar- pretensions que tingué la Generaliper Comissions gesto- no es tracti de precs l preguntes per
substituir-los
435 caps.
Madrid. 1. - A un quart de cl.nc res. Això no pot passar en un règim tal d'aprofitar-~ el temps que queda.
da. 1 nit. Rua, premis a les disfres- tat respecte el tràfec amb França.
El governador de Sevilla susses l ball Infantil. Hi baurà, per n.
Referint-se a la pròxima vtslta de la tarda comença la sessió sota republicà, 1 per això tampoc pot pas- de sessió per <l discut ir el projecte
VINT·I·SET MIL TESTOS el consabut enterrament.
presidència. del senyor Alba.. Ela sar cap republicà ni radical que bo d'alcohols.
la.
a
Públlquee
d'Obres
ministre
del
pèn una conferència sobre
PER A ~AJUNTAMENT
escons 1 les tribunes estan deserts.
- La. grip te.mbé en fa de les
sigui de veritat. Llegeix paraules del
El senyor MANGRANE també d&Fins a. la data del 14 del corrent, seves, ja que hl ha un nombre con- Confra.nc. diu: cAlli menjarem d&projecel
deflnltivament
S'aprova
la grip
mà passa.t.J
senyor Guerra del R1o ditea a les mana el mateix, i diu que no va a
•a .lt>5 dotze del :nlgdia, s'admetran siderable de malalts.
Sevllla., 1. - Al Centre Tra.dici<r
El senyor PEREZ MADRIGAL: te de llel convalidant la compra. por Constituents, en contra. de la dest1- ceusura.r per aquest fet al President
Negociat Municipal d'Urbanítze.l'Estat de l'edlncl anomenat Palau tuctó d'Ajuntaments.
- Ha estat jubilat el mestre del Que aprofiti, minyons!
do la Cambra, ja que ja sap que naliste. anava a donar una conferèn6 i Reforma. plecs de proposició Grup Escolar, senyor Joan Solsona.
El senyor ROMERO RADIGALES: del Glaç, de Madrid. També s'aproAcaba demanant votació nominal ha d 'estar d'acord amb el Govern, cia sobre el tema clentific eLa grier optar al concurs privat relatiu Era un mestre molt estimat 1 treba.- Aill
va definitivament la concessió d'un per a l'aprovació de la Base.
d'un
fred
el
sentirà
ministre
el
ha de protestar enèrgicament pel l'afillat doctor Agea; el goverperò
al subministre de 27.000 testos de llador que mereix un bon descans.
crèdit extraordinari de 1.748.463"71
cementiri.
El PRESIDENT DE LA CAMBRA: que vinguin la discu~sió del projecte nador, creient sens dubte que el tema.
rra de diferents mides, sota el tiorPopular
- Es dlu que Acció
El senyor PEREZ MADRIGAL: pesetes, per a primes de cobrament Se suspèn aquest debat t la. Base es d'arrendaments, el projecte de Llei era politic, suspengué aquesta conus de 2.040 ptes., entre Industrials ganitza una. tanda d'exercicis espide contribucions endarrerides.
Municipal, una interpellacló sobre ferència
vaja un menjar.
votarà oportunament.
establerts que es dediquen a aquest rituals per als obrers parats i ins- Doncs
El senyor MONCASI BAN GENIS
<Ocupa la Presidèncla el senyor el ferrocarril de Canfranc l no es
am.
crits en els treballs d'urbanització assenyala que- h1 ha qüestion.s que
LA LLEI MUNICIPA L Casanueva 1 el senyor Alba s'asseu tracti del problema dels alcohols.
de la muntanya del St. Crist. Els no poden imputar-se a dificultats de
Es posa. a debat la Llei Municipal. en un escó.)
Censura. durament al ministre d'Hi D'interès per als que man·
dies d'exercicis se'ls abonarà el sou tràfec, sinó a manca. de cura. de les
Es dll¡cuteix 1& base novena a la
que qualifica de perjudicial tenen relacions comercials
senda,
1 teca i després !elna! Els que no Companyies que no actuen en forma qual el senyor muJO defensa una
ACLARIMENT
l'actuació del senyor Marraco en la
vulguin anar als exercicis?
IN CI• qüestió dels r.lcohols. També censuPROPOSICIO
UNA
esmena.
amb Alemanya
deguda. La causa principal és l'a-~ Per un error de transcripció, doDENT AL
El senyor VEGA DE LA IOLESIA
ra al cap del Oov&m.
bandonament de les Companyies.
Madrid., 1. - Nota facilitada al
-nàvem ahir com a. celebrada a l'AteEl Sl'nyor MORE!' insisteix.
Pot també inculpar-se la Cultla a per la Comissió, 11 contesta.
Es posa. a discussió una proposició
lneu Republicà de Gràcia una conministeri d 'Ind•u.critt i Comerç:
El senyor muJo rectifica.
l'Estat (',[ue ba contrlbu'it a aquest
en la qual figura com a
Incidental,
Jerènci(l. a càrrec del senyor Abel
«Se¡zún el nuevo plan alemàn, el
votació
demana.
mUJO
senyor
El
Fuentes
senyor
el
abandonament.
signant
primer
\Velilla, quan en realitat l'Ateneu ReUN ALDAR ULL pago detoò <~ O'}Craclón de lmportan¡publicà. de Gràcia, adherit a Esquercla. nl'cesita un ~e::~f ~ ·ado de diviAcaba insistint en la necessitat nominal per a. la &eva. esmena.
a la Cambra haver
demanant
Pila,
El PRESIDENT 11 !a avinent que vist amb disgust les manifestacions
El senyor DIAZ PASTOR, de cU- sas. El he~h o de que la. lmportancla.
de l'estudi del problema general feríra. Republicann de Catalunya, està,
no h1 ha nombre suficient a la fetes pel President d'aquesta, en do- nión RepubllcanaJ, dirigeix uns precs sln el menciona.do cert lficado no e.st..'i.
roviari.
J.com les altres entitats del partit,
EL VENT D'AQUESTS DIES
El ministre d'OBRES PUBLIQUES Cambra.
conferència
nar compte del misse.tge del Presi- al ministre de Treball 1 al de la. prohibida ha dado lugar, en los úlP.lau~urat. L'eronentada
Entre les moltes destroces que ba
El senyor mUJO: Millor, a1x1 ea dent de la República, tomant al Governació, denunciant el Governa- tlmos Uempos. no obstante los repeigué lloc al Foment Republicà. Gra- ocasionat el fort vent d'aquests dnr- intervé a continuació 1 contesta als
ienc.
Parlament la Llei anomenada de dor de Càceres sobre suposats fets tides avlsos oflclnles. a que se haya
rers dies, destaca el de l'enrunament
que realitza en aquella provincia.
Introducido en Alemanla una gran
ccongelatsJ.
d'una. casa acabada de construir en
El senyor PASQUAL CORDERO: cantidad de mercandas sin este
El senyor FUENTES Pn..A la deel districte segon, prop del riu. Que- gué lloc al saló d'espectacles dQl Ce.reinteés
fer
J>od.rieu
que
millor
El
fensa: De la senzilla lectura de la grar els fon.s del Comitè radical de documE'nto, y estas lmportaciones no
dà. totalment destruïda sense que, sino el diumenge passat dia 2<& 1
ban oOC!tcln con"e~vir las divísas nesortosament, ocasionés desgràc1es assoli un gran èxit.
Dissabte, prop de dos quarts de proposició es desprèn la gravetat del Càceres.
cesarias para el pago.
personals, ja que els seus estadants
En el transcurs del drama «La deu de la nit, quatre individus, t>ls tema plantejat. Nosaltres solament
El senyor DIAZ PASTOR protesta.
1:!1 Gobie!'no alemàn hace prc~nte
abandonaren el seu Interior quan creu de la maslat, foren molt aplau- quals anaven coberts de la cara. amb tractem de discutir la. condúcta par- \radament
l demana al senyor Pas- una vez mà3 que la concesión de
es donaren compte del greu perill dits els actors locals. Es destacaren bufandes i armats amb sengles pis- lamentària. del President de les Cortal qual Cordero
seves
les
retlri
que
En un article publicat a «<n!or- que corrien.
divisas para el pallO de tales imporla senyoreta. Fiol I els senyora Bai- toles, entraren a la tenda. de queviu- l de lliurar-nos a l'examen d'altres paraules.
aciones», diu Royo Villanova, amb
taciones. sln certifiroòo de dlv!.sas.
En cap dels llOC$ on el vent ba
i Amargant.
res situada en el número 191 del conductes. La nostra. proposició per5&- no puede tener lugar.»
al
dlriglnt-&!
PRESIDENT,
El
rmis, naturalment, de la censura: comès maleses, no ha fet sentir cap Una
Els nens i nenes dels collegis que carrer de Newton. propietat del ciu- segueix els fins Indicats. La Consti- nyor Pasqual Cordero, ll diu que cal
!<Una. de las mayores satisfaccwnes victlma.
moralment i material collaboraren tadà Jaume Lladó Alslna, Els atra- tució concedeix al cap de l'Estat el
es doni compte de la gravetat
para las der,•chas \' m bre todo para.
LA «GACETA,,
- Al Dispensari municipal fo- a l'esmentat festival, te.mbé foren cadors en entrar foren vistos per la ·dret al vet, i aquest, d'acord amb que
que enclouen les paraules que acaba.
~os que figuramos en la minoria ren assistit Jom Penyarroyo, de 6
a la Cambra, de
tomar
de
dret,
aquest
públic.
pel
acollits
ben
molt
al
trobava
es
qual
la
l'amo,
de
fUla
pronunciar.
agrarla. de las Cortes Constituyentes, anys, de ferida. tallant produïa per
La llar del nostre amJc l subsel projecte de llei que m'be referit.
El senyor PASQUAL CORDERO: Decrets que tenen relació
encontrar en la concisa y acer- vidres de botella, i Eloi Paz Martl- criptor En Josep Tuba.u, s'ha. vist menjador, però, no tingué temps de El President de la Cambra, en r&els
que
Ja
pares,
seua
als
res
dir
q e puc dir és que en l'Asl'únic
Jo
tada nota. del seflor Dualde la ter- nez, de 25, d 'erosions a la cama 1 augmentada amb el naixement d'ubre'l, ba fet dues greus afirmacions. semblea. del partit radical, de Càce- amb ferrocarrils de Cata·
inante declaración de que deben colze esquerra que es produl al cau- na pubilla. L'enhorabona al nostre pistolera ordenaren a toís callar 1 En
que
tenia
que
digué
prlmera.,
la
restar quiets. La nola es posà a cri·
11 fou concedit un termini de
efcrmarse los articulos 12, 14, 15, re la. biclbleta que muntava.
lunya
amic l a la seva distlnguida esposa dar i un dels saltejadors la féu cau- manl!estar que estava completament res,
15 dies per tal que reintegrés els
9 y 20 todos ellos relativos a los
La Penya Blaus té oberta una Mercé Bertran.
per
exposades
raons
les
amb
d'acord
La <-Gacetu publica
1.
Madrid,
La mare lliurà als
l'encanonà.
i
re
Com1tè.
d'aquell
rons
Estatutos regionales.
un
subscripció per tal d'adqulrlr
atracadors una capsa de llauna con- s. E. en el seu missatge que acomEl senyor DIAZ PASTOR: Això un decret del ministeri d'Obres Pú·
Contra. todos ellos combati yo de- banderó per a la secció clcllsta.
bllquea, aprovant els pressupostos
tenint unes cinc centes pessetes en panyava la llei tornada. En la se- és Wla criaturada. Ets un rol.
\nodndamente en el Parlamento. A
La caixa del Municipi tancà
metàHlc, producte de la venda del gona part de les seves declaraclona,
El senyor PASQUAL CORDERO: addicionals de contracte l liquida
~cambio de las a.marguras que pro- el moviment de gener amb supedia. Abans, peròL l aprofitant una digué que la llei es presentà a la Jo m'atinc al resultat de les actea per a. les obres dels ferrocarrils amb
ducc la vida politica, bíen puedo per- ràvit.
distracció dels wndlts, va treure Cambra. l'octubre del 1934 i que el del partit.
càrrec a la consignació total concelnitirme la jactancia de decir que el
INFORMACI O LOCAL
- Avui, dissabte, 1 demà, diuEl senyor DIAZ PASTOR: Jo sol- dida l a les que es concedeixen en
Per ta.l d'aJ~cnltzar els grans balls de l'esmentada capsa una cartera dictamen es rebé el 16 de desembre.
\Presidente de la República, bajo la. menge, actua acf el clrc Forns.
sobre
tingué
el
data
d'aquella.
Des
11cito del President de la cambra., el successiu per a construccions de
qu~ tlnd:an lloc al Casino Unió Car- amb unes dues mil pessetes en bitfesponsabllidad del Consejo de mila te.ula fins el moment de discutir- que realltzl una ln!ormació parle.- !errocarrlls.
donina, durant aquest Carnaval, ha llets.
nlstros, y seguramente con el voto
senyor
el
-digué
suposar
per
se,
ràpidesaparegueren
pistolers
Els
mentàrta, per tal que aquest afer
Figuren entre els pressupostos, el
estat contractada la coneguda ortde b inmensa mayoria de las actuatros primer de la. secció quarta del
questrina eLa PrtnclpalJ, de .-er- dament pel carrer d& P1 l Margall, Alba-, les dificultats que podia. do- es posi en clar degudament.
les Cortes, ha venido n darme la re.en direcció a. la barriada de Can nar lloc.
El PRESIDENT: La Mesa donarà ferrocarrU de Lleida a Saint Girons,
rassa.
eón.»
El senyor ALBA ll contesta..
INFORMA CI O LOCAL
cura a aquesta petició.
per un valor de 897.884'85 pessetes.
El passat diumenge es jugà Aureli. La pollcla l la guàrdia elNo ens atrevtm a comentar-ho.
Diu que el sorprèn el fet que els
En el teatre de la Federació Obre- un Interessant partit de futbol en- vil treballen activament per tal de
El senyor BLASCO OARZON InUnificació d'estacions a lJeida, se!!!:222
que constantment censuren al Parle.- tervé, per tal de dir que això cal gona. fase, en el ferrocarril de IJelra 1 per la. Companyia llrica A. Cal- tre l'equip local i el C. E. de Sa- descobrir-los.
La g-..tàrdla municipal ha de- ment, acusant-lo de discutir coses que s'aclarelxl., sense complicitats de da a Saint Oiron.s, 144.972'51 pes.s&vo- Flores. de recent formació, que llent, aquest finalitzà amb el reELS QUE MOREN
dirigeix l'excellent primer actor En- sultat de 5 gols a 3 a. favor de l'e- tingut dos Individus que havien be- minses, hagin presentat ara. una pro- silenci.
tes i 103.539'37 pessetes.
del compte 1 promogueren posició, precisament a. l'entorn d'una.
el
més
gut
representades
foren
Torruos,
ric
El senyor ALBA: Es portarà a cap
quip local, despr . d'u:l disputat
També publica la «Gaceta» una
un formidable escàndol en el Bar cosa. pueril. El fet que declarés que la informació parlamentària que a'ha ordre del ministeri de la Oovernacl6
dissabte i diumenge passats, les for- partit.
midables snrsueles cLos Bohemlos»
Orient.
l'acte del President de la Repúbli· demanat.
ordenant la baixa en al guàrdia civU
«La Dolorosnll, «La Verbena de 18
- Des de fa dies persisteix un ca era encertadísslm, no té res de
El senyor DIAZ PASTOR: Insis- del tinent Gabriel Torrens Llompart.
Paloma» 1 l'aplaudidissima òpera
vent huracanat, el qual produeix particular, 1 dic que ho considero teix en el fet que cal efectuar el noES
<<Marina», en les quals obtingué un
perjudicis car són dlversea les teu- encertadfsslm 1 mngn.!Iic, perquè alxf menament d'una Comissió parle.de
meitat
la
perdut
han
que
lades
A la flor de la joventut 1 quan formidable èxit tota la companyia
mateix
al
perquè
dir-ho,
que
tinc
mentàrta.
NOT ICI ES DIV ERSES
ll>3 podlem esperar-ne, ba tra.spas- l especialment les senyoretes Mercé
El senyor DIAZ PASTOR: Insl.stemps havia d'evitar que, per part
guàrdia. municipal ha detingut les- teules.
Tal com es venia anunciant, del President de la Cambra, es po- aló no pot aixecar-se sense cr..te es
at , a Barcelona, Lluis Lucena. 1 Mo- Casas. Mercé Vecino, Francès, Font- elsLasegilcnts
vagab"Jnc~ : Joan CoTorrijos,
senyor
els
I
Tarrés,
i
seré
d'es.
diarllocal
el
reaparegué
dilluns
em , element destacadíssim de les
gués produir alguna dlflculte.t res- poal en clar aquest Incident. Jo,
mas Puig, de 26 anyS, de Barcementre valg pertànyer a aquell Co1lttmes promocions e..c;querristes de Mart! Gràcia, Martínez-Argenter lona; Manuel ROdríguez Antúnez, q-..terra «L'Acció».
pecte de l'acte presidenciaL
'
Veclno .ou i Llzalde-Garrldo.
lo·Ja
de
patulunya,
cavernicola.
premsa
la
A
mitè, no valg tenir fons de cap m&dintre
dictamen
el
mantenir
En
BerPere
i
portuguès,
anyS,
30
de
Robatori a mà armada
El publlc obligà als actors a recalitat se li ha acabat la tranquUU- del temps que estima convenient, na. al meu poder. Quan em valg s&Luc-ena 1ou en vida estudiós 1 diFeliu
St.
de
anya,
28
de
Pérez,
gues
de
enmig
Ahir, penetraren quatre Individua
tat.
una
féu
es
radical,
partit
del
parar
Juunlc. El &eu daler era la cultura. p etir alguns fragments,
dia,
del
l'ordre
a
portar-lo
a
fins
de Ouixols. El pr1mer té antecedents
)>opu1ar. Ja fa molts anys venia tre- grans ovacions. El nostre public de- penals 1 el segon cau.<;a per deestà dintre de les !aculte.ta del Pr&- campanya d'ln!àmles contra meu. pistola en mè., en una tenda de que\bal'cnt per a dot."'.r la barriada de sitja que aquesta. companyia tomi serció.
sldent de la Cambra, I el President campanya d'ln!àmles en contra m&- viure& del carrer Amilcar, 1<& (Hol'nosel
en
aviat
ben
reaparèixer
a
ta), propietat d'Ane¡rl Miró. 1 s'enSants, on VI\ residir molts anys, d'un
de la Cambra., sl s'equivoca, pot te- va.
- Avui, divendres, dia 1.er de
El senyor PASQUAL CORDERO: dugueren els dinera del calaix. S&,mst:-umcnt d'educació social de les tre escenari.
o
correctius,
dos
d'aquests
un
nir
Teatre
del
Amics
l'Associació
març,
diu que l'empresa del Cine- presentarà al Clavé Palace la comgon.s sembla, unes quaranta pessete&.
;macrs obreres. AVUI els seus somni 3 nm- deEsFederació
bé una proposició com aquesta., qua Alxò era abans.
Obrera té Interès panyia Herrero-Bardem, la qual InEl senyor DIAZ PASTOR: Jo no
'ha,·.en nmb:lt a plasmar en la rea- qut•
Cambr&,
la
de
vot
el
en
recolza
es
a l'escenari d'aquesta es reprelitat. L'Ateneu Enclc1opèdic Semp·e
la comMla de Quintero
Els obrers del Ram de la Cons- I la censura corresponent, o l'esti- tinc res a veure amb tu. Remarca
Mort sobtada
tm sarsueles 1 operetes. almenya terpretarà
'Avant pot dir-se que fou obra pe'r- sen
l Guillén «Oro 1 Mar!tlJ, la matei- trucció, Treballadora de la Terra I mul que rebi per part del Govern. el quo va succeir en aquell Comitè,
mesos.
dos
cada
wgadn
una
A la Plaça Urqulnaona, Ricard Serquan fou acusat de retenir fons. Oldia
el
representarà
~nal seva. Dissortadament la 1~ort
pensament
el
companyia
xa
interpretar
cregut
He
han
població,
d'aquesta
Fabril
Art
Ho l'elcbrem. Essent aixi, porta- 13 cMadre Alegrla11.
tingué un
1 hn .ar.r:abassat sense poder assistir a rem.
elevat a S. E. el President de la. Re- de la. Cambra, des del moment que gué que en la revisió de comptes se ret, de vlnt-1-qua.tre anya, al
com ara, el nostre gra. de sorra
dlspenll van perdre els comprovants de la vòmit de sang. Traslladat
Made
que
d'ln..'ltn1cció
~a P emtud que e$pera a l'Ateneu
Jutjat
demanA
El
em
vegada
sola
una
nt
l'indult
demanant
escrit
un
pública
per a ajudar a protegir als artistes
~lcment dr.stacat del grup d 'oPo- teatrals que actualment es troben taró es constitut n la. Presó Model dels condemnats a mort diputats es discutfs aquesta llei, perquè tota lmportant suma. de 200 pessetes, sen- aart de la Rondt>. Sant Pere. delxl
de Barcelona. amb objecte de rebre Gonzàlez Peña 1 Teoctomlro Menén- es donaren compte que, per a discu- se tenir en compte ela que presentà d'existir.
sició merca~til del c. A. D. c. I., en una forta. cris1.
a l'atracador Josep Mar- dez, alxi com altres que ban estat tir una llei d'aquesta naturalesa. era. dlguent que bavla fet efectives 400
declaració
hav;~ malmcs força. Ja sem salut en
propera
data
en
q;,¡e
Se'ns diu
necessari esperar el moment en què pessetes a la Companyia de l'Oest
1~ .. u!t.es que nquellR a¡;r.·upació ha serà projt>cl.ada en el saló del Fo- torell. conegut per «L'enemic pú- sentenciats a la mateixa pena.
Detinguts en llibertat
·
per determinada excursió polltica
so;:,tlngut.
blic núm. b qae es troba. detingut
- Malgrat escoltar els senyors es calmesln les passions.
Procedents de la Presó Celiular.
ment d'aquesta vila la fonn1dable en
que
iradament
Protesta
collectlva.
l'esde
disposició
a
presó
aquella
creu
Cambra
la
sl
que
dient
Acaba
-el
encara.
que
resulta
LA
l'eufòria,
de
H Exrellent ~:scriptor i prosista
ab1r !oren posats en llibertat dotal
peBícula «La. Dolorosa», que actualUI\1ANITAT 1 «La Campauà de ment està obtenint un gran èxit a mentat Jutjat, acusat d'haver In- mateix que arreu de Catalunya- que no ba sabut complir amb el seu s'hagi volgut portar al Parlament un Individua, els quals passaren prlm&tervingut en l'assalt de la sucur- no tenim ia Gestora municipal, la deure, Que ho digui Sl estima que fet d'aquesta naturalesa, 1 dirigeix rament per Prefectura. per a. enll~
pràciall li havien publicat diversos Barcelona.
durea pe.ra.ulea al senyor Pasqual
f!Onles llteraris 1 article.s doctrinal:>·
- Escola d'Art Teatral, despres sal del Banc Espanyol de Crèdit de formació de la qual no sabem qUin l'ha complert, li és suficient amb la Cordero.
tir la tramitació corresponent.
~.ols ells palesaven les magnifiqueS de l'èx1t obtingut en el drama «L'à- Mataró.
dia serà... I pensar que ens diuen satisfacció d'baver sabut interpretar
El passat dissabte mon el se- que «aquesta setmana serb, I no el cl.e sig del Parlament.
El senyor LARA intervé 1 diu quo
condidons qu, reunia Lluís Lucena nima és meva», de Gulmerà, té en
Detenció d'un reclamat
El PRESIDENT: Retira la V. a. no es pot aixecar la sessió sense que
per a trlomlRr en la vida. Les seves estudi «La resclosa», formidable obra. nyor Josep Ferrer i Sortano, p~ és mai verite.t ... i
pietari de el «Bar Pepln». Diumens'aclarelxl aquesta qUestió. Si el secomèdies, inèdites, que ens havia dramàtica d'Ignasi Iglésles.
I.& poUcla detingué Joan Cerd&D
proposició o la manté?
la
1~endaterramtl.nguenét
~
...
a
aElladllln~Il!
qual
al
l'enterrament,
lloc
tingue
ge
persona
una
és
no
lloc
Pastor
Dlaz
nyor
retila
El senyor FUENTES Pn..A
com !dat a llt>gir són una prova més
de trenta-tres anys, ba~
asslsti una nombrosa concurrència, civil de la. senyora. Coloma Vilar ...... d bonorable no pot pertànyer al nos- Mart.lnez,
1n vist
del talent del malaguanyat amic
tant a santa Coloma de Oramane\.
~mula~ ql'e n gu no a .... e tra costat.
prova de les moltes amistats amb nova I Veciana, el qual enterrament
.que davalla al sepulcre a l'bora dé
el qual es trobava reclamat pel Ju'que comptava a la nostra. ciutat el ba escandalitzat - com ja éa cosla n-..id.. la el
(To
començar a viure intensament.
El P.R.FSIDENT demana a les mi· jat número 10, en virtut d'un swn.all
~·= "nc
finat.
a ocupar
tum inveterat-- ia gent de l'ordre senyorma
Alba).
Reposl en pau el ciutadà exemrepresentant
un
nomenin
que
nort.es
que se ll se¡ueix com a suposat comIN FORMACIO LOCAL
- El proper dilluns, dia 4 de
En votació n ominal s'aprova la per a aquesta Comlasló, se¡rona 1 diu més per coaccion.s 1 amenace&
amb l'excusa de tenir dinera
lar, el jove lluitador, l'enamorat de
El testi val a benellcl del jove Pere març, estan citats a presentar-se I, que
cultura i de la justícia. Rebin els Parés, que tou \ictlma d'un greu davant el jutge militar tots els que llargs, fan la gara-gara al catoll- base a1sena del projecte de Llel Mu- que queda acabat aquest assumpte.
pllcat en la crema. d'un autobús 1 a
~us familiars 1 els dirigents de accident q;,¡an defensava ela colors
L'esmentat individu fou posO
clsme.J a ban marxat ela freda de nlclpal per 93 vots contra 10.
S'alKeca la seas16 A les DDU meD1a
fets
dels
despré$
detinguts
foren
~A. E. S. A. el testimoni del no;tre del C. D. Borgonyà, en el prop pas- dels dies 11 d'octubre, l que ara us- dies enrera, la tendència del temps
el dl& 12 de març anit a la dlsposició del jutjat de
nn.
minuta,
vint
seten&.
la
vot&
ea
dlSCuas1ó
Sense
IE!és Sf'ntit condol.
guà.rdta
sat torneig «Cope. LacambraJ, tln- defruiten de llibertat. oro\i«1nnRI.
Després d'haver-se donat compte pròxim.
és piU!~ ~ -

RAMON F RONTERA EN LLI BER·
11 LA DES FETA DE LA LLIGA
A SANT ISIDRE
(del decret d'aquesta Alcaldia. de de.En saber la bona nova de la Uita d'nbir, referent a la. suspensió

-$1 «Com a e.mpllació i en compbment TAT

Hi haurà vacances pari amentàries fins el dia 11

La sessió matinal

CONTI NUA EL MAL
TEMPS A LA PE·
NINSULA

w

i
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EL SAAR TORNA AL REICH

Hitler, en el seu discUrs, fa vots per l'entesa amb Franç0

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

PER ALS AMICS EMPRESONATS

PANORAMA INTERNACIONAL

La nostra subscripció LA
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.).

En l'acte del traspàs del territori van pronunciar discursos
Hess, Goebbels i Bueckels, a més del Führer ••· El dia
I
ha estat de fes ta a tot l'imperi

GUERRA DEL CHACO
LA SOCiETAT DE NACIONS

trem que ens sigui arrencada per la
violència. una. sola polzada de territori alemany.
El plebiscit del 13 de gener -ha
dit- tou la victòria pacftlca d'una
Alemanya pacifica..
Frlck exposà després, somerament,
les reformes implantades pel Teroer Reich, dient entre altres coses,
que aquest no coneixia. l'Estat prussià, l'Estat Bavarès, el sajó, etc.,
com a. antany, sinó únicament un
sol Reich ben unit.
H1 hagué al discurs de Frick Ja
següent interessant frase: «El Saar,
que ta pocs mesos es trobava. encara. subjecte a un con!licte seriós
amb el seu vef occidental, està cridat ara. a. exercir el paper de mitjancer entre Alemanya. 1 França11.
Es re!erf també Frick al resultat
del plebiscit 1 aHudeix als que votaren en contra de la tornada del
Saar al territori del Reich, digué:
«Una fracció poc important de la.
població sarrenca, excitada o enganyada per propagandes interessades,
negà el seu vot al Reich d'Adolf
Hitler. Una. gran part d'ells han
rectificat 1 es troben a. les nostres
tiles. Als altres, àdhuc als que voluntàriament s'exiliaren sense que
res no justifiqués les seves temences,
els allarguem la nostra mà de germans amb tot el cor».

SOTAL ESTAT DE GUERRA
1

L'ORDRE
PUBLIC
*

'

DISCURSOS DE ff Ea
GOEBBELS I BUECKEL&I¡
Saarbruck, 1. - El senfor a
pronuncià unes paraules dJent ~
el Saar retornava. a Alemanya Q:~t
aquest p~is havia començat ':~
ment a. Vlure amb honor 1 tomat ,
reconquistar el respecte dei ~
Digué ~mbé que el plebiscit el~
ner hav1a estat d'enorme itnPor ,
ela per al manteniment de la p•*
europea..
-.
Parlà després el senyor Goebbe' •
digué que Alemanya era el pafs ~
l'honor.
..
El nou Governador del Sa
Bueckels, declarà. que el partit n~
havia contemporitzat molt en
qüestions interiors del Reich 1
cedint tots els drets, però que aquest~
drets z:o s'havien de confondre .,.
el nazlSme.
._....

Hem de reconèixer que la. Socie- general; se¡ODB el nostre delegat,
Adrià P!tarque •.• , .• ,., .. .
0'60 tat de Nacions no respon, n1 de bon però, del que IU.lment ea varen preJoan Oarcla ••• . _•• .-.e: ;,u . . ..
0'60 tros, a les esperancea que va. fer ocupar
va ésser del ~ent dels
Suma anterior 41.683 85 Tomàs Belda •. . .. • , •. , . ,
2' GIRONA, M.S.A.:
ó també va
Franoeac !borra . •. . •• . .•
2'- concebre quan va ésller creada a drets 1 vend&. La Co
Fere Solench . . . . . . . ..
proposta
del
President
Wllson.
6'- Joan Colom!nas ... ... , •• ...
Per
nomenar
una ponència que va anar
1'Josep Bu!l ........... .
6'- 1'.1art.1 Bu era . . . . . . . . . .. . , .•
1'- eJxò són molts els que no es llOr- a Manxllrla per a estudiar el proQuatre amlcs . . . . . . ....
3'prenen massa quan l'organisme de blema damunt del terreny. FormaJaume Ooll . . . . .. . .. ... .11.
2'Vll.ASSAR Oil DALT:
Ginebra o bé ta l'orni davant dels ven part de la Comiss1ó represenTeodor Arenn!es .. . . ..
1'- Fidel Vernet ... ,., ••. ...
1'- confUctes o bé passa el temps discu- tants deia ¡rans pa.lsoa 1, per a. recoJ nume Lavllla. . . . •. . ...•
1'- Maria Brugarolea •. . • .• •. ,
0'60 tint 1 creant comitès 1 subcomitès lllr-los tots, en compte:s d'aga.tar el
Isteire Nicolau . .. . . . ...•
1'- Montserrat Bernet .. , •.• •.•
0 '60 qu ~ per endavant ja. se sap que no ca.mf més curt per a anar a
N::u·cls Girll.lt ... ... , ..
l'Asta,
1'- Emili Font ... , .. ,.. ,.. ..,
1'B¡¡Ivador Peyró . .. ..• .. .
1'- Roso. Fraguell , .• .. • . . . . ..
0'50 han de resoldre res. Es el cas del anaren primer a Anglaterra 1 d'allà
Angel Horta ........... .
1'- Antoni Font ......... , .. , .•
embarcaren
Desarmament.
cap
ala
Estats
Units.
En
0
'45
Ben e~ Vllllespin . .. . ..
1'- Ramon Canat. , . . . . . .. . •..
2'Ara, però, ens trobem davant d'un una. paraula1• ":aren ter la volta al
Joan Frlgolo. . .. . . . ... . ..
1'- Josep Canals . .. .. . ... , .... ~
1'- cas en què el Consell de la Societat món. En deurutiva potser va esser
J oan Planelles ........ .
1'- Josep Morató .. . , •• •.• •·•
0'60 de Nacions vol actuar de ferm 1 no millor a.l.xi, ja que ela mllltars japoJoan Carreres ..• •. . •..
1'- Pere Morató •.. ... ,.. ..,
1'Joan Paretas ... , . . • ..
1'- Joan Sayol ...
1'- est!l. dlspo.'Jat que un dels seus mem- nesos que dirigien la. guerra de clll. ..... . ..
JO<Ul Pul¡ ... , ....... .
1'- Elvira Lloveras de Bayol..,
¡·- bres (almenys ho era 1ins ta pocs beracióll de Manxúria. feren tot el
Joan Asensi .....•...•..
1'- Jaume Sayol
o·26 dies) faci cas ornis dels acords pre- que pogueren per a ditlcultar-los la
. . . , .. •.,
Jo..n E&t:a ••••••••••••
1'- Marlan Colomer ... ,.. ..,
0'60 sos pels seus organismes.
Tothom missió i ter-los la vida Impossible.
Jo..n V1là 1-'errer ... •..
1'- Elvira Ouadrenc ... ... •·•
o ·5o endevinarà que ens referim al cas
Evidentment, el cas de Manxúria.
FrancE:liC Ruiz . . . •. . •..
1'- Andreu Prat . .. ,., , .. ..,
1'- del Pa.raguaJ.
PARLA EL REICHFUHREII
ACTE DEL TRASPAS DE
era. molt distint del del Chacol
VIcenç Fàoregus ...
1'- Joan Prat ... . .....•... ;,
0'50
PODERS
Saarbruck, 1. Aquesta tard
Els
dirigents
de
Miquel VIdal . . . . .. , ..
Ginebra,
que
han
Igual podem dir quan Itàlia l
1'- Jaume Colomer ...... , .... .
2'després dels discursos de Hess G~
Un català. ........• •..
1'- Antoni Colomer ,.. •.. . .•
Saarbruck, 1. - Aquest matf ha
2'- tingut tanta 1 tanta paciència da- Alemanya ban decidit desconèixer la
Josep Pou .........•..
1'- Andreu Colomer . . . . .. •..
beis 1 Bueckels, parlà el Fiihrer. Hitl
1'- vant de la befa que tots els països SOcietat de Nacions se n'han separat tingut lloc la transmissió de podera
Joan Jo.;ep Jarque ...
ler.
1'- Paula Planas . . . ... .. . .. •
1'- han fet dels seus acords, quan a.- per a. no tenir-ne ni la més lleu sobre el territori del Saar, de la
F'erran &.rgotll.l •. . , ..
1'- Salvador Colomer ..• ,.. . ..
1'- quest acords no coincidien amb el coacció moral. Eren eJtrea casos! No Societat de Nacions al Govern del
Digué: «Que ens deixin tellll
Un d·esquerr& . . . ... , .•
1'- Per Catll.lunya. ...
1'- criteri d'aquells Estats, l'han esgota•·•
l'esperança que la nostra
Un d'esquerr& .. . ... . ..
és tan llunyana, per exemple, la pri- Reich. A l'acte otlcial del lliurament
1'- Jaume Lloveraa . .. . .. , . . ..,
1' - da 1
nació veïna estigui llesta, junta=
es mostren disposats a. acabar mera. topada que ela ablsslnis 1 els de poders b1 ba. assistit el Comitè
Un castellà ... ,., , .....
1'- Mareal Manent . . . .. . •.. •.•
o·25
N. N . . . . . . . . . . • . . . ..
d'una vegada a.unciant les més seve- italians tingueren a la SOmàlia.. El dels Tres en ple, el president del
am.b. nosaltres a segellar la pau de.
1'- Bonaventura. Vlla , ....... .
1'Narcis Serro. ... ,. • . ..
1'- P'rancesc Abril .. . . . . . . • . ..
:firutlva d'Europa. Hem d'estrènyef
1'- res sancions contra el pafs des- govern d'Et!opla, coneixedor de les qual baró Aloisl pronuncià un disIsidre Sànchcz . . . .. . . ..
1'- N. N. J. P .... •·· .•. , ..•• ,
1'- obelent.
nos les mans de tot cor, com a bona
intencions d'Itàlia respecte al seu ter- curs al qual contestà el senyor
:p_u ll.ltre ... ... ... . ..
1'- Josep Slbina ...•....... ;.
0'25
Realment, era bora 1 fins potser
amics i vèncet· tots els obstacles qu~
Brueckel en nom del Govern ale'Ml(lUel Subll.8 . . . . . . . ..
1'- Pere PUig ............. ..
0'60 seria l'ocasió de retre un homenatge ritori, va voler aprofitar que el Con- many.
HITLER ES PRESENTA AL hi hagi al carn{ de la pau. Els home~
·~aqulm Esparra¡uera.
sell estava reunit en ple per a trac1'- Genla Puig ...•.........••
0'50
SAAR INOPINADAMENT
d'Estat faran que no es divideixeJl,
eiilvador RaJa ... ......
Aloisl. declarà en el seu discurs
1'- J¡¡ume Prats .. . . .. . . . .. .
:il- a uns senyorassos que, disposant de tar de l'Incident hagut amb motiu
Ramon VUà ...... , ...•.
Saarbruck,
la
pau 1 de la tranqu!Wtat de geJ- de l'assassinat del rei de Iugoslàvia 1 que en nom de la. S. D. N. 1 del Co1.- Inesperadament, a les nacions en peces. L'amor és m~
1'- Baldomer PrBta Bll.ldrlch .. .
1'Lleó Clordta . . . •• . .. .
1'- Maria Prats Ba.ldrlch ..... •
1'- rebc tot el món, han tingut prou se- proposà, en aquella reunió, de trac- mitè dels Tres, la presidència del les 12'50 de la tarda, ha arribat a fort que tots els documents que El
mgnen».
Lll.tJa Amat. . . . ... '"'' u_o:
1'- Jo.sepll. Prats Bll.ldrich ... .. .
1'- renitat per a. veure, tan 1 tan so- tar de les seves diferències amb Ità- qual ostentava, tenia l'honor de Sarrbruck el senyor Hitler.
<Joan GUillaume •.• . ..
1'- Rosa. Baldrich . .. . . . , . . •.•
0'60 vint, com nin~ no !ela. cas del que
Afegí després: «Avui celebrem 1
Hitler ba. recorregut entre estreJaume Soler .. . ..• . ..
1'- Jaume Rovira •.. ..• ... ...
1'- ells deien 1 acordaven. Evidentment, lia. Tots els països que ara volen lliurar definitivament el territori pitoses aclamacions els carrers
de demà treballarem per a la. grande.
Imposar penes tan severes al Para- del Saar al Comitè alemany.
.A.nge! Mant . . . ... ••. . .•
1'- Joan Rovira ...•.. , ..•....•
1'- això no podia. continuar.
Calia po- gueJ, esmerçaren els seus esforços per
MlQuel l:lusqué .......... ..
Amb el lliurament del Saar -con- la ciutat acordonades per S. A. 1 s. sa. del nostre Reich. Us requt>relxo
0'60 Esteve Rovira. . .. .. . . . . . .•
1'l?Uar Güell ........... .
0'60 Un Que no serà mal radical
1'- sar-hi remei 1 acabar-ho d'una. vega- a evitar la discussió d'un problema tinua dient Aloisi- es tanca una. S. que contenien una. enorme massa perquè ens ajudeu amb totes IEI
vostres forces.
Francesca Moradell ,. • •.•
0'60 Jaume Prats M.a11osa . . . . ..
0'60 da. Algun dia havia. d'acabar-se a- que afectava un dels membres més important pàgina de la. Història. 1 de públlc.
Neus Ca.snl ... ... ... ...
o·5o Ce!er! Puig . . . . . . , . . , . • •. •
:il'- questa seràtlca paciència 1 ha corres- influents de la Socletat. Varen a.. s'elimina un perillós element d'In·
Des que el Saar ha tornat ,
A
dos
quarts
de
tres
de
la
tarda
MatUde Arenales ... •..
0'60 J 06ep Mutà .........•.• , .•
2'- post al Paraguai tocar-ne les conse- conseguir-ho 1 després
s'ha. Iniciat una. inacabable desf1la.- Alemanya -digué Hitler- han cesquietud
en
les
relacions
entre
~ili;
tots
sabem
el
Francesc S!l!as . . . . •. . ..
0'60 Btxte Artlgas . . . .. . ... .. •
2'- qüències.
da d'organitzacions hitlerianes da- sat de sofrir 1 poden millorar IEI
que ha passat. Etlopla està a punt pobles.
Manuel Martln ........ .
0'60 Francesc Pons ... . .. ,.. •·•
1'Ara bé, el Paraguai, que n'és la de sucumbir davant la torça d'Ità:Isabel Rlbas . . . . . . . ..
Espero -acabà dient- que la so- vant el cap de l'Estat. H1 prenen seves relacions dues grans nacloll8
0'60 Rosa. 1 Mana Pons . . . . . . •..
0'60
Gaspar Granés ..•.•. , ..
0'60 JoaQuim Piera ...... ....••
lució d'aquest problema marcarà. el part uns 100.000 homes del Sa.ar 1 europees. Tinc la ferma esperança
0'60 victlma, no ho creu a.lxi. El primer lia. No és tampoc el mateix cas.
que aquest acte de justfcia. que ce)fateu Giró ... ... .. .
0'60 Jaume Puchol .. . . .. . . . . ..
2'- que se 11 acut al govern paraguaià.
En la guerra del Chaco mateix procediment de comprensió mútua. d'altres llocs d'Alemanya.
J oaquim Torrent .•• .....•
0'60 Un simpatitzant d'esquerra
1'- és retreure el que va. passar amb el es prod\Ú el fet que més d'un any i lleial més etlcaç per a salvaguarEn el moment de comunicar con- lebrem aVlli, tarà que es repre!'gu!n
E Mateu .............. .
0'60 Josep Cirera. . .. . . . . . . . .•
0'60 Japó en relació a Manxúria.. El pe- abans de començar oficialment
les
relacions d'amistat ea·
la dar la pau 1 la tranqu!H1tat d'Eu- tinua la des11lada que es desenrot.. tre veritables
Ferran Sarbosa ...•••..•.. ,
0'60 J06ep RI bas . .. •.. . . . .. . ...
1'França 1 Alemanya 1 farà posriòdic
oficiós
de
la.
Societat
lla
entre
de
conata.nts
Naaclamacions
1
ropa.
guerra
els
doe
països
ara
ofosep Vtnyolns . .. •.•
en
lluita,
0'60 Pere VUà ...............
1'sible que els dos grans pa.Ysos s'esSalvador Boix . . . ... ...
En nom del Govern del Reich con- visques a Hitler 1 a. Alemanya.
0'60 Josep VIdal 1 Porqueraa ..•
1'- cions, el cJoumal des Natlons», en es barallaven. La Societat de Natrenyin les mans per tal de cooperar
ROSbend P1bernat . . . . .•
0'60 Pere Duran ...........•
1'- parlar d'aquest cas diu que es trac- cions no va. tenir esma d'intervenir- testà al baró Alols1 el ministre de
Ca.nnel Ibè.fiez . . . , . • . ..
0'60 Pere Manent . . . . . . . . . . ..
FAN DESFILAR ELS O· a l'alleujament de la situació d'Eu·
2'- tava d'un cas especial que era molt hi. Mai com en un ca.s tan evident l'Interior del Reich, senyor Frlck,
Bas! U Tremps . . . , . • •..
dJ!erent del cas del Chaco. El «Jour- de trencament de tota mena d'habi- el qual digué:
0'60 Una !amllla. esquerrana a
BRERS DE LES MINES I ropa 1 salvar-la. de la ruïna, ven·
Francesc Ordeix . .. . ..
la memòria de J. Compte
0 '60
5'- nal des Natlons» té raó. En el cas tuds diplomàtiques no hauria estat
ELS FAN CRIDAR cc¡HEIL cent tots els obstacles que s'oposin
Constitueix per a. ml una. ImmenBenet Rlbas ... ,.. ••.
0'60 x . x. x ... .............. .
0'60 del Chaco es tracta d'un pafs que justificada
al manteniment de la pau. Aauest
HITLERh>
la intervenció, però no t:a sa satisfacció poder donar-vos les
Joan Marlmon ...• .••..
0'60 Jordi Garate . .. . . . . . . . ..
2'dia ba de servir també de lliçó aà
no
és
cap
gran
potència
1
que
110 produf.
Pere Font ...... ,. ....
gràcies
amb
tota
Saarbruck,
sinceritat
1.
per
la
Una
de
les
ceri0'60 Jaume Pons (2a.. vegada) .. .
1'qui s'imaginen que es poden matar
J06ep Banal ......... , ..
Ara, tlnalment, la. Socletat s'ha vostra exceHent coHaboracló per a mònies més emocionants d'aquest els
0'60 JBume PUig ...... ........ .
2'- pot comprometre l:a tranquiHltat de
d'un pafs per la forJoan Mar¡areJo ........ .
o·.¡o Ro.moo Sancllment . .. ...
1'- les grans potències que dominen GI- decidit a. imposar la seva autoritat. la solució d'aquest problema».
matf s'ba desenrotllat a les mines ça.. sentiments
Les caracterlstlques racials són
Antoni Sàncbez . . • •..
0'25 Allons Bancliment ... ..• . .•
1'- nebra, 1, per tant, no cal tenir tants Ho trobem just, però molt més just
del
Saar.
Seguidament,
Els
minaires
el
en
senyor
correcta
Frick,
es
Cosme Arenille:; . . . . ..•..
més fortes que tots els documents
0'25 JoaqUim Mestres . .. ... . ..
2'- miraments.
ho hauríem trobat al no hagués es- dirlgi al poble sarrenc per a dir-11: formació I precedits dels seus es- que
Concha Arenll.les .,....
es signen 1 espero de la vostra
0'25 Ma.rtl Closes ... ... ... . ..
l'Tots recordem el que va passar en
«Anem a. hissar solemnement la tendards amb crespons negres (tal lleialtat que m'ajudeu en
Pere Sans ...... , .• , ..
0'25 A la memòria de J . Compte
1'- aquella ocasió. El Japó, d'una ma- collit com a victlma. propiciatòria.
la meva
per
a
assajar
com
han
bandera
la
romàs
seva.
autoritat
del
durant
Reich.
els
un
En
últims
el
successiu,
Pere Horts ... ..• ,. ••..
0'25 Pau Clotet .............. .
0'60 nera subreptícia, va començar la intasca, que no té altre fi que fer una
Joan Gonzàlez . .. .. . . ..
quinze
anys),
l'autoritat
els
pafs
han
l'exercirà
que
tret
no
solemneal
és
Saar
una
gran
el
Gopotència,
0'25 A la memòria de J. Selvea
l'Alemanya 111ure 1 feliç.»
Angel Boix ........... .
0'25 Joan Pascual . . . . . . ,. . ...
2' - vasió de la Manxúria dient que es sinó que l'hagués demostrada, pri- vern del Reich. Mal més no tornarem ment en oir·se per ràdla el senyal
Parlà. després dels passats quinzo
Vll.lcnt1 Murillo ... •.• .. .
0'26 Un ciutadà ...•.. , .••.....
0'50 tractava de netejar aquell pafs de mer amb el Japó 1 després amb Ità- a suportar que un territori alemany convingut. Immediatament, els mlErnest Espardalet . . . . ..
0'25 Francesc Pardo . . .
. .... .
0'50 bandits 1 donar-U la possibllltat d'és- lia. L'efecte moral hauria estat molt ens sigui arrencat per la. violència». naires han prorromput en crits cle anys, dient que s'havien vist recom· •
pensats els esforços d'Alemanya, en1
J Orte¡a .............. .
2' - ser independent. El Japó, en aquell superior I l'autoritat de l'organisme
Després, en nom de Wtler, el se- HeU Hitler I Seguidament han estat nom
AMPOLLA:
de la. qual donava la benvingu=l
J . Rlcós ... ... •.• •.. . .•
0'60 cas, segons la seva tesi, defensava la Internacional,
tan debilitada., hi hau- nyor Frlck trameté el Govern del coHocades creus gammades als pals da
J 06ep Comi Colomlnes
1'- Josep Rosselló . .. ... ... , .•
a.ls sarrencs al sl d.el ReicJJ.
1'- civilització. El de menys era. la condels
seu'5
estendards.
Saar
al
senyor
ria
guanyat.
Buerckel
Mentre
el
qual
les
procoses
Felip Pinyana. Roig . . . •.•
de
la.
1'- Antoni Casanova.s •.. •. . . .•
0'30
Digué després que avut, estanb
J oan Pinyana Roig........•
1'- Ramon Forrus •. . . . . ••. .. •
0'50 questa de territoris. Sl els resultats S. de N. marxin com !1ns ara, con- nuncià una alocucló recordant les
reunits, no volia solament exEL REICHSFUHRER HA tots
.roan Cabrera. Joan ... .
0'60 Joan Comes ........... .
l ' - han estat aquests, és que ho volgué tinuarem considerant que els orga- lluites sostingudes al Saar des de Ja
pressar la. seva alegria, sinó deterOulllem del Ballnzgo ... :.:
SIGNAT UNA AMNISTIA minar
1'- la. fatalitat.
0'60 Un ciutadà .....•..• , .•.. ,
nismes de Ginebra s'han convertit seva separació fins a. la seva reinla labor que s'havia. de desen,Toan Colomlnes Mollné .. .
1'A Ginebra varen discutir el pro- en un Instrument més de les grans tegració a. Alemanya.. Hem lluitat
0'60 Josep AbrU . .. ••• ••• •• • ...
PER ALS SARRENCS
rotllar en el futur del Saar, dient
;Toaqulm Llaó Navarro ..... .
1'2'- Concha Albert .. . . .. . ....•
blema,
1
com
en
el
del
Chaco,
varen
Berlin,
durant
1.
quinze
Amb
potències,
motiu
anys
instrument
per
de
la
tal
de
que
deaquestes
ael Fusté Torné . .. .•.
que el desig de tots és laborar per
1'- nomenar una Comissió que s'encar- no juguen meJ
1'- Francesc Ferrer ,. • . . . . ..
quan es tracta d'lm- fensar la llengua., l'escola 1 la cul- tornada. del Saar al sl d'Alemanya, una Alemanya paclflca.
on Roch Pepió •. . . .•
1'- regà. d'estudlar-lo. Aquesta
1 que per
0'50 Joan Ferrer ..• ... ,.. ..•
Comissió.
Hitler
ha.
signat
aquest
mati
tura.
una.
alemanyes,
posar-se
entre
però
hem
elles,
aconse1
que
es
vol
ve Cabrera Gll.lve ... .••
Josep
March
.
.
•
••
•
...
•
••
1'- segons
0'25
aquesta. Alemanya tots havien d'esdeclaració del delegat espa- ara. aprofitar l'actitud del Paraguai guit veure'ns de nou dintre de la àmplia amnistia per als delictes co- tar
gent Cabrera Cabrera ...
1'0'25 Tomàs Florensa . . • •.• ...
disposats a. donar les seves viJosep Cabrera Borràs . . . . ..
mesos pels sarrencs.
0'25 nyol, es va preocupar realment de la qual ben cert que no podem ac- pàtria. de tots els alemanys.
0'25 Llorenç Mogas . . . . . . •....•
des.
Facundl Curto Serral ..•.. ,
l'saber com anava el proveïment d'ar- ceptar com a bona per a rehabilitar
0'25 Narcls VUamltJana...... ..•
«Hem
tornat
al
si
del
Reich
per
~osep Miralles Navarro ...
o·:¿s Josep La.f!ltte . .. ... ,.. . .•
1'- mes als manxurians 1 als xinesos en un crèdit perdut.
la força de la justicla 1 sense em,J oan Roch Cabrera ...
2' 0'25 MiQuel Tr1Ua. . . . , .• ..• •.•
prar la força. Formulo els meus
Joan Vll.lldeperes . .. . ..
2'0'25 Llno Mafíosa . . . . .. •..
millors vots perquè aquest exemple
Vlctor Cabrera Fusté ...
2'0'26 Alfons Campins , .. , .. , .....
A Grècia la terra torna
segui seguit per tots els pobles per
Un catalanista de dreta
Antoni Puig ...••••••••••••
1'2'Enric Prades Cabll.llé .. .
a la solució pacf!Ica. dels seus liti••• .. . •.•
1'0'50 Pau Galceran
tremolar
Mateu P1nyana Roch . ..
gis.
2'O'fiO VIcenç Casa.nov11.1 . . • , . . .. •
Un amic del Segle XX
Atenes,
0'60
1.
- S'ban sentit tremo0'50 E. A ............•••• ,. ....
EL CANVI DE BANDERA
B. T. J ..•••..........•
1'0'60 JoaqUim Francoli ..•.•. , ..
lors de terres, que, segons es rumore11 DISCURS DEL REPREMiquel
Corbera
Un mUltant de la Lliga
..•
•.•
..,
0'60
1'ja, provenen de les liles Amorghos I
SENTANT DEL REICH
Un esquerrà ... ••• ,. . •..
0'60
0'úO Andreu Coma .......... ..
Santorin a. les Clclades.
Ramon Andreu ••. •.• , ..
0'25
2'-- Joan Garcia . . . .. . ..• ..,
Saarbruck,
1.
Milers
de
ciuta.Les bòviles de diverses esglèsle.s
Miquel Borràs . . . .•• ... •.•
0'60
SI'- Benvingut Petit ,.. •.• , .•
dants treballaren durant la nit pasblçantlnes s'han clivellat. No se
Francesc Ferré ••• •. . . ..
0'50
j ¡ ' - Josep Font .... ..•..•.....
LA CAUSA PELS FETS DE darà, estigué processat pel complot sada modificant la bandera negra,
Una esquerrana ... •..
1'SANT PERE DE RIBES
de Garraf.
PENYORES sap sl hl ba. hagut accidents.
blanca. 1 blava del Saar per tal de
Un d'Amposta •.• ... •..
1'Suma I segueix 42.802'80
convertir-la en bandera alemanys.
Josep Soler ...••• , ..•....•
1'En la llista publ!cada el dta. 28, b1
La.
Durant
Prefectura
tot
el
de
mati
Policfa
d
'ahir
ha. mulal
des.A.ngeletes Curto . . • •. . .. . . ..
Aquestes banderes s'hissaren en tat amb, 100 pessetes cadascuna,
1' - !lgurava una aportació de dues pes- patx del jutge tinent coronel senyor
LA CAUSA CONTRA EL
estina Boler •.. ••• .•. . .•
UN ATRACAMENT A VILA•
6'- aetes a nom de Francesc Artta 1 havia
tot
el
pafs
quan
s'oireu
per
ràdio
SENYOR
CASANOVAS
vuit artistes d'un cabaret de Sabanuet Ferré ........... .
6'- d'ésser d'una pesseta. Aauest error no Martínez Peñalver es van practicar
FRANCA DEL PENEOES
En virtut d'un escrit presentat les paraules de Frick dient: «Ger- dell, per actes immorals.
mon Roch . . . . . . . . . . ..
0'50 alterà la suma que estava
d'acord diligències de plenari en la causa
mans 1 germanes
Saar l'hora
Ahir a. la tarda, a Vilafranca del
Josep P1tarque ... ... . ..
L'amo
l ' - amb la quantitat recaptada..
d
'aquest
cabaret
també
ba
instruïda pels fets ocorreguts el mes pel lletrat senyor Josep Roig i Ber- de l'alliberació ha. del
arribat. 'El GoPenedès, va realltzar-se un atracaKlad1 !borra . .• .. . ••.
l'En la. lllsta d'ahlr s 'hi constg~ d 'octubre al poble de Sant Pere de gadà 1 el degà del CoRegi de Procuvern del Saar acaba de passar a. estat penyorat amb 500 pessetes.
ment. Tres Individus, vestits elegantJoan Marzal . .. .. . .. • . ..
O 50 va que Josep Fontbona. aportava 10'50 Ribes. En
radors senyor Pere Vergés Moreu, mans
una
de
les
diligències
hi
del
qovem
;.Adrià Colomlna ... ..• •••
alemany.
Allò
que
2'ptes. en lloc de 0'50 ptes. que fou
CAPITOL DE ROBATORIS ment, penetraren a. un establiment
:Joan Cabrera Cabrera ..... .
0'50 la Quantitat lllurada. La dUerêncta a.ssisti el fiscal senyor Corbella. En l'Audiència Provincial s'ba. declarat el ~aar vole sempre 1 confirmà amb
de licors, situat a. la carretera de
~anuel Homedes ........ .
1'de deu pessetes queda descomptada altres diligències hi assistiren els competent per a. entendre, per inhi- els seus vots, és Ja una realitat. CeSegund
Sàinz Ruiz, domic111at al Tarragona., anomenat «cal Cambra».
~osep Colom! nas Cabrera...
0'150 · en la. suma d'avui.
defensors dels processats 1 l'acusa- bitòria, en la causa seguida contra lebrem plens de satisfacció totes les carrer de Muntaner, 112, denuncià
Alguns transeiints es donaren
dor privat de l'Institut Agrícola de el senyor Joan Casanovas, ex-Presi- lluites del plebiscit. Si avui onegen a la policia que uns lladregots entra- compte de l'atracament, 1 els tre.s
dent
del
Parlament
català,
amb
moSant Isidre, que pren part en causa.
al vent al Saar eis emblemes de !a ren a.l seu domicili 1 que s'apodera- Individus hagueren de sortir precipitiu dels successos d'octubre darrer. sobirania alemanya, no és menys
ren de joies i metàllic, per valor tadament de l'establiment. A la
També b1 a.sslstf la. vidua del seEn tal sentit s'ha otlclat a. l'Au- cert que onegen per tal d'anunciar de 7.800 pessetes.
Un comentari
Rambla es creuaren alguns trets, 1
nyor Oriol Bruguera, que resultà ditoria de guerra. Si aquesta no
al
món
la
victòria
Al magatzem propietat de Josep després d'alguna estona de persecu·
de
la
llibertat
mort en els esmentats fets, 1 altres s'inhibeix es recorreria davant la del Saar. En aquests
moments
en
tot
Petir,
situat
al
núm.
12
de
la.
Ronda
ció uns guàrdies municipals poguefamiliars. Prestaren declaració da- Sala. segona del Tribunal Suprem. el territori del Saar,
des de CÓnstan- de Sant Antoni, hi entraren uns lla- ren detenir un dels atracadors, al
vant el jutge dotze testimonis, entre
ça.
fins
a
Flensburg,
de
Beuthen
a
dregots,
eis
quals
s'endugueren
3.500
damunt
del qual van trobar 1.000
ells el sec-retari de l'Ajuntament de
CONSELL
DE GUERRA Tilslt. fins a Aix la Xapelle, onegen pessetes que hi havia en un calaix pessetes I joies.
Sant Pere de Ribes 1 l'enginyer de
al
vent
les
nostres
banderes
1
gadel taulell.
PER A AVUI
L'altre atracador va poder ésser
l'Autòdrom de Terramar, senyor Mollardets 1 deixen oir els seus sons
Mentre Rosend Allart Vilanova. també detingut per la. guàrdia civiL
Avui, a les deu, tindrà efecte al les
campanes de les esglésies, sonen viatjava en un tramvia de la Unia. 29, En
Ja tenim un reformista actuant a ravltz.
canvi, el tercer atracador va pode Consells de l'edlfic1 de De- les sirenes de fàbriques i tallers I
Durant tota la tarda. d'ahir el se- saló
Cata.lun¡¡a: el sen¡¡or Alvarez Villali fou sostreta la cartera, en la qual der fer-se escàpol. De tota. manera,
pendències Militars, el Consell de
mil, admirador sincer del sen¡¡or nyor Martínez Pefi.alver continuà les guerra de plaça que ha de veure 1 les dels vaixells alemanys, toqu~n portava. 300 pessetes en bitllets de hom creu que va fugir amb el tren 1
dUlgències de plenari al seu des- tallar la causa lnstru\da pel pa.!sà les ~tzines dels vehicles. Aquest Banc 1 diversos documents perso- s'estan practtcant alguns esbrina·
M elqutades.
formldable estrèpit ha de servir
nals.
No ens negaran qtu un reformis- patx.
ments per a detenir-lo.
Josep Briquets 1 Estruchs 1 altres, tal d'unificar tots els alemanys per
en
De la. Cooperativa de la Constructa campíeu ens estava fent molta
Aquest mati el senyor Peña.lver pel suposat delicte d'agressió als un
Se sap que els tres atracadors són
crit
d'alegria
seguit
d'una
forfalta.
ció del carrer d'En Grassot, 10, uns de nacionalitat francesa.
anirà a la Presó CeHular per tal de agents de l'autoritat. Defensa els mal promesa: la. que
Retallem de cEl Sol», de Madrid:
!erms
en
el
•••
seguir aquestes diligències amb els processats l'advocat senyor Antoni nostre dret I desig d'ésser lliures lladregots s'emportaren una màquieLa minoria de Renovación Espana d'escriure, valorada. en 650 pesEN UNA VISITA DE LA
Fernàndez i Ros.
El doctor Mur ha tornat de Ma- processats que hi ba. detinguts.
com els nostres pares, mal no perme- setes.
ftola, como sucesora de la tradlclón
POLICIA SON DETINGUTS
jn.onàrquica y mllitarista, ba.bfa te- drúl molt satisfet.
EL SUMARI CONTRA EL
DIVERSOS INDIVIDUS I
Cert que 110 1w estd ningú mh,
mdo basta hace poco el buen cuiSR• .JAUME AIGUADER
HAN ESTAT OCUPADES
'dado de ba.blar del Ejérclto como però 110 es pot demanar massa.
TRES PISTOLES I DIFE•
UN DESCARRILAMENT A HAZLEWOOD DUFFI ELD (ANGLATERRA)
Mentre ho estigui el doctorr Mur ...
e una. entidad moral. Cualqulera
Davant el jutge, comandant se·
RENTS CARREGADORS
cuerda. que en los tiempos en que
nyor Enric Bibiano, prestaren ahlr
•
•
Ahir, a !a ta."'da, la policia féU
os señores Goioecbea y Calvo Sodeclaració uns empleats de la ComS'anuncia, per part de la Lliga, panyia Telefònica. en relació amb el
una visita a diferents llocs de Santa.
lo formaban parte de las Cortes
Coloma de Gramanet, Sant Adrià
onàrqulcas, la menor palabra de una obstrucció parlamentdria.
sumari que es segueix contra el doct Badalona 1 procedi a la detenció
Veiem en f}erspectiva, en un futur tor Jaume Aiguader.
dlputado republicano o socialisde deu o dotze individus.
contra. un tenlentecillo era. sofo- Govern, un ministre de la Lliga.
Seguidament foren portats a la
Són rimptomes que 110 tallen.
da por los gritos y los escàndalos
MOVIMENT DE CAUSES
Prefectura per tal de comprovar els
e los diputa.dos cuneros y mayoriHa. estat autoritzada. la vista. de
antecedents dels detinguts. En fer
arlos, que consideraban que aque•••
la causa instruïda contra Josep Josa
els agents un escorcoll a les seves
o era ofender la gloria. de Lepanto
Ara resulta. que tambl w albi~ Roca. També han estat aprovades les
9 el éxlto de Cavite. Un dia, el ge- nJ.c¡tas rón partidaris d'una cbien encases foren ocupades tres pistol~~
eral Fanjul y el Sr. Martin Ve- tendida autonomia. adm1ni!trativa». sentències recaigudes en els Conde diferents marques, com tamw
sells
de
guerra.
celebrats
darreradiversos carregadors 1 càpsules.
oz estuvieron a. punto de agredir a.
Tot& volen el nostre bé I MSaltres, ment contra. Josep Ramos, Manuel
. Francisco La.yret porque éste rom 1empre, desagraïts.
També s'Incautà la policia de ma·
Grlfió, J osep Esquerra, Joan Cano,
ombatfa. el presupuesto de Guerra
teria.l de prouaganda extremista, car·,
Miquel Colomer, Llu!s Polos 1 Florià.
con el tono adusto que le era canets i sep;cll~ de cotització de Ja
••
Marco. Foten sobresegudes les cauracterlstico. En aquellos tiempos, paC. N. T
El noi Bertran i GtUU ha donat ses contra Isidor Guàrdia 1 192.
los monàrquicos no habfa geneles masones o antimasones. No ha- una oon.jerèncfa per tal de palesar S'arxivaren les causes número 74,
LA POLICIA DETE DOS
fa. màs que generales del Ejérc1to que només amb la monarquia es po- 176, 325, 446, 656 i 1.006.
ESTRANGERS QUAN IN•
S'accepten
den
ruoldr~
les
dillgències
tob
eu
instruïproblemes.
onàrquico. La. unidad moreJ era.
TENTAVEN COMETRE UN
des
pel
tur
Cert•
ordinari
mond.rquú:.t
en
la
c:flatro
causa
n•erta.n
r ecisamente la defensa total de la
ROBATORI A MA AR•
seguida. contra Josep Recasens.
ntidad. Ahora, la minoria monàr- força convençut..
MADA
Amb
la
República
molts
probleuica. bace su selección. Como hlzo
Per agents de la Brigada Social,
.JAUME
.JULIA,
DETINGUT
ma•
els
quecten.
I&JNe
r•soldr•.
yer el señor Maura (D. Honorirlo).
ahir, a la tarda., foren detinguts ciSC.
, onste, no obstante, que todoa esos
Uns agents afectes a la. Brigada
estrangers anomenats Atanasof ·
nerales servfan ya en tiempos de
Social varen detenir ahir, a la nit,
Disnof, de 38 anys, de nacionalitat
Clara Campoamor l'ha 1eparat del Jaume Julià, pel fet de considerar-lo
Monàrqula, puesto que la Repllbúlgara, i Pere Cllía Giovanni, de
lica. no ha tenido tiempo de tener partit radical per haver-H aquest compllcat en els passats fets revolu21 anys, itallà.
romociones proplas, y que a la que apartat de la .eva trajectòria re~ clonaris. El detingut, com es recorLa. seva detenció s'efectuà en el
tacan en realidad es a una parte blicana.
moment que els esmentats individUS
El el que diu Salazar Aloma:
el Ejército: la republicana. y libeintentaven cometre un robatori a
«Con mujeres no ee va a ninguna
.-e.L Esa poslción de Renovación Es- parteJ.
mà armada. a la fàbrica de coroa.teS
La lluita del Govern francès
p añola està poco justificada.. Se comanomenada. c<La Paloma» establerta
~rendería ese gesto en los diputados
•
al carrer dc Camp Sagrat, níunecontra els obrers estrangers
dlcionalistas o en el Sr. Cano Lóro 28.
S'anuncia per al dia 8 una conte• que no tiene nada. que perder rlncfa del letl¡¡or Ventosa i Calvell.
El primer en ésser detingut, la
en todos los escàndalos mucho ue
Per tnvitactó, n.aturalment.
QUATRI•CENT8 POLONESOS EX•
policia 11 ocupà una pistola marca
¡anar; pero en los dlputados mon~«Bulldog», amb els corresponents
PUL8ATS
quicos alfonsinos, que saben que la.
carregadors.
Paris,
1.
Les
autoritats
!rancedinnstfa borbónica. no ba. terudo a. pudo hacerse en ¡ran parte merced
Foren portats ambdós a la prede la regió de Monta.rgis ban
1.:> largo del siglo XIX otros deten- a esos ¡enerales que aceptaban la. ees
fectura de Policia per tal d'inSt~~
· d T
ordenat que s1gu1n conduïts a la. Un - iuiiieiiilii UOident• , . , . . . ,. ha ooatat la VIda al IMqalrdeta p Gouhl.. di Otill
:Jres que los generales masónicos Monarquia borbònica. como una ao- frontera.
les primeres diligències. En ésse
quatre-cents q u a r a n ta tren dea de Q anys enol El maquinista pogué aalvar la Mva vida aaitant de la loc!m:::r:O" e~òa et llU
~ li\ restauración en Sagunto lución Uberal, ee 1ncomprenslble...l
aquestes enllestides seran posats ~
•orlfloar la Mva vida per tal de salvar la dels passatgers. - Eatat del tren deapréa del cie:camr..~~~:
obrera polonesos sense treball.
guidament a la. disposició de l'aU •
'
<Expreas -Foto.>
tor de guerra.
PttL
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ACTIVITAT DURANT LA
NIT
Saarbruck, 1. - De matinada s'ha
notat ja a tot el territori del Sa.ar
un Inusitat monment. A lea set del
mati han estat llançades enormes
quantitats de nora damunt els dlversos monuments elevats al pais
a. la memòria dels ex-combatents
de la Gran Guerra..
A les vult del mati s'han vist plenes de fidels totes lea esglésies 1
s'han celebrat oficis religiosos en
acció de gràcies per la reintegració
del territo.rl del Saar al 11 d'Alema.nya.
A dos quarts de deu s'ha iniciat
al Palau del Govern el solemne a(;
te de l'històric lliurament del territori del Saar al Govern del Reich.
Com que l'acte era. considerat com
a dlplomàtic, no hi han assistit els
periodistes.

~

Els militar~ francma- 1
çons i els diputats
de «Renovación
Española»
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