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Els sistemes electorals

La Dnma a la majoria
Ningú no pot negar que as un
mal, des del píant de mira politic, el fraceiontunent d'una assemblea pública çu una multitud
de grups, cap deis quals no ta
la majoria absoluta. En aquestes
condicione es fa difaeil l'obra de
govern i fina l'obra. legislativa.
Les crisis ministerials freqüents
i la dissoluci6 de les Cambres
san. en molts casas. degvAes a la
mancança d'una majoriaasalida.
La representació propoacional
tendeix a crear assemblees tense
majaría absoluta de cap parta,
i d'en ò en trenca l'argunaent
màxim ele adversari; del propala
camel a/ate. Cal dir, peda que
aquesta tendencia de la represen-.
tació proporcional no és pas filla
de la natura del sistema, aína
de l'estat del coa electoral i de
l'opinió pública. Amb el proporcionalisme, l'assemblea elegida as
una imatee recluida de l'electorat. Quan no dama la majaría
absoluta de llocs a un partit o a
una coalició de partits. és perqua
no la té en eta vote. I si en els
vots no la té, jéte just que la tingui en els loes?
La democräela As el govern
deis mes, i no pot ésser demoeratica la transformada d'una
mejoría relativa de votante en
una majoria absoluta de representants. Esta be, i és natura',
que un partit aspiri a la malaria
absoluta dime les corporacions
i assemblees públiques, a fi de
poder le gislar i governar de conformitat amb el propi programa;
pera aquesta majaría ha d'atarpar-la el poble amb els seus sufragis, i no pas tal o tal altra
combinada aritmatiea del sistema electoral.
El proporcionalimme porta aval
a la farmacia d'assemblees sense
majaría absoluta de partit, porque una de les principals carneterístioues de la política deis
nostres dies és la multiplicacia
dels partits i tendències. Combatre la representació proporcional perquè reflecteix fidelment
un fet polític, és un contrasentit
ve a sser com ale de l'anear el
mirall perquè ens mostra una
fisonomía destteradable.
* * *
Creiem. com el gran maternatic Benni Poincara. que temas a
venir no ea comprendra cona han
pogut ésser defensats, dins el
regim democràtic, els sistemes no
proporeionals. Aquests sistemes
converteis.:en les eleccions en un
jac d'atzar, i posen soviet les
assemblees i els governs en mans
de partits que no representen la
rnajoria del país, amb lesia evident del principi dernocratie.
1/x1 la fundió del sufragi &nevara en una mena de campionat
esportiu. El principi de la igualta t i de la universalitat del vot
aa; desfigurat per la desigual distribució dels loes.
Le eancessie previa d'una prima a la majoria narrías és legítima demearatieament (pian es
traca de la majaría absoluta.
i nomas as d'eficacia segura dins
el eallogi únic. Si hi ha demarcar:irme múltiples, la prima abtinguda per un partit en una
demarcaeió pot ésser anulada o
minvada per l'obtinguda per un
altre partit en una demareaeia
diferent.
El sisterrla de prima a la malaria té encara un altre defeetc:
i és que estimula la farmacia
de coalicions leterogenies arnb
sol objecte al 'arreplegar el gros
Ist de loca Aleshores les dites
coalicions tened una certa justifieació en el dret de defensa
prapia. Els partits amenagats par
la majoria se asalten empeses a
aliar-se. D'aquesaa contraofenaiy a esta resguardada la majoria
absoluta; pera no n'esta la majoria relativa. El sistema de arima
as, dones, susceptible de resultar
contraproduent.
* * *
És sabut que ea el eastema del
rot limitat l'elector ha de votar
un nombre de candidats•inferior
al de 'loes a proveir; d'aquesta
manera queden normalmaint un
o mes loca per a una &noria.
I con que les minories acostugren a ¿ser Inés d'un. 1144 41i

po.eibilitat d'una combinació que
consisten a distribuir proporcionalment els dits llocs entre les
minories diverses. L'operaci6 és
fàcil quan es tracta de grana
circumscripcions, i encara mis
en el colegí únic.
Mussolini implanta a Italia
aquest sistema híbrid, l'any 1923.
Poes anys abans. el 1919, Nitti hi
havia establert la representació
proporcional, que no aconseguí
gaire bon resultat a causa de
l'esas esperit de ciutadania. Les
eleeeions legislatives del 1924 donaren al partit feixista les dues
terceres parta de lloca reservades
a la majoria. Pera el dictador
italia, cregué que en aquel sistema encara hi baria massa participada, de les minories i massa
'influencia del liberalisme polít ic; i en la Hei del 1928 estrenya
fartament les caragoles: de fet,
tot-a la Cambra de diputats ass
nomenada pel Gran Cansen feixista. Qni dubta que, mentre el
Feix governi, la seva candidatura
aplegarà sempre, oficialment,
meitat cis vota i Urea més, i que
no calcina recórrer al Legan toril?
eque3r torn t4rie queda reservar el sistema de coneurrneia
de llistes, amb adjudicació, en
collegi finie .uaeional, de les tres
quartes parte dels loca a la m a
-joria,mbuptenorcional dels alares 11u-a a lee
minories.
Pera mentre la" Italia feixista
va per un mal calí, a l'Europa
democràtica es generalitza el proporcionalisme. Aguan ha estat
establert a Dinamarca, a Suïssa,
a Balgica, a Finlandia, a Suecia,
a Holanda, a Alemanya. a AUSfria. a Txceoaloväquia, Mrolaaia,
a Lituania, a Letania, a .Estania,
a Bulgaria, a Iugoslàvia, a Grecia. a Irlanda...
El sistema del vot limitat queda millorat poc o molt qua.0 es
r e bana conaiderabletnent el lot
de la malaria i s'aplica el proparcionalisme al lat minoritari.
Pera, aquesta combinada) és enormement inferior, en tate els aspartes, al sistema proporcionalista veritable. I nosaltres, que
parlera d'aquest tema sense cap
preocupació de partit i sense cap
interès personal. deploraríem que
la Catalunya autònoma no adoptas de Lan principi el sistema
electoral democrittie i just que
han adoptat tots, abaolutament
tots ele nous Estats d'Europa.
A. ROVIRA 1 VIRGILI

Fui l de dietari

Mal del segle
A.—Compadiu-mel Sóc una víctima de
'as ieines paras:series.
B.—Feioes que?
A.—Feines parasitäries. Vull dir d'a(melles ocupacions i compromisos
que no pertanyen pròpiament a
l'oiici que un hom exerceix, sinó
que en sen a manera «acrecencies frondoses...
B.—Començo a comprendre. El vostre
cas no es urna Tots els licries de
profesan.), si tenen una mica déxit, ve que topen amb a questes
ocupacions que ves anemeneu
parasitáries.
A.— Huís! No sé ei són consubstancials a l'atta com vós dieu. Veig
persones que en tenor molt mes
que jo o ole almenys gaudeixen
de situacions força mis confortables que jo, i tanmateix no es
veuen voltats, assetjats, envalts i
escanyats per aquestes feines parasitaries.
13.—No exagereu una mica? ¡No poseo un bri de coqueteria en els
vostres planys?
A.—D cap masera: Us juro que...
9.—Ep! N a jurel; és pecat i, de Inés
a mes, no cal.
A.—Si sabéssiu les horca que em toca
consumir en juntes, ponenciea,
patronats, comissions, jurats, visites... Es horrorós !
B.—Deu aixb i hi be centenars de
c'-llegues que un envegen, precissment perquè participeu en
aquestes funciona que no són ben
be del vostre ofici, certament,
per:5 que li fan de corona.
A.—Corona d'espines! No sols pels
mals de cap que involucren, sin6
perquè de noca en mica o lleven
el repte i fins el temps per treballar en el vostre ofici
B. — Aquest aspecte de l'afee és tal vegada el que m'impressiona mEs.
Realment 19 juntes, comitès, pa-
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Un atemptat contra el president de la I
República francesa
Mentre visitava l'Exposició del Llibre, el senyor
Doumer ha estat víctima d'un atemptat
Ha rebut dues ferides gravissimes, una al cap i una
altra a l'aixella, que l'han posat a les portes de la mort
A darrera hora, el senyor Doumer havia recobrat el
coneixement, i hom espera poder-lo salvar, però poden
sorgir noves complicacions

Protestar? Per qué?' Contra un
demitnt, rostro una mala pers ono, ¿a
imittl protestar. Pera en aquest mamen! la runpatia del món acontranya
el presiden: Doumer i /a nació (1,,'
té l'honor d'ésser representada per un
liante honest de frei indes conviccions
democráriques, co, home que ha ser,*
tata la vida el sen país, i que durent
la guerra va perdre gua/re filfa

La primera noticia
París, 6. (A les 15.5. - Urgent). —
Al barri de Roule, un súbdit rus ha
disparat diversos treta de revólver contra el cotxe del President de la República que es dirigia a l'Exposició
del Llibre.
E/ President ha resultas greument
ferit i ha estat traslladat in:ti:adietan:can a l'Hospital de Beujon. —
Fabra.

El crim ha estat comès en
una sala de l'Exposició del
Llibre
Paris, 6. — La confusió que
s'ha produit pels voltants de
l'Exposició del Labre al roorient de l'atemptat ha fet suposar que l'atemptat havia tingut
lloe al carrer.
El eran ha esta! comes alias
de l'Exposició, quan el presiden!
anava a entrar a la segana sala.
En aquell moment un rus ha
eagegat cinc trefe, tres contra
el president, un contra el novellista Claude Farrere i un altre
contra al. Paul Guichard, el
qual ha pogut desarmar l'assass f.
Aquest ita quedat a disposicid de la policía del barri de
Route. — Fabra.

Detalls de l'atemptat
Parte é. — L'atemptat comes contra et President de la República, senyor Doumer, va tenir lloc a les 15.30,
en el m ornent en que el President entrara a la sala de venda de l'F:xprnicie,
de! Llibre organitzada per l'Associaci ód'Escriptors antics combatents.
(Continua a la Pagina 1 )

Comentari

Aquel! munt de targes...
A la secretaria de la PresiAneja de la Generalitat hi
uns grano manto de targes rebudes amb 'notita de la iniciat i va
de Palestra pro integritat de
l'Estatut. Roes fa el recompte,
1: de cada ntiler en fa un paquet.
Sembla que, en total, passaran
forca de las dstes-centes mil.
Aquell munt de cartolina que
tapa tot un pany de paret és una
cosa reconfortant. És un capeefacie que omple de satísfacció els
catalanistes que el contemplen.
Si sou una mica tafaners, perd,
aquella satisfacció us fa arrufar
de seguida el esas, perquè us
demostra la feina que aenim a
fer, Catalunya endins.
A l'atzar, n'hent tafarejat
unes qratifes. I an tant per cest,t,
MCSM impGrtant, vénen signades:
J:4. Antonio, Eduardo, Emilio,
Pedro... No és que ens sapiga
trenate, jurats, no:tercies, etc., us
han de devorar moltes hores i
moltes energies.
A.—Ah, veieu? Heu acabat per donar-me la rada Sóc una víctima!
Sic una víctima l Em queixo d'un
mal cert i tinc dret a defensarmes corn sigui, a cop de refusos
i d'esquerperies.
B.—No tant l Una mica d'amor al pròxim, una mica d'espera civic.
Penseu en l'ideal de semi que els
rotaris preconitzen... Caritas!
A.—Sí, pecó la caritas ben entesa comença per un mateix...
•
comença, però no hi acaba.
A.—¡De manera que ern condemneu a
seguir suportant aquest esquarterament de la meva existencia, cada top menys meva?
9.—Ca condemno a anar estirant i
afluixant entre el vostre egoisme
i la vostra vanitat, entre el vostre desig d'ésser vós i el vostre
desig de cooperar a la feria comuna...
A.—No puc! He arribat al límit 1 Fu-

•

gire al desert.
enyorarleu els vostres comítès, juntes, ponencies, jurats, patronats, comissions...

A. — Cal Em dedicarla en cos i anima
21 meu ofaíci genuí...
Qua. SQUEVILA

greu que cisdadans no catalana
demanas airó' ben al
contrari, era plan. El cas que ens
ocsrpa„1"2 S), ro la 04uest. NosaStres tenim. sl eanvanciment,
certesa, que, acorto, la majen:,
d'aqvc713 ciaacdana gas signan en
castellà, són catalana; que no tan
solam r nt eón catalans, sind que
unten i pensen en catalanista...
pera escriuen en castelld perquè
tota la vida ho han fet així, i
la simple operació de cantalesuna u per una o els sembla
una muntanya. 1 airé és una
cosa lamentable. Certament, no
poden exigir, ara com ara, que
Iota els catalana sapiguen escriure el català, parqué la culpa
729 és d'ells. Ens sambla, però,
que demanar que un document
que dóna fe de la catalanitat de
gm t, el tramet vagi atgnat <loan i
ro Juan, Josep i no José, no la
dementar massa.
D'aquast fet hont treu, com
hem dit abona, la deducció de 1 1
feina que tenim a fer encara, per
desgracia, Catalunya endino. I la
nec.essitat d'aser irreductibles en
la qiicalió de l'ensenyantent o
l'hora ele discutir-se l'Esatatut.
És clan que a nosaltres —que
hean vist la signatura d'algun
conseller en castelld, i no preeisament en documenta dirigits al
Govern de la Repalica—aixa
no podia venir-nos de nota. Ansb
tof, remarquem el fet perquè en
traiem les conseqüències.
Aixa de signar Eduardo per
Eduard, i Domingo per Desatanco, Pablo per Pau i Pedro per
Pere, en un docuancnt d'afirmacid catalanista en el qual es demana la integritat de l'Estatal,
que és coas dir l'oficialitat del
catald i la Universitat catalana,
ene aenzbla tan paracario COM
aquella altres ciutadans separatistes que han adherit Vestal solitari a la bandera do les quatre
barres d'una tarja, i dos dita mas
a y a./ disten; !fofos l'Estatut.
L. A. B.

7 CANÇONS DE SCHUBERT
7 CANÇONS DE SCHUMANN
per Concepció Badia d'Aguatí,
CONCERT DED/CAT ALS COLLECCIONISTES D'ART
Per rigorosa invitació persona/

AL'Estatut
de Catalunya davant les
Corts Constituents

LA PRIMERA JORNADA
El Sr. Maura reconeix que Catalunya vol l'autonomia. Diu
que els compromisos del Pacte de San Sebastian ja s'han
complert i combat els p unts capitals de l'Estatut
Li contesta el Sr. Companys

L'autor del crim és un rus blanc, de filiació feixista
Els °templas: contra eis caps d'Estat i caps de Govern :dos un Pitamos
de tots els infttS. El regle XIX, el periodo de l'atrarquisn:e. Pon pròdig en
aquesta ¡co
nll de trina. Inaugura la
ratxada el (sur .4lexandre Ii, l'any
188r, i sceriiarn an president de la República FrOICCSJ, Sadi Carnot, Flumbert I d'Itelia, l'emperadriu Isabel
d'Austria, el president dels Estats
Units Mac-Kinley i el cap del Gavera
espo.nyol Cànoves. En el segle actual
s'Ion registras umbrosos atemptats,
entre ells un a París contra el president Loubct i el rei d'Espanya, i recentinent l'atemptat contra Mauro. i
els assassinats de Canalejos i Dato.
No obstant, els atemptats contra els
cap: dEstat sembicwen acabo::.
L'aten:ptat contra el presidenS Doumer sembla que ha estat obra d'un
reaccionan Si la filiaeió política del
rus Gugutor, es confirmis, si resulti's
que Es un antiboixeric, l'aten:pies !hidria un caracter que el dirtingiria de
la mayor peal dels eterna d'avena naturalesa.
I si es tractis d'un boig? Si l'autor
del crim es antiboLercie, quasi es pot
asegurar que is ros domen!. Pera
aquest detnent sembla que estora des
parqué no se Ii permitia de residir a
França, i perquè eren posats en dubte
els seus titols acadimics. Aisa complicarla la qüestió, i co podria dir de
Gugulov que és boig i »1014.1 persona.

585. ter. TELEFON icono

EXPOSICIO PIDELASERRA

Es passa a la discussió de la
totalitat del dictamen sobre l'Estatua
El senyor BELLO, president de
la Comissió, explica I l abast del dictamen; pecó la seca veis és tan feble que a pesar del silenci amb qué
la Cambra l'escolta solament és poss:ble de sentir paraules so:tes.
Llegeix una nota, que diu havia
cll haver figurat al cap del dictamen,
on fa notar la gran importancia de
l'assumpte que es va a discutir i la
necessitat que Presideixi les discussions la mejor serenitat.
Fa notar la manifestació expressa
de la voluntat de Catalunya demanant aquest Estatua i rezorda e:a
preecptes constitucionals que pro«
velen la seca concessió.
Posa de relleu el que consta en el
dictamen:
"Que Cataluña es un Estado autónomo."
Anal: no podia concedir-se, perquè
la Constitució no parla d'esteta autbnoma, sind de regions autbnomes.
Ditt que els catalana han parlas
per inftjá del dit projecte, per6 cal
sentir filtra ves, que es la de les
Corta espanyoles.
Acaba dient que la Constituci5
no estará acabada fins que hagi
estat aprovat aquest Estatua (Aplaudiments.)
El senyor MAURA diu que el problema ca/alb ve pesant des de fa
molts anys sobre la vida pública
espanyola, pecó; que aquesta és la
primera vegada que el Parlament
espanyol va a discutir un projecte
concret i articulat sobre aquesta Mieslió,
Sobre això hi ha cines opinions:
Uns creuen que es tracia d'una
qüestió artificial, de /a qual no cal
ni parlar-ne i catan segura que a la
Cambra no es manifestará. una opinió en aquest sentit.
La//ea tendencis es l'extremista,
la del "tot o res" d'alguna catalanistes, l'expressió dels quals crea
que falta a la Cambra, i finalment,
una tercera opinió, que es la dels que
creuen que el problema de Catalunya
trobat enverinat.
Je: vinc aquí sense estar disposat
a fer el joc a cap extremisme del
narren.

No cree important de discutir les
caracterlstiques geografiques ni his.
tóriques que justifiquen l'autonomia
de Catalunya. El més important és
que hi ha un fet: el que Catalunya
vol ésser autònoma, i a aquesta voluntat cal atendre's.
Es refereix al pacte de Sant Sebestia, i afirma que aquest no implica mes compromis que el que e:a
catalans, un cop declarada la República, no es prendrien res per la
seva mä, que ferien després el seu
estatut votant-lo en plebiscits i que
el sotmetrien despres a la decisid
de les Corta
Aix6 es el que cal aclarir: Que
ací no hi ha cap compromís contret
que sigui superior al que les Corta
puguin decidir. El que autoritzi la
Constitució passarä, el que no hi
estigui no passarä.
Llegrx l'article 16 de la Constl1: ció, on es demostra que l'Estatut
ve a les Corta per a la seva aprovació, i a ningú no se li pot ocórrer
que vingui a les Corts perquè aquestes es limitin a donar-le el seu vist
i plau.
Prega que s'exposin clarament les
opinions i les posicions respecte al
particular.
Insisteix en l'article primer de la
Constitució, que diu que Espanya és
un Estat integral, es a dir, superior
a totes les voluntats de les regions
que el comprenen, compatible amh
l'autonomia regional i cal, Dernana
que es tingui en compte en aquest
ces la capacitat de Catalunya, l'oportunitat de la qüestió i el servei que

es pretén, aixf com la posibilitar
que Espanya segueixi vetllant per
tots els espanyols que resideixen a
Catalunya i Lobligació per part
Caatlunya de no trencar la unitat
orgànica de l'Estat.
En quant a la capacitat de Catalunya, és cert que hi ha allí un gran
valor ciutadà, una arnpla zona de
cultura, pecó aix6 no basta.
S'ha de tenir en compte—diu—que
Catalunya, com associada a la resta
de les regions espanyoles, tenen una
capital que exerceix influencia decisiva a la resta de les regions i aix6
podria determinar, en cedir-ae de-

terminats arbitrii, una oligarquia a es feren liavors al voltant
de l'EsBarcelona de greus conseqüencies.
tatut foren per dedicar-li frases moPer aix6 crec que els servels que derades i prudents.
han de passar a mana de la GeneraRecorda tumbé els debata parlamenlitat, no passin a ella fina que el
taria quan es discutien a la ConstituParlament català hagi anat dictant
els reglamenta precisos p er al fun- eaf• els articles referents a les autofornico regionals, i es fea una Conscionament d'aquest servei.
titució que concedia les autonomies
Tumbé cal tenir en compte que
regionals.
Espanya, corn la resta del món, soCrea que en votar aquesta Constitufreix greus conseqüencies que es recid es donà en principi l'aprovació a
flexen en la seva hisenda, i a Cal'Estatua
talunya importa tant o més que a
Fins aquí sembla que el senyor
la resta del país que l'Estat capaMaura. — diu — está conforme arnb
nyol sigui, econòmicament, un Estat fort, i el mateix en els al/res or- la meva tesa
El senyor MAURA: Qualsevol codreo.
neix la tesi.
Seria un absurd partir, en aquests
moments, en dos eis serveis de p oEl senyor COMPANYS crea que
licia.
aquestes paraules del senyor Mauna
Aixb no podria ¿caer quan es proimpliquen una desconfiança a la mavoques un conflicte, en el qual la nera désser de Catalunya, i afegeix
Generalitat i la República tinguessin
que, davant això, els catalans afircriteris distints.
men que Catalunya esté perfectaPel que es refereix al tercer Pum, ment preparada per a la sera autonoés indispensable que l'Estat tingui
mia, així com ella contribuirá a la
drets i deures i empari tots els ciuunitat nacional mes que l'experiència
tadans espanyols que visten en terfaigment acabada d'una Monarquía
ritori catalä, i si aquest dictamen
centralista i unitària com 1a : que s'ess'aprova, el poder públic no va a
fondea el dia 14 d'abril de l 'any Pas
tenir mes que una escassa represen-sat.
tació a Catalunya.
Acaba dient que es limita a expresDemés, la Generalitat es absolutasea- l'actitud constitucional de la mirnent ir responsable, i no pot exigirse-li, per tant, l'empar dels espa- noria catalanista, i que espera que les
altres minories compliran també amb
nyols no catalana, de manera que
la Constitució.
aque s ts estaran en pillar: condiciona
(Aplaudiments dels diputats de la
que els estrangers, perque els esminoria catalana j dels d'Acció Reputrangers, sisquera tindran un conblicana.)
sola!.
El PRESIDENT anuncia que la
Posu com exemple el cas de l'enCambra va a unir-se en sessió sesenyament.
creta.
Llegeix a aquest respecte un solt
Són les vuit en punt.
recentment publicat sobre una conferè: ala de Pompeu Fabra, i en el
que mostré la seva desconfiança pel
LA SESSIO SECRETA
que succeiria si es lliuré..; l'ensenyament exclusivament a mans deis caUna baixa a la minoria
talans, i si això diu Pompeu Fabra,
¿com l'Estat va a desentendre's d'acatalana
questa qüestió?
—
Una cosa semblant succeeix amb
Mes
valdria
que no hagués
la insticia.
Aquesta es una qüestió que tarnestat
elegit
diputat
poc no pot deixar-se.
Madrid,
6.
—
El
Congres,
en la
Per últim, passa a examinar el
quart punt sohre el que vol insistir, sessió secreta, s'ocupa primerament
que és el de la necessitat de man- del suplicatori demanat pel Tribuna!
tenir la tinitel organice de l'Estat.
Suarem per a procesar el óiputat En
Diu que g e lamentable la divisió Josep Bordes de .a Cuesta, com a
de funzions que es vol establir.
suposat culpable d'ir: d • ilete de eaEs crea demés una doble cinta- rioer cornil.
darla entre catalana i espanyols, que
El Congres, d'acord amb la proes una ciutadania privilegiada, que posta de la Comissió de Suplicatoha de resuLar en contra dels altes ris, acordà concedir-lo.
ciutadans espanyols que sois en teDesprés l'alcalde de Madrid, En
nen una.
Pere Rico, demana la ratificació
El mateix passa en la legislació
l'acord de la Comissió de Gavera
civil, que no faria sinó complicar
interior pesqué les colleccions de peles coses, sense benefici per als cariódica que exateixen a la biblioteca
talan,.
del Cenaras siguin trasIladades a
En quant a la Hisenda, és just
l'emeroteca municipal i aisti s'acorda.
no ésser asar, ni meticulós, perb
Finalment, la minarla radical prod'això a traspassar la sobirania fismogué la qüestió de la falta d'un
cal, va rnolta diferencia, un veritable
secretan
o. la Mesa de la Cambia
abism.
que representi aquesta minoria, la
En les condiciona que la Hisenda
majar de les oposiciana.
està, ço de la precaucid de contriS'abrí discussi6 sobre això, i eis
bucions en la forma que se cedeix
per l'Estat espanyol, si a Catalunya secretaria actuals exposaren la representació que ostenten i que des'organitzen mal, després seria molt
terrninä Ilurs nomenaments.
dif l -il esmenarho i produiria un greu
La qüestió quedà pendent per redany per a bata
soldre's més enclavar:t.
Acaba fent notar davant /a Ca:nbra
la importancia de l'assumpte que es
discuteix, i creu que els diputats han
d'estar en condicione de dir a Ilusa Els socialistes consultaran
electors:
la U. G. T. i els seus comL'Espanya unida que ens heu li j epanys de Catalunya
rat rhern mantinguda aixl, i, a mes,
Madrid, 6. — "El Socialista" es
bes': resolt un problema que venia enverinan,t des de fa temps, la vida pú- refereix a record pres anit per la
minoria del partit, en virtut del qual
blica espanyola.
El senyor COMPANYS comença no definirá aquella la sev aposició
dient que en arribar aquest moment . davant el problema catete ‚ente
té tota la consciencia de la seva res- abans escoltar la U. G, T. i l'agruponsabilitat per ésser doblernent cata- pació socialista de Catalunya.
I diu:
n fins al moll dele ossos i per hatee
"Ta; acuerdo dä entrada en Cadonat, a mes, provea de la seva emotaluña excepcionalmente, en el proció espanyola en diversos moments.
Afegeix que importa a tots molt blema del Estatuto de Catalufia, a
que aquest debat es mantingui amb unas organizaciones de las que era
corriente no contar para nada.
altura de mirea.
De la noche a la mañana esas
Abano que res vol declarar que la
República, no solament no ha dificul- organizaciones se convierten en artas la resolució del problema catalä, bitrios de la cuestión.
sitió qti Ibis facilitada i endemia
Ciento diez y seis diputados espesense cap reserva, recordant que el ran el informe que se aporte para
Govern provisional de la República decidir,udir,
na cosa estamos bien segurestaurä la Generalitat de Catalunya,
i que densa pas obert pesque es votes ros, de que esa consulta que les
l'Estatut,
Patio en el primer plano de la acAquest ha consagrat la voluntat de tualidad política no" les robara sereCatalunya, i cal recordar que fou nidad alguna, y que se producirán
presentat a les Corts per mans del con la ponderación y a la vez con la
llavors president del Goma:, i avui mira doctrinal que hace el caso.
president de la República.
Las razones que ha tenido la miRecorda que teta els comentaris que noria parlamentaria para votar esta
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Itiolución ton lo suficientemente
talaras para que haya ateeeaidad de
comentarla.
También el alcance de esa nota
tiende • hacer observar que en virtud del acuerdo, la actualidad se
desplace hacia hombres y organizaciones desdeñadas que sabrän despojarle de los viejos desdenes de que
han sido víctimas por la oposición.
Serena y ponderadamente influirà
es palabra en loe 116 parlamentarios
aocialistaa."

El representant d'Alfons
tretzè volia portar la qüestió de l'Estatut a l'Ajuntament de Madrid

Actitud dels radicatssocialistes
Madrid, 6. — S'ha tingut noticia
que en la reunió qua celebra &bina
d'ahir la minoria radical socialista,
per tractar de la seva posició davant l'Estatut, ea discutl ai en el
debat de totalitat hauria d'intervenir un catalä o un castellä,
En l'ànim de tots estava que intcrvinguis el ministre d'Agricultura, per la seva coneixença del probicoca, pero foren més els que Opifleten que havia d'intervenir un atufen, per a oferir des del primer moment a Catalunya la màxima garantia en un assumpte cordial.
Llavors es designé el cap de la
minada, tenyor Baeza Medina. El
senyor Domingo intervindri totes
les vegades que ho cregui convenicnt.
En definitiva s'arriba a dues conclusions:
Catalunya esté capacitada per a la
vida autonarnica que la Constitució
reconeix a lee regions.
L'Estatut ha estat tramitat fins a
arribar a les Corta, de conformitat
amb les normes que determina la
Constitució.
Aquest darrer acord tingué un vot
en contra.

Madrid, 6 — En començar la
tsessió municipal d'avui, abans d'entrar en la discussió de l'ordre del
ea, nl comte Vallellano s'adreal
a l'Ajuntament perqua es manifestis
en relació amb l'Estatut de Catabaya
L'alcalde respongué que amb tot
que creia ell aue no era l'assumpte de la competència de l'Ajuntament, el deixava en llibertat per
.opinar en relació amb aquest
S'ajorna la discussi6 ens al final
kle la sessió. Arribat aquest moment,
el comte de Vallellano Ilegi una
proposició signada per ell i pels
e l'Estadt
re
es iiitt.i.i.
Jo L'abast
c amg
membres de le minoria maurista,
Madrid, 6. — Un significat politic
pecó sanee la signatura del senyor
Maura, la part mas interessant de la catala deia que no cotnprenia l'hosfiltrar vers l'Estatut, que és una
quai diu alai:
"Queremos impregnar nuestras conseqüencia de la Constitució i
manifestaciones, no ya de la mayor que Es mEs moderat que el regim
mesura y serenidad, siro de la cor- autonòmic de Prússia, en el qual
dialidad mal afectuosa y de la efu- estä inspirar.
Als Estats Units — afegia — el
ajan mis sincera y afirmar que hoy,
corno en tantas ocasiones lo hici- cisterna federal esté més acusat, i Es
mos, por nuestra modesta persona un pal; prósper i de perfecta administració regional .
o por la parsonalidad de mas relied que
ve, somos y seremos partidarios de
la descentralización y de la autono- perca el ave resulta insoportable Et
mia, de municipios libres, de pro- fer arribar cada dia a lea nostres
vincias, de regiones, de sistemas tri- cides que hem de separar-nos tobutarios, pero precisamente por to- talment i establir fronteras.
No hi ha res de separatisme.
do ello decimos que el Estatuto
Nosaltres supeditem el nostre pro
presantado no puede prosperar, per
el sentido federativo que lo inspira, blema a les Corts espanyoles. amb
la autodeterminación que lo engen- les quals seguirem treballant com
a espanyols.
dró, la soberanía de Cata:ufia que
El que les Corta resolguin ha
plantes. la del Estado Catalän a que
aspira, la función contributiva que d'esser el que en definitiva prosperi.
Es para amb gran Ileugeresa de
enajena, y las consecuencias ruinoaas que produce a toda la economía milions que poden venir a beneficiar
Catalunya, i is interessant saber
racional, y muy especialmente a la
que no fern qüestió tancada quant
madrilena.
Por todas estas razones y por a xifres.
El que ene Harem Es el princlOtras mucha que no son de ocasión
ni lugar, pero aue seran de seguro pi, que si no hi ha tina qüestió
compartidas por todos los madrile- senda i una qüestió d'administració,
aos, y aún puede decirse que por no hi ha Estatut, ni existiria réaim
todos los españoles, los conceja:es autonomista.
També salan dit mollea lantasiee
que sug eriben solicitan del Ayuntamiento de Madrid se sirva declarar sobre la qüestió d'ordre públic, i la
su oposición al Estatuto cataran por prova d'això Es que la declaració de
estimarlo lesivo a la unidad nacio- l'estat de guerra en moments culminal, a la soberanía del Estado, a la nants o en una situada greu, no pot
justicia contributiva y a :os intere- fer-se sense sollicitar-ho del Goses morales, materiales y espiritua- vern central, que és el que resol.
No cal oblidar tampoc que el Preles del pueblo de Madrid."
Llegida la lar:postal& l'alcalde in- sident de la Generalitat no srra mai
atsti en qué l'assumpte no era de la un poder autanom, pesqua exerceix
• ambi una Lució gove • nativr., que
competència de l'Ajuntarnent.
El senyor Galarza presenta una prové de la tlepenclan.: a del parlar
central.
eroposició previa, de no donar lloc
En ensenyament fa en el que bi
a deliberar, sanee justificar la proposta, perquè això seria discutir en Laura mes discussa;.
Creiem que la doble Universitat
part la qüestió.
Posada a votada, s'aprovä la pro- és perniciosa . En canvi, tina Una.
pcsició del senyor Galarza per 18 vcrsitat bilingüe pot rendir medra
eficacia.
vota contra rs.
Taran/ interés en qua s'e s tmlii el
Els estudiants madrilenys catalá, pera 7710It més en que preromini tumbé el castellä.
contra l'Estatut
Es completament sofistic dir que
Madrid, 15. — A la laniversitat els catalana poden exercir clarece a
ha trascendit l'apassionament que tot Espanya, mentre que els aspanyols no poden fer-lio a Catalunya.
ojear etlla el problema mala.
Els catalana poden anar a tot EsHan aparegut pasquins que diuen:
Estudiantes, comparieros, olvide- panya parque són espanyols, però
tos pasadas diferencias y unamo- res sIn oposa a que els espanyols
1101 todos ein distinción de matices ragin a Catalunya. L'únic que sucpara la defensa de la unidad na- ceeix Es que seis ha d'exigir que säpiguin el catalä, i això és una cosa
aional."
Viva Eepalial Viva Cataluña que s'aprèn perfectament en sil
tue sos.
ten/total Mura el Estatuto!"
Acaba dient que els catalana que
Diu el senyor Prieto
estan disposats a transigir acceptaMadrid, 6. — El ministre d'Obres ran el que resulti de les deliberaObligue' ha estat preguntat sobre cirms parlamentàries, que espera es
l'actitud que Ii atribulen els corneo- descabdellaran dintre de la majar
tarlstes oposada a les concessions altura.
ccntingudes en el dictamen de la El senyor Royo està decidit
Comissió d'Estatuts. Respongué que
a tot.. , a fer Ihm
no parlava perqua el Govern no
MacIrd, 6. — El senyor
sala ocupat encara del problema,
Valanova, comentant rambient acamb tot i que ho taré molt aviar.
En dir-se que en un acta públic tual i la situada de la Cambra datru diputat català afirmé que els ra- vant la imminancia de la discussió
de l'Estatut, digué:
'<Bula 1 els socialistas estigueren
Cada segada hi ha mis desigs
presente en el Pacte de Sant Sefer la fosca al voltant de l'Estatut
bastia, respongué que tant ell corn
perqui no es ver la intenció que
el senyor Sänchez Roman ass,stiren
realrnent enclou.
com a invitats, pena tense portar
Per això jo estic disposat a qinl:
cap representada collecta/a.
cada vegada es faci Inés Ilurn sobre
aquesta qüesuó.
Els

oradors inscrits

Madrid, 6. — En el debat que
t'inicia avui parlaran alguna caps de
minoria que tenen dret a intervenir
com a tala, fora de torn, i en cae
que es consideri així la intervenció
del senyor May ra, es deixaré a mis
!loe per a un altre orador.
Intervindren també els tenyors
!linches Roman i Unamuno en el
debat sobre l'autonomia catalana.
El senyor Lerroux sembla que ho
farä dijous vinent.

Una maniobra del senyor
Siirichez Roman
Madrid, 6 — Sembla que el diputat que demanaré al Parlament que
es consulti el pais sobre si han d'acceptar-se o no les demandes catalanistes, Es el senyor Sinchez Roman,
Rue tuna al Pacte de Sant Sebas-

La minoria
radical-socialista

Madrid, 6. — A un quart de guatee diquesta tarda s'ha reunit la
minoria radical-socialista per a traetar de l'Estatut, pera per falta de
nombre no ha pogut adoptar cap
acord.
En vista d'abra i segons ens hs
dit el senyor Baeza Medina, se celebraran dues reunions: una ¿Mart./
a la nit, per a tractar de la reforma
agraria, i l'altra . dimecres, que es
dedicara completament a l'Estatua
Madrid, 6 — El diputat a Corte
i cap de la minoria radical-socialista , senyor Baeza Medina, ha fet lea
següents manifestacions sobre l'Eatalut:

Reconeguda per la Constitució la
facultas que una o diverses provincias limítrofes amb caracteristiques
bistbriques, culturals o econbzniques

oomunue vulsrldu orgsattzar-ae ea

regia autónoma 1 formar un nucli
polltic 1 admInistratlu dint l'Estat
espanyol. en negar a Catalunya l'autonomia equivaldria a tant CO211 nogar-li lea uva& caracteristiqua
thriques, culturals 1 econòmiques.
Seria una injusticia que la Rapablica no ha de cometre.
Formulat l'Estatut d'acord amb lea
normes que se senyalaren pel Govern provisional de la República, el
problema queda circumscrit a determinar si el que demana Catalunya
es troba compras en alta que es consigna a. la Constitució en materia
d'autonomies regionals.
Aquest punt s'ha de resoldre amb
la collaboració de tothom, pensant
en Espanya i en la República, i
aquest pensament él el que no han
de deixar ni un moment les Corta,
Els radicals-socialistes, que en el
seu ideari propugnen per unes auto_
nomiet regional, dins Espanya tan
ämplies com el desenvolupament 1
capacitació política de les regions
permetin, han de posar tota Ilur cordialitat parque Catalunya, dins Espanya, obtingui el miximum de 111bertats a que aspira, única manera
d'aconseguir, arnb l'engrandiment
la prosperitat de les regirme, l'engrandiment I la prosperitat de la
República eepanyola,
Aquesta da l'asplració de tots ele
que volem que el problema de Catalunya u raolgul en un ampli ceotlt liberal I clemocratIca

Els progressistes ens són
favorables
Madrid, 6. — El doctor Juarros,
president del Comité Nacional del
partit republicà progressieta, ha dit:
Al maltee grup parlamentad l'opini 66s uninime. Ha de concediese a Catalunya tot el que ella dunana per a la sa ya major prosperitat
Cense altre 'fina que l'interès de les
alees regarme.
Catalunya no ha d'Usar menys que
elles.
El problema es presienta clar,
no obstant, a corre ei risc que,
pela apassionaments politics que
s'han fcrjat al voltant, quedin en Roe
secundari qüestions veritablement
fonamentals que la República te pendents de solució, entre altres el projecte de reforma agrária.

a la Universitat
de Madrid

Aldarulls

Madrid, 6. — A la lanivereitat

s'han produit 21, 11i alguno aldarulls.
Al tauler ¿'anuncia es CONOCi un
cartell ene deia:
"Abajo el Estatuto de Catalunal
Viva la Repablical"
Nombrosos gruno victorejaren Es
penya i donaren more, a Madi.
En arribar el catedritic senyor
Jiménez Anua alguna estudiante l'aplaudiren, mentre que d'altres el
xiularen.
Els estudiants intentaren organitzar una manifestació, pera com que
plovia torrencialment desistiren de
la tal cosa.
El rector de la Universitat, senyor Sinchez Albornoz, reuní eta
estudiants al Paranimf, als quals
exhorta a quä ro procluissin trastorna impropis d'estudiante perb res
aconseguí, puix que al cap de poca
estona després intentaren organitzar
ur.a manifestació en direcció a la
Porta del Sol, portant com a ban ¿eres exemplars del; diaria que fan
campanya contra l'F.statut i prolerint crits contra aquestA les ais de la tarda es reprodulren a la Universitat els aldarulls.
Ràpidament acudiren forces de seguretat. que invitaren els grupa a
qua es dissolguessin.
Els estudiants penetraren Ilavort
a la Universitat donant crits contra
l'Estatut. Allí es trobaren amb altres
dea seas companys que protestaven de l'actitud dea primera.
Amb aquest motiu s'originaren acaloradas discussions i es repartiren
moltes bufetades.
Els estudiants que hi havia a la
UMversitat donaven visques a Catalunya i a l'Estatut.
Els estudiants contraris a l'Estatut destrocaren els mobles d'algunes
aules.
A les vuit de la nit intentaren
rrganitzar una manifestad& la qual
cosa impedí la faraa palaica.
Fou detingut un individu que cense ésser estudiant encoratjava
aquests a manifestar-se en forma
violent

Uns altres que protesten
Catares, 5 — L'AssoriaciO Mercantil i Industrial ha adreçat un
telegrama al Govcrn protestant contra rEstatut de Catalunya i amoldara que s'opo s aren arnb tota energia a la deixesadcsa de funciona per
part del poder central que no pot
causar mes ene perjudicis pe a la
resta d'Espanya, puix que consideren la seva unitat com a cosa intangible.
Afegeixen que per patriotisme
rebutgen la divisi6 deis espanyols
en castra.
1.a Cambra de Cometa s'ha reanit i ha acordar tumbé la sera pro
testa en el mateix sentit.

Una carta del Sr. Nicolau
d'Olwer al director
de "Luz"
L'ex-ministre Sr. Nicolau d'Olwer.
ha tramis al director de "Luz" la següent Iletra:
"Mi distinguido amigo: En la sección "Diarios de Madrid" del número
de "Luz" ccrrespondiente a ayer noche dicen ustedes con una ironía "a

Vuele, 7 de inalg de IP32

"El Debate", lo ea mis la grampa
es que el Estatuto no habla de la mastitoción. Para un periódico revistonida e& no cabe duda. tma pahua are
congruente" y en confirmación de ello
copian ustedes este rarrato del &critico diärlo matutino: • Fae continuo
desdén hacia la constitución indica que
Cataluña no la acepta ni en su letra
ni en su espirito Dijéraiie que la desconoce y el articulado más que desconocerla la contradice en su sentido y
aün en sus término§ literales.'
Habría de ser esto asi y el revisionista y anticonstitucional "El Debatr" no podría censurarlo Pero da
el caso. Sr. director. ale que la verdad es exactamente lo contrario. El
articulo 6 del Estatuto (2 del dictamen) dice que: "El pueble ejerceré
su poder por medio de los organismos
político' de la Generalidad. de acuerdo con este Estatutn y con la constity clan da la República" y el articulo pi (4 del dictamen) añade: "El primer parlamento de la Generalidad votarä el Estatuto del régimen interior

da alabas d cual ser* pralstnade
COMO ley del pala y no contesdri precepto alguno contrario a la oonstitildón ni a este Estatuto.
Téngase en cuenta, ademis que el
Estatuto fui redactado y votado por
n'asamblea, refrendado por los Ayuntamientos y plebiscitado por el pueblo mucho antes de que el texto constitucional existiera, pues el último de
aquellos tramites, el plebticito, tuvo
lugar el 2 de agosto. Así el pueblo
de Cataluña votó anticipadamente —en
blanco podríamos decir — la Constituci6n.
Queda claro, pues, que El Debate"
al combatir el Estatuto lo hace una
de drs, o sin haberlo leido, o faltando
conscientemente a la verdad. Y sirva
ello como botón de muestra de la
campaña de falsedades y de insidias
que I,s monärquicos y mnnarquizantes han emprendido contra el Estatuto y contra Cataluña.
Le estrecha afectuosamente la mano
su amigo y servidor.

La campanya de
"El Debate"

ro, y si no ha sido aal lo ha motivado
una desaforada campaña en la que la
mayor parte disparaba a otro !danzo.
Por esto se va a discutir en un ambiente caldeado, al que se han arrojado cuantos combustibles se han hallado
a mano.
Creemos que al cabo de tanto tiempo hay algo en lo que pueden coincidir aquella espafioles que miren la
cuestión sin encono previo e irrazonado.
La solución estä en que el Estatuto
otorgue a Catalufia una autonomía con
aquella amplitud que sea necesaria para que la región pueda desenvolverse
como obra que se circunscriba dentro
de limites que no la hagan incompatible con la toberanta bàsica del Estado y la uridad de la patria.
La unidad nacional y el patriotismo
no tienen una fórmula exclusiva en la
organización fundamental del Estado.
Como base de discu s ión puede servir
el dictamen de la comisión parlamentaría ai se trata en realidad de que
se ra a aceptar y en qué condiciones,
y no de modo atentatorio a la unidad
nacional. Precisa hacer ya una cosa
definitira."

ELS MILLORS PANYOS
PREUS DE FABRICACIO
SECCIO DE GENERES BLANCS
COOPERATIVA DE FABRICANTS jESABADELI

Panyeríes Salmerórn
13 —

SALMERON — 13

Hi manirá en representació
Grup Fezneni d'Acció Catalana Republicana de Barcelona la manyoreta
Anna Muda.

Acte per a avui del nucli
femení d'Acció Catalana de
LA PREMSA MADRILENYA DAVANT L'ESTATUT
la Barceloneta

Madrid, 6.—"El Debate" dlu
que al Parlament 1 a la Premsa
no es parla d'altra cosa que de
l'Estatut de Catalunya.
Tots aquests rumore Detente
diversos han promogut un esta'. d'apassionament, I el Govern, que té la mieeló d'orientar

l'opinid, eeth absent.
L'Estatut, en la Bay a forma
definitiva, ha de basar-se en la
Constltueló. Alzó que ha volgut
Ignorar la Generalltat no pot
Ignorar-ho el Govern de Madrid.
La ponimcia de la Comlaslb
parlamenthrla no ho Ignora, 1
per niab pot servir dé base per
a la dIsrusslc5; pecó Importarla
al pofs que el Govern rece-t./aguda páblleament la posetbilltät
que es prnearh en el decret de
9 'de maig.
Que parll. que a pare 'de Molla
,la tarda massa, 1 hl ha assumpI es en els qunls el Govern ha
d'exposar un rriteri, I cal que
es tIngul en rompte el que Espanya ¿emana, nbans que la fi-.
dellfat 'dele acorde que precedl-.
hen rt la implantactó de la República, 1 que Espanya aleara,-

nelxia.

La bilis de "El Imparcial"
Madrid, 6. — * FA Imparcial" continua la campanya contra l'Esteta.
A primera plana i encapçalant-la
firaten aquestes pulules:
"Guerra a l'atan]; sense treva n1
pau.
A la darrera plana, en un abra urca
titular, din:
"Diputats, avui ee planteja el magna problema."
L'entrefilet diu:
"Segcns l'Estatut, el deute d'Espanya el pagaren tato els espanyels,
menys e.s catalans, 1 tetS els espanyols paguen els milions de l'Exposició de Barcelona. Un ministre catali
ha augmentat la subvenció al Port
Franc de Barcelona, d'un milió a un
milió 1 mig ile pessetes."
A més, publica articles, noticies,
orientat tot en el sentit de la campanya que realitza

Parla el senyor March
Madrid, 6. — "La Libertad"
dlu que Catalunya ha prosperat
a l'empar del proteccionismo
aranzelari, mentre la resta
d'Espanya l'aguó de limitar-se
a veure-la prosperar a cc-sta

seva.
I alai han) anal vivint fine al
Pacto de Sant Sobastiä, que, en
definitiva, no ha oompromes
res, 1 afegeix:
Autonomia dins *dele Ilmtis
justos, no hi batirla cap espanyol que la negui; paró separad Ade fels, no poi haver-hi cap
riutadh conscient que l'auto-

ritri.

"A B C" toca el bombo del
patrioterisme
Madrid, 6. — a .1 B C" publica el
retrat d'Isabel la Católica,
Al reu de la fotogralia diu que l'úMea condecoració que de la manarquia ha conservar el Govern republiei ha estar la d'Isabel la Católica. I
aiegeix:
"Esta excepción suponemos que no
la habrá hecho la República ni por el
absolutismo de la reina, ni por su catolicismo, ni por la expulsión de las
judíos, ni por la inquisición, sind porque realiza la unidad de la patria.
Si la República deshiciera esta unidad que ha durado cuatro siglos, habría que suprimir el nnice honor que
concede el nuevo régimen como homenaje a la gran reina tundadnra de
España."

"Ahora" diu que la República no ha inventat el

problema català
Madrid. 6. — "Ahora", en un editorial titular "Apelación a la serenidad", diu:
"El problema catalän, problema fun
damental. viene gravitando hace treinta anos sobre la politica etpatiola.
No es Por In tanto una cuestión artificial aceptada caprichosamente por
la República, que tiene que dar solución al problema catalin para dejar
expedito el camino para una obra ulterior.
Al cabo de treinta afios, el problema

L Nicolau d'Olwer."

La República té l'obligació
de concedir l'autonomia,
diu "El Sol"
Madrid, 6 — "El Sol" defIneix romí
la seva actitud davant l'Estatut
Catalunya, reproduint el programa que
publica en néixer el periòdic. Diu:
"Unidad nacional, pero sin identificarla con un centralismo fracasado y
corrompido.
Cual debe ser la actitud de la República?
La República esta en /a obligación
de otorgar a Cataluña una amplia
autonomia, porque de lo contrario supondria una infidelidad política.
Todos los que votaron el dia 12 de
abril salan las constantes declarado neu de los jefes republicanos i sabían
también la reunión de San Sebastian.
Desde el primer instante el jefe del
Gobierno, sefior Alcalá Zamora, hizo
promesa solemne de que se resolvería
el problema catalán y en el Gobierno
había tina representación del catalanista senyor Nicolau d'Ohver.
En estas condiciones llegaron las
elecciones del dia 28 de junio.
Que el Estatuto debe ser discutido?
No faltaba mis! Pues venga la discusión, formúlese un Estatuto, en el que
se discutan todos los peligros, sin olvidar que la República tiene con Catalufia un compromiso sanci.onado por
el sufragio universal."

Informació
política
PARTIT CATALANISTA REPUBLICA
Inauguració de l'Ateneu
Català Republicà del
districte VI
Aribau, 98, hl:daos
Avui, dissabte, a les deu de la
nit, tindrà lloc l'anunciar acta inaugural del nou estatge social d'aguaita entitat.
A l'acta esmentat hi parlaran els
senyors Totnäs Fumarola, Teresa
Limó de Closes, Josep Punyet, Don:erice de Bellmunt, J. Tornés i Piara i els diputats a Corts Martí Esleve i Guau i 1.1. Nicolau d'Olwer.
Per a la retransmissió dels discursos hi haurä un; potents altaveus al local.
•••
Demä, diumenge, a les quatre de
la tarda, se celebrará una andici6
de sardanas, a cauce de la cobla
Popular.
A les deu del vespre, els socia de

l'entitat, acompanyats de destacats
elements del Partit, es reuniran en
un sopar de germanor al restaurant

Pätria.

Acte inaugural del Grup
femení de Terrassa
Avni, dissabte, al Centre Catalafinta Republica de Terrassa tindrà
!loe la reunid dcl Crup fenienl d'armaste entitat, adherida al Parta
Catalanista Republieä, per comenaar ja a actuar en la palestra politica, defensa!' i propagar l'ideari
del Partit entre l'element femení de
la reina ciutat del Valles occidental.

Per a arui, dissabte, a les deu de
la nit, aquesta entitat ha rusanitzat,
amb motiu de la inauguració de les
tasques del seu nucli femeni, una
conferencia a càrrec del senyor Rossend Llares sobre el tema "La missió de la dona en política".

LA PONENCIA DE DIVISIO
TERRITORIAL DE CATALUNYA
I REGIM LOCAL
Per a avui, dissabte, a les set, hi
ha convocada aquesta ponencia . Es,
prega l'assistencia de toas els irre
crits, adhue aquells que no ha4fn
estat convocats particular:riera.
CASAL
CATALANISTA REPUB:.*Mt
DEL

POBLET

Aquesta entitat convida bote els
sella socis i simpatitsanta i la conversa de divulgació de Virad del
Partit que tindra lloc al, set, estage, Passatge de Font, sí, avui,
subte, a les deu de la nit.
El president del Cayal, senyor Jo'

seta Coll i Mas, hi variará sobre la
representació propor,tional i els oros
avantatges.

Inauguració, del Centre
Democràtic Republicà
a Tiana
Derna, diumenge, a les cinc de la
tarda, s'inauprarii el Centre Detnocrätic Republicà, de Tiana, adherit
al Partir Qatalanista Republica. Stil
celebraré un míting a l'estatge "Els
Nos Pina'', en el <mal prendran part
efe seg rsents oradors: Joaquim Comes, „fosen Santdiumenge, Teresa
lineó de Closes (del Grup Femenil,
Paulí Gell i J. Tomas i Piara.

1CASP, 26

de vuit del vespro, segons el Pro

-grameünt:
J. Tomas i P i ara, del Contell Directiu del 1>. C., R., "El fet económico-social". Iv "Les doctrines econòmiques: gaeriesi i evolució", cLa
lo del que - II. 'L'economia
política", d'as ra. - /II. "El canvi",
dia 24. - I4, "La producció", dia 3t.
Rafael Cloaca, de la Junta Directiva d'A, C. R ., "Dret polftic" . Dies
/3, 20 27 del mes actual i 3 de
juny ainent.
Natrls ala«) i Va/anta "Els probleiries educatius de la nació". Dies
7, 24 i 21 de juny vinent.
;/..a inscripció és gratuita. Hi són
avitadeas les afiliadas al Partit i
simpatitzants.

DELEGACIO DEL. P. O. R.
DE SITGES
Per a rimaras vinent, a les den
de la nit, la Delegació del Partit
Catalanista Republicä a Sitges
organitzat una conferencia a càrrec
del senyor Cristòfor Maca, que
versara sobre el tema "Finances de
l'Estatut".

Interessant míting
a Vilafranca
Organitzat pe! Bloc Catalanista
le Vilafranca. se celebraré un mr.ting dimarts vinent, dia 10, a les set
de la tarda, en un local públic dal'esta vila, en el qual parlaran Josep Coll i Mas sobre "L'ensenyament a Catalunya", Eduard Ragasol sobre "La reforma agraria i la
redempci6 de la rabassa", i Jaume
Bofill i Mates sobre "La situació
política actual .. . llom preveu, davant de temes tan interessant.s, una
gran afluencia de públic tant vilatà
com comarcal.

MITINGS I CONFERENCIES
UNIO SOCIALISTA
DE CATALUNYA
Anit, a les den, Emili GranierBarrera dona. una conierancia a la
Delegada de "Palestra" d'Hospitalet, sobre "Internacionalisme i Nacionalitats".
Aquest vespre, a dos quarts de

(cantonada CLARIS)

conferhteia de Joan Cornorera
al Centre d'Unió Republicana d'Ar-

construcció moderon trobareu ele millors
despatxos de Barcelona; locale reduits, des de 100 pessetas al mes, I do cabuda
por a grans empresas. No

beca. Terna: "El Socialisme a Catalunya".
Avui, a la secció vuitena de la
LT . S. C- (Montseny. 35), conferencia de Daniel Juirese. Tema: "El
divorci des del punt de vista socialista".
UNIO DE LLOGATERS
Denla, a les onze del rnati, la
Unió de Llogater, de Barcelona celebrara, al seu estatge social (Arlbau, 4t, baixos), un míting de propaganda per al millorament de la
vivenda i d'informació de la rebaixa
dala lloguers.
PARTIT RADICAL
SOCIALISTA
Avui. a dos quarts d'onze de b
nit, a l'estatge central del Parat
Republicä Radical Socialista, Para
sala de Gracia, 46, pral.. donara trna
conferència Frederic Planella. ;Yeina: "El veritable camí de la pe g a
neració dels pobles".

Casa de

na,

delxeu de visltar-los
4.11•n••n•••nMIN

Inauguració del Grup Catalanista Republicà a Llagostera, adherit al P. C. R.
Denla, diumenge, al vespre, a l'estatge del Casino Llagostera, inaugurara les seres tasques aquesta nova entitat del Partit Catalanista
Republicä.
Amb aquest momia se celebraré un
miting, en el qual prendran part els
oradora senyors Lluis G. Franque,a,
Josep Id. Pla i Dalmau, TeresMa
Isern i Encarnació Miguel (del
Grup Femenil, Vicents Bernales,
J . de Camps Arboix i Eduard Raga sol.
A l'acta hi assistiran delegacions
de diverses organitzacions gironines
adherides al P. C. R.
CONFERENCIA
A LA
DELEGACIO DE SANT VICENTS
DE TORELLO
El director del "Diari de Vic",
senyor Josep Torrents Planes, donará una conierencia, demá, diurnenge, a les quatre de la tarda, a Sant
Vicents de Torelk , , organitzada per
la Delegada del Partit a l'esmentada
vila. Parlan ä sobre el tema "Consideracions 5,14 e l'apoloic7sme"

AGRUPACIO
CATALANISTA REPUBLICANA

PARTIT NACIONALISTA
CATALA
El Partir Nacionalista Catan celebra remé. diumenge, a lea onze
del mati, un miting de pr.tsentació
al Palau de les Arta Decorativas,
de afontjuic (entrada pel carrer de
Lleida).
Hi parlaran J. Alzins,, A. Danyans, Joan B. Muntada, Maria del
Carme Nicolau, Azitoni Gallemi i
Josep M. Batista i Ro'.
CONFERENCIA
A 40VENTUT PAVRIA NOVA
Avui. a les deu la vetlla, el
senyor Grau i Ros donara una conierencia al local de Joventut "Patria
N'Jea", Grua, p i acta el tito!:
"Visions d'Europa. Nacionalisme i
treballisme."

DEL GUINARDO
Demä, diumenge, a les once del
matí, tindré Roe a l'estatge d'Accio
Catalana Republicana (Corts Catalanas . 5 ( 9), l'anunciada reunió general d'aquesta entitat. Esperen/ que
tots els aciberas i simpatazants
les barriades d'Horra, Guinard6 i
Santa Eulària hi voldran aportar
nur toilette', assistint-bi personalment o adherint-Chi per escrit.
UN CURS D'EDUCACIO POLITICA FEMENINA
El Secretariat (eineni del P. C. R.
Ira organitzat uns cursets deducació
política femenina que tindran lloc
els dies assenyalats, a tres quarts

Ha estat ja inaugurada
la
SECCIO D'UNTATGE
de
la
BALMES"
Se/ei ràpid, perfecte
i econòmic
Correr de BALMES
r(xamfrä a Còrsega)

Diseabte, 7 de malg de 1932

LA PUBLICITAT

NACIONAUSTES
DUMA, MIREN«, dla 8 de malg, a les onze del matt,

ee celebrare al PALAU DE LES ARTS DECORATIVES
rxxppele46 d illontJullo (entrada pel oarrer de Lucida).
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NOTICIARI

Secc.ó

LA PUBLICITA1

DE PRESENTACIO DEL PARTIT NACIONALISTA CATALA
NI prendran part ele oradora segOants: J. ALSINA,
J. DANYAN8, JOAN B. MUNTADA, MARIA DEL ()ARME
NtCOLAU, ANTONI CIALLEMI, J, BATISTA 1 ROCA

PATRIOIS8: NO Hl MANQUIEUI

-ar el

e

Primer tallador: J. Loshnertos

Piel

Generalitat
Declaracions del conseller
de Justicia i Dret, senyor
Comes

El omisa/lar de Justicia i Dret, semor Pele Canica, ampliant la nota lacilitacia a la prenisa, 1 ja publicada, sabre els darrera acards que, respecte al
VOLLA MATAR LA SEVA
CONCERT DE LA BANDA
sed Departament, La pres el Conseil
MULLER
MUNICIPAL
de la lieneralitat de Latalmisa, el dia
Ahir ingressà als calabossos del 3 deis COP Ceuta, eras ha ter lea scLa Banda Municipal donara el seu
Palau de justicia Baptista Guatt Al- (Mema cusalifestacians:
Dr XXII c :ert simfònic popular al
tas, que està separat de la saya
Palau de Bellas Arta, el diumenge
Amarras el Gavera de la Geueralp
multar, el qual tiré al carrer de Ley- tat al prupasit de preparar, per al fu',faena dia 8 del corrent, a un quise
va, on aquella treballa i amb un
de dotze del mati, interpretant
tur Parlament de Catalunya, lea daganivet de grana dimensions, que li rles indispensaales pesqué puguin sermograma següent:
fou ocupat, pretenia matar-la
vir de base a l'arganització jurídica
I.—Rossini: "El barbee de SeviLa ràpida intervenció de diversos
lla", obertura. — IMendelsso' n: Condel nostre poble, ha acordad interessar
ja
velos
impedí
que
porté&
a
terme
el actuara de tata aquella oraanismes
cert a en mi menor, per a violi i orlleva ardelillg.l.
questra. I, Allegro; II, Andante;
qua puguin aportar ensisnyaments i
III, Allegro. :Viola senyoreta Rosa
su-ojea/ea relatora a larstructuració de
Mas.
la Justicia, del Notarial, dels RegisII—Peethoven: "Corioli", ober- ARGENTERIA MI E LE
tro' de la Propietat : altres aripecte,
tura. — Mozart-Kreisslem "Rondo'
a qué ta rciarinaia l'Estatut que s'esMELLAR, 2 (abano Forran), liquida •
en sol major, per a vio:1 i orquestra.
ti d:acutint al Parlament cmacryoL
MUDE INCREIELE8 1Mo da 200.000
senyorett Rosa Mas. (Prime381QUI
5
O
ftee401011 per a CASA
Anda aqueas d iba adreçat ala hora audició per la Banda Municipal.)
norable. • Are dcipeue dej colisfarieg: "Peer Gynt", primera guita.
a.' d'adyuests do les casta de Barest) Matinada; b) Mort d'Ate; c)
VENGANYIFA DE LES MI8SE8
lona, Girona, Tarragona 1 Lleida, i
{Danta d'Aldea; d) Final.
Dos deaconeguta eoganyarea al al. tenyora presidenta de l'Acadarnia
Collaborari en aquest contera la
cerrar de arda Damit Cuse Se . de Jurisprudencia i Lag:alada i daga
eolinísta senyoreta Rosa Mas,
procediment de lea mieses. Li timadel Coliegi Oficial de Secretaria te
L'ingrét se ubre, corn de cosren 5,020 peaßetes que dula.
Jutjats de primera Instancia del tertana trisecas del mablic al gran saló
ritori de l'Ata:Lauda de Cataaunya,
de fastas del Palau de Belles Arta
ASSOCIACIO DE LA PREMSA
invitant lea corporacions que respecta
,'efectuada per la porta principal
DIARIA DE BARCELONA
varnam rearcaraman a qua tramean al
d'aquest.
Gcuern de la Generaiitat, iser miaja
L'Associacia de la Premsa Diaria
Es recorda al públic que les portes del gran saló de testes restaran de Barcelona se remira en sessió del conseaer al. Justicia i Dret, un
informe, pla o memada soare formageneral extraordinaria, al seu local
closes durant l'execució de les obres,
nazacie, judicial aue cataran Fascina
social (Canuda, 13), el dia 9 de l'aci es prega a :ea persones que arritenir Catalunya un cop implantat l'Estual, a dos quarts de sis de la tarda
bin després de ea:alarmada l'execude primera convocatoria i maja ho- tatut. Aixi mateix, per majá de tata
cid d'una obra que, per respecte ala
ra despras, de segona, per tractar
el, Colleais d'Advocats del nostre teroients i als artistas, s'abstinguin
ritori, s'assalreata ala l'errata que quede la federació d'entitats de Premia
d'intentar penetrar a l'esmentat saló
de Barcelona.
da abarra una iniormació, darant el
tina a l'acabament d'aquella.
te:avisar d'un mes, perqua l'aguja ad, eaar a la Generalitat llurs suggesVons
raspecte al mateix extrem, sotmes a
la consideració deis organiames abans
esmentata.
Essent l'organitzaci6 Notarial ¡ :a
dala Registres facultats que Catalunaa
creu de la aeva exclasiva camada...ara, tumbé el Govern de la Generalitat s'aiireaa al senyor deari del Cediegi Notar:al i als senyors registradora
i de la Propietat, invitant-los a qué tras
metin informes sobre l'oraanitzaciú i
bases en qué 'lauda Ce recolzar-se.
Com sigui que la vida nainic¡al
liami de derendre de la Generalitaa,
FOMENT DE L'ART
cid ariar el mis de prs ea passible a
ELS PAGAMENTS DI-MENDA
El Foment de l'Art Laja (estatge
la formularia de la lid que r-r3ti:i la
El delega: ha assenyalat els se.
de
la
Porta
de
l'Angel,
Arc
Vida dels Ajuntame :lo Per a aquest
gurnts pagamenta per a aval:
núm.
6,
pral.)
organitza
per
a
avui,
fi es cornpta ami) el concurs del clausJoan Alzina, 500 pasmares; Josep
a
lea
deu
de
la
vena,
un
aran
hall
tse de m a lcasan de l'Escala de l'unMaria Barrera, ,soo; Joaqu'rn Bohide sccietat, a cärrec d'un renomenat
e : amada d'Administor la Lama somos
gues, 1.500; Antara Bulla, Poma;
tercer.
Bodeg-uea Echert, S. A., 706'95; Resamerd creada de nata a Lis:: de la
man Durar, 84376; Fraacesca Fontqual ja existia abata; do l'an.t mal
EXPOSICIO DE FLORS DE
rodona, 4.251'04; Joan Garcia, Lacio;
e// qua Ion suprimida la de la ManPRIMAVERA
Francesa Gorda, 1.5co; Pare Jover,
comunitat. L'Escala pachá aladar,
Les entitats Foment Nacianal de
750; Frederic Mala, 500; Emiqueta
amb el sa tt ultras coneurs, en la tasl'Horticultura
i
Amics
de
les
Roses
Navarro, 95814; Mera Noguer,
ca mania'aalista, que tan/a adj.-A..1
Iran acordat que l'Exposició de p'an.
221'66; Emili Riva, 1.500; Oriol Soadquirirà immediataniant d'amada el
tes, flora i anexos de jardineria. :inler, 825; Josep Maria Serbia, 750;
codi de la nostra amorrar-Lila, 1,,I s.)
Jordi Unida, 4062; S. A. Industrial gui lloc durant rls dies 13 al 16 del
serà admirablement :re/nidada per la
Mercantil Guardiola. 90429: llanc
carrera als jardins del Palau de PeFederada de Mimicipis. la- .eml-1,.:
dralhes
Hispano-America, 6 55 .49; Agustl
constituent de la qua! tnidra 11, el
Germana i Masoliver, 4 070'05; PaAmiesta Exposicia tindra la noveder.-r, 0:010,:oe. dia ll , a l'Ilklinir
dres i Ciments, S. A., 22.s61 . 32; Jo- tat a nostre país, que actuaran 'conSala de Cera de la matra ciulat.
sep Maria Castas-a 12.886'45; Huta juntament amb les signaturas mes
Interessa, final:nena fer c un.;ar
Cabrera, 43999'7 0 : Ignaci Doinanec, acreditarles sie l'Horticultura els aficionats a les rosas, els guata can/d- r,,:e el Govern tle la Gencralitst s 'a1 3 . 457 27; Martín M. Palomo, 12.93a;
Ferran Marsal, 9.576.70; Manuel ializan amb molla part a l'axit
dreaa al de la Repülaiica per tal que,
R. Codolä, 14920'06; Etnia Sarda,
pal inMisteri de Justicia, se SI:,reimui
questa.
1514191; Josep Segul, 3.19058; JOi'aplicaciO deis recent; decrets modigep Serrat, 2.48050; i Vidua de Joan
firant, creant o rearganitzant l'admiSunyer, 3 114'86 pessetes.
nistrada de Justicia a Catalunya, davant la proximitat que les diles fern.
FESTIVAL DE LA MUTUA
Las epidemias locales de Sarampión, dons :latan tramases al nastse Estat
DE CAMISERS
Escarlatina, Viruela, Tos Ferina y Titus que autänom. Horn no arriba a verme la
eatendiendose par Mas panes amenazaa a
Avui, dissabte, a les deu de la vet- todo el mundo con su fácil contagio. Para conveniancia, ni l'apartun i tat, que es
lla, la al útua de Camisers, Carbates evitar cl contagia el remedia mas cana y modifiqui l'actual organitzaciA dels
i Confeccionistes celebrará un fes- seguro se obtiene tomando diariamente dos juriats de Barcelona, ja sigui de pritival a hendid de la Calas d'Inva- vasos de Boisson [Manche del Abata alaanat. mera insiancia, ja namicipals, quan el
lidesa i Vellesa al local de "L'Ocell Esta bebida completamente inofsasiva datada Parlament espanyol esta discutint la
de excepcionales energías microbieidas, des- tranferanria a Catalunya de les faculde Foc", i es posarä en escena la truve todos los germanas y microbios que
bonica comedia "Flors i Viales", aaaaa podido ser ingeridos, impidiendo Que tats de qua fa As el Ministeri, expofinalitzant amb un Iluit ball amenit- la enfermedad se presente. Tomando una y sam-se, com és d'esperar, a que l ' estat per l'Orquestrina Empórium,
aun dos litros diarios, detiene y hace abortar tructuraci6 continguda en els nits deen doto tres dlas el cursa de toda enferme- creta tingui de vilo el curt temps que
ELS TRANSPORTS PER CAR. dad Infecciosa que se declare siguiendo una batirá de transearrsr des de la sean
curación rapidasima. En algunos casos la data a la vigancia de l'Estatua
RETERA
fiebre desciende en seis horas qucciando el
Per tal de decidir l'actuació a se- enfermo salvado sin necesidad de ningtin MMIe
411nIMMM
mar pel vigent ¡mama de transparts tiro medicamento. El frasco para preparar un
als camions i augment de preu de litro de Boisson Birmana del Abate alagnat que realitzara enguany a Barcelona,
la gasolina, la Federada Industrial l'a encontraran a 3.1 5 ptas, en todas las turna. exclusivarnant per ala socio de l'Asd'Auto-Transports de Catalunya es
saciada. de Cultura Musical. El proreunirä en asssemblea general exFESTA DE LA DANSA 1 DE LA grama d'aquest conrert reuneix obres
traordinaria demä, diumenge.
de gran interis artístic. — Primera
MODA
part: "Ter-cato en "fa majar" per
La Penya Eureka, amb motiu del
INAUGURACIO AJORNADA
argue %eh: "Preludi, Choral i
seu y •Anivcrsari, celebra avui, disFuga", rasar Franck. -- Segona
Per causes alienes a la voluntat
sabte, al Teatre del Bosc, la Fasta
Part: "Preludi" "L'illa joiosa",
de la Unía d'Entitäts de la Barcade la Dama i de la Moda.
Dehussy; "Vahos nobles i sentilaneta, aquesta es ven precisada a
Al Certamen del Vestit han estat mentals", Ra y en; "Rondra" i "Sugajumar la testa que havia de celedestinats deu valuosos premia i di- gestió Prokofief. — Terbrar-te demä, diumenge, amb motiu
versos presenta d'impertants establicera part: "Scheren en "do sostinde la inauguració de la pla-caserna
mento de la nostra ciutat.
gut" ¡ "Dues masurques", Chopin;
de Sant Cartas.
El ball sera amenitzat per les
'Trinarais" ¡ "Vals Mephisto", I.iszt
En principi s'ha assenyalat el dit
aplaudidas orquestres Syncopaters i
Continuarnent s'estan rehent i n sacte per al dia 15 d'aquest mateix
Jara
cripcions, amb mntitt d'aquests conmes i dintre poe sera fet públic el
certs Rubinstein, a les oficinas de
programa a descabdellar.
JOIES VERITABLE °CASI°
l'Associació: Ciaría, 43.
Per a compres a bon preu aneu
El segon concert d'aquest catabre
VISITA COL.LECTIVA
pianista tindrä lloa el dilluns vinent,
a la Jolerla MagrIfia, T a llers, 41
El Centre de Llelela i les sayas
dia 9. al vespre, al "Palau
Comarques portara a cap clama, diumanga, una visita collectiva a la fi• Aquesta nit, a les deu, al Palau
brica "Myrurgia".
de la Música Catalana, donara el
ENVIEIJ LES NOTES
Lloc de reunid: a dos quarts d'onfamas pianista Mur Rubinstein el
se del mati a l'estatge saciat
sea primer coacert deis dos única
EN CATALA

Servei Meteorològic
de Catalunya
SITUACIO GENERAL Al'.
MOSFERICA D'EUROPA A
LES SET DEL DIA 6 DE
MATO DE 1932
Persisteix • pisaba tot l'occident europeu el regim de mal
rampa. degut a dues depressions
baromètriques situades a Dinamarca 1 a Portugal.
Les zones principals de pluja
comprenen la Península Ibérica, les Illes BritänIques i Escandinavia.
Des de Noruega fins a la Catabrira s'han establert venta
forts del nord, que produeixen
un notable descens de la temperatura I algunas turbonades
a bne costea atbantiques d'EaESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES VUIT
A tot el pals domina rampa
variable{ nuvolós, 1 play al Pe'teas, plana de Vic, conca de
Tremp, Paliara, Vall d'Aran,
'libagoraa i Vall de Ribcs
Les pluges registrades a les
darreres 24 horas han estat
abundones per tot el Pireneu,
no excedint de Ileugeres ploviaqm . per la resta del país.
Les maximes quantitat, rsco.
!lides corresponen a l'Estan- arnb 25 litres per Inetre
uadrat; a adra, 26, i a Cap.
della, 18.

Darreres novetats en
Franelies,
Meltons i

Nunicipi
Actualment es troba a Barcelona un nombrós grup de
mestres nacionals de Borges,
que han vingut a la nostra ciutat per tal d'estudiar l'organitnació ¡funcionarnent de les institucions nuinicipals d'ense-

ment primari.
La Comissió de Cultura ha
donat tota mena de facilitats
perque, arnb la máxima cornodital, puguin visitar s estudiar
.1alingudamant tal el que és
snobs principal del seu viatge
a la nostra ciulat.
Avui assistiran a un dinar
que a l'Eaea la de Mar els Orereix el president de la ConUssió
de Cultura, senyor Pere Comes,
en representacid d'aquesta, i a
la tarda assistiran a una (esta
escolar que tindrä lloc al Grup
Escolar Lluis Vives, del barri
de Sans.
La Generalitat de Catalunya
lambe ha volgut contribuir a
faollitar l'estada deis mestres
burgalesos, obsequiant-los amb
una eiroursió a la muntanya de
Montserrat.
Una Comissió dels esmentats
mestres castelia..s ha estat al
Palau de la Generalitat per a
cl..nar el pesain al president,
senyor Marta, per la mort de la
seva germa tia.

Després d'hover esludiat l'avens que del dictamen die); forenses han efectitat en la segcna autòpsia del eadäver
irEnuna Langer. el fiscal, senyor García, es proposa domarar diverses diligimeies per a
donar un impuls al sumitri que
s'estä tramitan' al Jittjal de la
Concepri4 g• oulra Benjarni Baisano, Entalla alainou i Meresa
SegalAs.
El fiscal, per a un assumpte
sortl cap a Madrid, i
a la seva tornada s'imuran ja
fet loa rilari a n a norassbriaa
es proeadira n Ir' practica do
!Pe eiiligór.cies acordades i
mnnurlps.
Entre oquestes figura Vainpliacht de la italagatóritt da
Balsaitas i ir, :mara ment entro
el procossat i lea buree (Infles.
lamba procreaada.a
•••n••n,•1n1•Mamm.....” .2.71,-/M•wammemsef

ENVIEU LES NOTES
EN CATALA

EXPOSICIONS WART
SALA PARES
Pintura

GALERIES LAIETANES
CORTS GAT M.ANES, 613
Agruontle d'Aguare Pistes
da Catarunya
J. A NTO
Pintura
Fins al 13 artuai

LA PINACOTECA
PASP.EIG DE GRACIA, se
E C. CEISAG
Pntsra
Ot....FR
Gravats
Insuguracld avul, taria

SALA BARCINO
V. casera Slreort
RAMO r e cairel UNTA. 29
A RAMOS
Aduarclles
Fina al 13 actual

SALA BUSQUETS
Pasarle DE GRACIA. 88
Montes 1 obJectes d'art, !impares 1 •Idre.
de MORAN°
AGAPIT CASES
Pintares

SYRA
ISIPUTACIO, 282
Gstusea d'Art
OrganItradd 'loan Morfi, Sosch-Roger,
Cierne Cartee, E. Grau Salo, Josep
Pe. Prirn, Miguel VIlli, pottura
Joan Rsbull, escultura
Inauguracld aval

SALA GASPAR
CONSELL DE CENT, 823
(entre R, de Catatuny• I %irnos)
M. 018PERT
Pintura
Pintura catalana modarna
Fin. • I 14 actual

SALA AVINYÓ
AVINVO, 44
EXPOSICIO COL-LECTIVA INAUGURAL
Dol 25 d'abril al 13 de Mide

Un concert benèfic
i aristocràtic
El concert benèfic a profit
le s Guarderies de nens, a les
quals hem fet referencia en notes anteriors. se celebrara als
salons del dornicili del conste
de Giiell (Gasa Comillas. Portaferrissa, 11.
Oportnnamant s • anunclara la
dala. •

El Dr. Aiguader a Madrid
r Aiguroler.
L'alcalde.
~atoran/ a fa/. li•P. del ideo de
esineedit. ha
ira que li
11 io
asid.
ttlarozal cap tt Madrid.
Ha pres posaeasia des l'Alaaldia amidental al primer inant
d'abolirte, setryor Caaanoveis.
El doolor Aiguader tornarft.
segiirament. avV,, denla al
va a pr. per pogner donar per raanovelada,
dio la er la
entornant-se'n despos e ah_
drid.

Els aliments decomisats
als vened9rs ambulants
tM..rt

Puig Monner. direet,,r de la
brigada de repressiA de la venda ambula/d. disposä que fossin
als segilents establiments de bruefieimeia el peix,
frailes i verduras prarrdents
deeorniaaa a o Incluirla 1151'
ilada bid:rada duran/ ol rne,;
sin uni:
I'lloso i tal de 5 ant Pan i
Salita Cien. 3.2 Of1 trillas: a
Clinie. 3.11)11 quilaa;
l' ASA d e l Pare, 2.5 00 quilos;
a l'Asil Bressol del correr de
IlIcepilnll.2. n 011
En total. 13.1nn quilos.
La susdita brigada deromissh també durant el mes passrt,
a diversos venpdors ambnlanls,
705 corhat e s j autieles o-torcerla. hisulet ia i anindalla.
Veril (Illedal dip a silats aquasts
forins a la Tinaneia d'Alcaldía
d a l districte einqu n'."
Ea aval a nt 1111P la nota voldir,
però ncr ho diu, que es luneta de
les xifres tolals dels decomissos d'abril. d'un lim a nl s que (esron Mur:14 als estahliments
hanafies a mesara d o la nava
a a ntiacaci a . no pos ahir. dia 6
de maig.

Estams
Frescos

PER A LA PRESENT TEMPORADA,

Els mestres de Burgos
a Barcelona

Del crim de Badalona

MArilAN i--IOELASERRA
JOSFP CAMPUS
F! ns al 13 actual

de Sastrería a mida
per a Senyor

ortos.'

FETS

n ,( vcis)

DIVERSOS

PER JUGAR A LES "CHAPAS"
A la barriada del Clot, darrera els
Encanta vells, foren detinguts nou
individua que estaven jugant a les
"chapas".
ROBATORI A UN MAGATZEM
A! magatzem que la Companyia
Barcelonesa d'Electricitat posseeix a

la carretera de Ribes penetraren Iladres i destroaaren diversas portes i
s'emportaren gèneres per valor de
deu mil pesantes.
Els danys causats han estat valorats en 700 pessetes.

deixant-li també a la resta del cos
senyals de Ilur escornesa.
El ferit bou portat al dispensari
d'Hostafrancs, on ii practicaren la
cura d'urgéncia, i des del dit centre
benefic sei trasliada a l'hospital Clinie.
Segons el diagnóstic del dispensad, san de pronastic reservat !es
indicadas lesions.
Els agressors foren detinguts i
portats a la Comissaria corresponent.

ROBATORIS
A un dependent de la casa Hispano Olivetti, en sortir de la centra:
DETENCIO DE DOS LLADRES
de Correus Ii prengueren un sobre
La guardia civil definase a la car- de valora declarats que acabava de
retera de Mataró Francesa Nogue- recollir i que conteMa 2.225 pessetes
ras 1 Enrie Jiménez, els guata poren bitllets.
taven un eac de patatas cada un
— Al carrer del Comte del Asalde yo quilos de peso.
to, a Antoni Valldeperes Ii robaren
Van dir que els havien robat d'un
la cartera, on duia 5 00 pessetes ess
camp de Mataró i el propietari d'ubittlets del Banc.
na camioneta els porta el.s sacs a
— Manuela Capistros, que viu al
Badalona, des d'on els portaren a
cauta de Muntaner, trobin a faltar
Barcelona.
una joia de brillants que valora en
rail cent pessetes. Com a pressumpUN HOME APALLISSAT
ta autora culpa la perjudicada una
Un individu. de 34 anys, lornaler, amiga íntima que durant la tarda
que viu separat de la seva dona. la estigué a casa seca.
— Fa algun taramos que Manuel
qual habita amb una germana al
Garriga Naguas té desllpgada una
carnee de Mas, número 106, baixos,
casa al carre rde afonroch, I, que
es presenta a aquest domici:i per
mutar d'ultimar definitivament les ha d'ésser enderrocada per ordre de
l'Ajuntarnent. La citada cas a la feiu
gestiona que venia portant a cap
servir corn a rnagatzem i hi errarami> l'objecte de reconquista la seva
daca diveraos material... En anar a
dona.
Després d'una breu discussra so. recollir-ne part es traba que la mabre els motius que tingueren per a jada havien desaparegut i que moseparar-se, en negá resoltament la ments després hi anava un val
dona a les pretensions del seu ma- d'aquella casa anomenat Vicenta
Sibulla Sangüesa a recollir unes bi _
rit i sobrevingué la aaralla, de la
qual sorti molt mal parat l'aspas. gura i altres materials. Bou detiagut
t e. confesoi autor de drae:ses sosLa seva dona, :a seva cunyada i
.traccions, 1 rnaniiesta que corria pe!
el dinyat l'emprengueren a cops
ando el visitant, ¡ ti causaren quatre
barri que l'amo havia mor, _mas
ferides contuses al cap, una d'elles podia recollir els materials qui volde cinc centimetres d'extensió; ero- gués. El valor dels materiale dessions a la cara i al braç esquerre
apareguts els valora el perjudicas en
la fractura del cúbit del braç dret, unes 30.000 pessetes.

Com)anpia Transalläutica
La Companyla Transatlántica avlsa que, a parjr de juny
rinent Inolusivament q uedaran suspeses, en vir:ut d'acord pres
pel Govern, les expedlclons al Brasil I RíJ de la Plata i a NovaYork 1 l'Havana, les quals sortides del port. de Carzeiona tenien
'loa els dies 5 I 7 de cada mes, respecta/amen:.

guez, portaren a la Jefatura de
Policia dues capees de l'anua,
d'una forffla gairebii circulas.,
embolicades en papos . de diam,
i que havien toa/ella al carter
de Napols, davant la easa número 213.
Pocs moments abans d'éser
reeollits els dos pots. i quan
acabava de passar per aquell
Ileso un tramvia, de la Unja 45,
va sentir-se una forta detonacid, segons sembla produida per
l'explosió d'un petard.
Nc' es registra cap desgracia

personal.

CURSOS

I CONFERENCIES

En Josep secretad de l'In,.
usas Pro-Obrera Serme Feina te
anunciada.

Lacte, que ia arganittat per la Soc'.etat d'Estudia Econarnics de Bartindrá lloc al Foment del Treball Nacional.
* L'Assiadarió d'Estudiares Aparelladors de Barcelona ha organitzat
per a atui una visita a la Mentora
LIc.c de reunió: l'estada inferior
de: Fuaicular del Tibidabo, a les deu
del vespre.
Per a les set de la tarda l'esmentada Associació ha organitzat una tenferincia a cartee del professor de
l'Ensenyança d'Aparelladors En Manuel Cates Larnol:a. Tema: "Funcions de l'apare/ladea d'Obres i la
seva relació amb l'arquitecte". Aguceta conferencia se celebrari a l'estatge
social de Fentita t organitzadcra, Via
Lardan, /6 i 17, pis sisa, Iletra

* El Dr. Just Caballero donar&
aquest vespre a les set, a l'Institut
Cultural Peclagegium (Balines, 2921
una conlerenia sobre el tema "Orien- L'Institut Català de Sotacions futures del Pedagogium".
• La Institució Catalana d'Histbciologia a Tarragona
da Natural celebrará sessiS cientifica a les set del rasare al local social
L'Institut Canal de Sociologia ha
de la Biblioteca de Cs.-ah:ny.
acordat celebrar una sentid pública de'a Aqueas vespre a les set tindra
diumenge. 8 de maig. a Tarragolloc a l'Ateneu Barcelonas l'anunciaPer portar armes sense de conferencia pública de l'advocat na. perqua pugui éster presidida pel
/alambre de la Directiva, Sr. Negern i
senyor Enric Sanchez-Pastor i Aguapermis
Carnet amb ccasia en qua el poble tardo sobre el tema **La prapietat intelAl correr de Barbada ton deragoni li fa diferents hnmenatge.
lectual".
tingut per la p a liada Adolf
!amplia per comalia un an: en el
* af. L. Delaruelle, catedritic
Aranda Busquets. de 25 anys.
rirrer de zavermalar civil de la pr .ila
Facultat
de
Filesofia
i
Lletres
natural de Santiago do Cuba,
vincia.
To/osa, donara eis Mes Ii i 12 de
xter meranic, per tenis' en poder
L'acta tindri 11, al Salé, de sesbajar, de set a vuit, a VInstitut FranS P I1 una pistola marea F. N.
simio de l'Ajuntament. a les ente del
cas de la nrastra capital. dues contra
ami) set càpsules i un earrega- rancies !obre "Rabelais, sa sie et son mata i es dedicara als "precedents de
dor.
la refarma agriria".
oeuvre", i "Un grand critique: H.
En tarn a a rmest temo es arrimanCondult 13 la Jefatura de PoTainea.
Minuta
el
ciaran per elements je Onstitut leo
liria i reto-ni/1 si
les cantes d'entrada es despatxen a
tonal antecedents, es tr a ba que
ac alienl s di,sertacions:
secretaria.
Jaume Algarra: Formes d'establiestava praceasat per he micidi
* Aquest vespre a les set, l'amirnelt de la trblacié al carnp.
frustrat, lesione i dispar d'arneta psiquiatra Dr. Córdoba donará
Fatuo/ Beliver: Georgisme.
ma de foc.
una conferencia al salb de la LlibreJosep al. Tallada: Ela clä ssics esFast posat a disposició del
ria Catalänia sobre el tema "Els despanyols de la política agraria
equilibrats en la vida serial".
J. Vida! i Tarrageo Els jets seoper invitada pot recollirnamirs i le morenes juridicates.
Explosi6 d'un petard i (ro. seL'entrada
a la mateixa llibreria.
Francesa Hostench: laancipt; baslcs
halla de dos artefactes
del projecte
* Aquast vespre a les set, se ceFis stuardiea, de Sranretat lebrara la conferancia que sobre "Les
Clama l'acta amb un parlament
orientacions socials i l'atur fora6s"
Sr. n'aliar i Carnet.
Joaquirn Guerra i Josep Rodri-

Govern Civil

Diasabte, 7 de mala de 1932

CARNET
MUSICAL
Prosseguint Radio Barcelona la
ferie d'homenatges dedicats als mriates i compositora catalans de mes
relleu, ha organitzat per a la nit de
dimane que ve, dia so, una vetllada
musical per tal d'honorar reminent
mestre Joan Lamote de Grignon, director de la Banda Municipal.
Aquest acte tindrà 'loe a la sala
d'audiciona de l'Orfeó Gracienc, des
de :a Qual serà retransmès, i constetira en un concert a gran orquestra,
integras per obres originals de l'homenatjat dirigides per en. Hi collaboraran també, Carme Gombau, sooran i Ricard Fuesen barítono
El senyors soda de l'Orfe6 Graatiene poden pastar, des de demä,

—No ho sé! Sembles més
fort, més Jove, mes Agil...
Freno PILDORES MARAVILLA

diurnenge, per la secretaria d'aquesta
emitas, on els terso facilitades invitacions per poder assistir a aquesta
vetllada.

Se.

En obeequi ale colleccionistes d'art,
amb motiu de l'exposició de Marian
Pidelaserra, se celebrara avui,
subte, un cancela d'obres de Schubert i Schumann, cantades per Concepció Badia d'Agusti, amb la collaborad?) d'Alexandre Vilalta. L'acte tindrä lloc a les deu de la nit i
l'entrada será per rigorosa invitada
personal.
• •
InsEn la próxima sessia de
titut d i Esrudis Musicals", anunciada
per a diumenge, dia 8, a les onse del
anati, aquesta entitat presenta als
sena socia el jove violoncellista Lluís
Millet, amb el qual collaborara el
pianista Pau J. Bartola
La "Sonata", de Guy Ropartz, i el
-Concert", de Dvorak; formen part
del programa- Datas obres ben interessants 1 rarament executadea.
Completen el programa "Set Variacions sobre un terna de Mozart",
de Beethoven, i una "Sonata", de
Valentini.
Aquesta sessió $e celebrara al
Saló de. l'Hotel Majestic i és dedicada
exciusivament als socis de 1 - Institut d'Estudie Musicals".
• ••
Avut, a les deu del vespre, al Palas de la Música Catalana, donare
el pianista Artur Rubinstein, e: seu
primer concert, dels dos tinas que
donará enguany a Barcelona, exclueivament per als socis de l'Aseociació
de Cultura Musical.
Aquest pianista ir.terpretarä
aquest concert, un programa de gran
interés en el qual són Melases
abres de Bach, C. Franck, Lisas,
Debusse, Ravel i Prokofiev.
El set: segon i darrer recital tindrà
!loe el dilluns, dia 9 , a l vespre,
Palau, i será samba. exzausivarnent

Els tribunals
HABILITACIO DE SECRETAR1S
DE JUTJAT MUNICIPAL
E! die 9 del roes que som. a
les quatre de la tarda, comenearan a la Secretaria de Govern
de l'Audiencia els exàmens per
habilitarló de secretaria de Jutjat municipal.
Aquests exàmens cc:Mintieran
la maleixa hera els dies SUc,
e e eslus fine al din le, inclusiva ro ent.
EN coraissio DE SERVEI
Sembla que existeie el criteri
que tota els Jutjats de primera
instincia d'aquesta ciutat siguin exercits per jutges munie
empale, perquè als dele districe
les de l'Oest i de la Universitat,
Llotja i Audiencia, que no teten una comissió especial, seis
encarregarà quan acabin la !licencia que gaudeixen.
EN COMPLIMENT D'UNA SENTENCIA JUDICIAL £8 TORNADA AL SEU PROPIETARI
UNA FABRICA DE VIDRES QUE
ADMINISTRAVEN ELS OBRERS
Abans d'ahirk a la nit es preeentä el Jutjat del Nord a /a
fabrica de vidre de la Cooperativa Obrera de Sans , per a donar compliment a la sentencia
recaiguda en l'interdicta promogut a nom de Josep Zorrilla
contra l'esmentada Coop e rativa, per a reivindicar els set.133
drets sobre la propietat de la
fábrica.
La sentencia era favorable
el senyor Zcrrilla, i el dia 19
d'agost 'darret es traelä d'executar-la. perh no pegué efectuar-se per la resistencie dele
obrera de la Cooperativa que
eren a la fäbrica.
Durant ha tramitació de l'interdicte 1 abans que es fallee.
ambdues parte van sotmetre la
rteeetld a Earbitrafge del envernader civil, que en aquella
epoca era el Senyar Anguera
Sojeo , el qual havia de dictar
un laude que resolgues l'aeeumpte, desistint tot ee dome
parts de recele judicial; perh
e nbrevingué la eantancia cense
que es distes el laude. i en arribe al rempliment de la sentencia ets obtere seepnearen a
que es compile.
Quan ahir a la nit es pre-

1

LA PUBLICITAII
per abs 50CiS de lamentada Aesociació. Interpretara un programa
compost per obres de Bach i Chopin "Sonata en si menor", a la primera part, de Villa Lobos, Germaine Tail/afer, Gershwin i Strawinski,
a la segona, i dedicant tota la tercera
part a Albania.
Al carrer de Cierre, 43, darufraa a
qui ho demani detalle referente a
l'"Asscciació de Cultura Musical". i
poden inscriure's immediatament els
que ho solicitin.

El fisc i els empresaria

d'espectacles
Han estar tramesos ele següents telegrames
Excm. Sr. President Consta Ministres:
Associaci6 Empresaris Espectacles
Catalunya. agraida rebaixa Tarifes
Teatre, desitjaria fos estesa a Cinemes i altres espectades, puix especia!.
ment aquells san agobiats per despeses extraordinaries programes degut
manca pellicules producció 6nacional.
Davant acaree masita f 6ra de ra6 completar crientacia per combatre crisi
espectacles amb excepcions tribute o
reduccions Tarifes snstingudes «er a
Cinemes. Salutacions, Miguel Pone.
President; Jacint Cases, Secretara Jesús Finilla, Gerent.
Me*
Excrn Sr. D j'afane Carnee. Ministre de Finances. Associaci6 Emaresaris Espectacles Catalunya celebra i resta agraida rebaixa Tarifes Teatres,
obstant deplorar no aprofiti els Cinemes. Melosos erisi general espectacles
pregant-vos acabi encertada orientada fent extensiva reducida o Cinernee,

—D'Uds tut Tot ho veus de
color de rosa. Quln optimista!
Pruno PILDORES MARAVILLA

els quals menee no el produeixin pcilícuulrs o bastament per a
programar. tenen ¿espeses exagerades
i el Peder Púlale els ha de compensar reduInt o eximint recarrecs. Adlux els altres espectacles haurien d'esser proteeits fiscalment Amb tot el
respecte. Mantel Pone, President: Jeans Cases, Secretan Jesús Pinilla.
Gerent
--oExan Sr. President Consell Ministres. — La Secció de Cinemes de l'A:sedada d'Empresaris d'Espectacles de
Catalunya. deplora no es fe 3extensiva
a la seva inclüstr, a rebaixa de justicia. acordada Tarifes Teatres. corn tambe que se sostingui categoria i tipus
superior espectacles, menys indicats
agrairä majorment es rebaixin Tarifes Cinernes perjudicase per crisi i
manca producció ¿nacional ama insuficient per a omplir cartells. Crida
ratenci6 a vuecencia que a part les
carregues generals s'han irtraduit recamen pellicules encarint la indústria
i euedan en inferiaritat envere les nitres, pel qua] demanem respectuosa-

sentä la Comissió judicial amb
mollee forces de la guärdia civil i del Cos de Seguretat per
tal de dcmar possessió a la Societat Limitada Zorrilla, nomes
hi eren el fonedor Hipòlit Hernández i el seu ajudant Ernest
Sierra, els quals hagueren de
cedir a la torea, si be fent constar la seva protesta contra el
que ells consideraven un atropellament.
Dintre la fábrica quedä el
diner que l'Administració de la
Cooperativa tenia preparat per
el pagarnent de jornals.
Ahir al metí un ncenbres grup
d'obrers de la Cooperativa va
ésser al Palau de Justicia per a
visitar el president de l'Audiència i exposar-11 l'afer com a
autoritat judicial 1 com a exgovernador civil que bavia
dictar el laude.
Una Comissió d'aquells obren
ennforen^iä amb el senyor Anguere de Sojo. el qual va prometre interessar-se en l'assumpte.
DE L'ATRACAMENT
A UN HABILITAT
Davant el Jutjat de Liotja,
que instrueix ei sumari par raltnenment dz diaaalata passaa
aeelararen alguns testimonis.
un delle anomenat Agustí Ca carraca, (13 el que Basili Hernánd e z digué que l'havia eitat
i vist el dia en el qual es cometa l'atreeament,
Casaneves va dir que. en
e fe e t e . el va veure. pene a dos
quarls d'onze de la nit.
L'eltre tee t iruni as el propieteri de la cedilla trebada a
Balite Seenoreena Carles Ger o rge e Chenin. el qual no ha donat
detalle d'interee.
Avui acaba el termini de les
5elanfa dues heres din la detenele. I el jutge resoldrä sobre la
situarle deis detinguts.

L'es t ada del Director GPneral de Seguretat a Bar-

celona
Ahir al metí. P I senyor MeOndee va éeser al Govern Civil. i celebrä una efusiva entrevista amb el senyor Moles, canviant . impreasions sobre l'ordre
peblic a N/ver:lema.
Al migdia dime, junt amb altre» auteritate, a As Torre de
Jaume 1,

ESPECTACLES I
ELOGI DE LA DANSA Publi-Cinema
Are que Sebastia Gasa ha parlat
des de "Mirador" de la resurracci6
dels ballets rusos en un article que
té la força d'un obligat de corneta
després d'aplaudir el conjunt coreoataire dels rasaos a l 'Olympia, i de
recórrer quottdianament escoles de
densa en Ilurs diversos aspectes i de
acure la devozia i la constancia dels
escamas amateurs de la densa que
repeteixen un mateix exercici tantes
vegades com cal iins amar una
correcció estatuaria. _ voldria esperonar el jovent d'aval que té el negult de perfeccionar-se a que dediqui
una mica mea d'esenció a aquest art
esportiu.
Aquesta mena de gimnasia lírica
que anomenem densa clàssica, es un
dels esporte mis complets que esestriaca. car, ensems que l'entrenament
constant descabdella amb perfecta
harmonia la complexió física, té ;a
qualitat d'esmolar la sensibilitat espiritual per Ilur coNaboració lisioamb ia música en primer lloc,
i arnb la pintura ¿ciprés, que
china forma i caler a Ilur efectivitat
plástica. Si aquells peus que com
agulles teixeixen el dibuix d'un tapie
invisible amb una precisió matemática, deixessin rastre a terra, deseobritlem unes traces simètriques de
composició preconcebuda;... 63 el
dibuje aplicar, cada moviment reas= a un ritme musical, cada gest
a una nota.
E l dansarf és l'atleta de l'aire. En
saltar s'enlaira, procura mantenir el
cos suspes i caten els breaos, irnitant el vol dels ocells. De la mateixa manera que es nedadore es caraexen els movirnents deis pelaos
per evolucionar dins de l'aleen, el
dansari, amb Ilurs entrenaments con-

aconsegueix una flexibilitat
de cautxú i per propi impute brinca
i delta terra amb el goig immens
que dama el vencer la Hei de gra.
vetat, 1 que compenso amb escreix
els esforços i sacrificis a que estan
fotmetot i Es un estimul per a no
defallir contra els obstacles naturals.
Si a les Olimpíades fessin una tria
d'atieses d'ambdós sexes que per Ilur
equilibri anatamic servissin d'exemplars modèlics per l'estima' de millorament de races, es 11113 probable
que els trobessin dintre ele C099011
de bala que en els campos d'esports,
on molla esportius presumeixen sovint de bfceps, tríceps i muscles tipertrofrats a conseqüència d'exercicis
especialitzats que perjudiquen la salud i l'estètica física.
Pera, una de les qualitats que
clana a la dansa clàssica un 1.10C
preponderant entre els altres esports
es la influencia que actua d'una manera directa en l'educada moral deis
seus adeptes. Quan es lliuren de
ple a l'estudi 1 a la realització, s'aIliberen de totes les preonpacions,
el seu esperit s'eleva, l'actitud cederé noble i el salan sembla somriure
al ces esforç, i el sea cos ägil conserva la ingenuitat d'un infant...
¡Calda evocar la malaguanyada
Anna Paulowa, que els cinquanta-cinc
anys dansava arnb la mateara "souplesse" d'una noia als divult?..,
lAmb quina satisfacció veurfem que
aquestes sanes trobessin un ressò
fecund i d'aquí a pocs anys poguéesim
cometer amb un planter de ¿ansarina mates per a muntar un espetascle autacton que respongues a la
nostra epoca, on els nostres arriates
esbravessin temptatives oiegades
abans de neixerl
ALPONS PUIG

ment compensati6 justa segons vam tenle l'honor d'expressar personalment a
vuecencia. Salutacions. Joan Verdaguer, President; Jesús Finilla, Gerent.

I PIANOS DE LLOCUER I

*aso*

Excrn. S. D. Jaume Carnee IfInfstre de Finances. — La Secci6 de Cinemes de l'Associaci6 d'Empresaris
d'Espectacles de Catalunya, deplora no
C3 fes extensiva a la 3eVa indústria

—Ola, no!! Ja catan ben bona
els de casa teca?
—el. Preces . 7r11.00R19 MARAVILLA".
rebalsa de justicia acordada Tarifes
Teatres, cona tarnhe que me sostingui
categoria i tipus superior m'edades
manys indicats i agrairà majorment es
rebaixin Tarifes Cine:nes perjudicare

id a
religiosa
Sants d'avui.
Sant E sta
nislau, bisbe I mártir; Sant J0venal, mártir, i Santa Flävia,
verge i mártir,
Sants de dernle—La Mere de
Deu deis Desernparats. Laparició de l'Arcängel Sant Miguel.
Sant Víctor, s e idat i märtir,
•
Sant Eladi, bisbe.
Quaranta Hores.--Avui: Temple de la Sagrada Familia.
llores d'expcsicie.—Avul: De
les vuit del metí a les sia de la
tarda.
Demà: A la metete& esgläsia
i a les mateixes hores,
Comunió reparadora.—Avut:
Ese: testa del BonSuccés.
.Demä: Esglesta de Sant Jaume.

Cort de Maria.—Avui: Visita
a la Mere de Deu de la Font de
la Salut, a les Minimes o al
Sant Esperit.
Demà: Visita a la Mere de
Deu de, la Ceneepeie, a Sant
Francesc, a Santa Clara o a
l'Ensenyanea.
Aderaei6 Nortoirna. — Avni:
Torn de la Mara de Dau dels
desemparats.
Dama: T' 'o de la Mere de
D a ti d.15
Vetll e s en sufran] de les
Animes del Purgatara Avui:
Trmn d e ls Dolors de Marta.
Demä: Torn de la Immaculada.
FETA DE LA MARE DE DEll
DEL R eeeER DE PetelPEIA
Dentä, diurnenge. a les ten
Mieee de Cromunel general, que
celebrare i prediearh el M. R. P.
Josep de Besalú, Guardià del
Cens ere.
A les deu. eclemne benerlicei6
de rases. Seguirlarn a nt (Mica
ala erdobrarh al M. B . provincial de Cap o iteins, P. Pau de
Caet elle.
Es cantare la Missa a llaor
de Santa Marta de Pompeia, del
mestre A. Catalä.
Farä el paneetrie el R. P. Josep de C. Tieradat, dele Sagrats
Ciare.
A les sie de la larda. expoSirit5 del Santissim. cara del
Rucan del meetre Puje': serme
pel doctor Joaquim Mesdeeeixar, prevere, i besamans:

Diterents Drene • Cama.

masar

1.or

per crisi i mana producció nacional,
avui Insufilent per a omplir cartells.
Crida t'aterida a vuecenia que a part
les earregues general s'han Instad:A
retar-rece pellícules encarint la indüstria i restant en inferioritat envere les
altres, pel qual demanem respectuosarnent compensaicó justa explicada diverses vegades que vam tenle l'homor
de parlar arnb amecencia. Salutacions.
Jan Verdaguer, President; eJsais PlGerent.

BATERIES
MILLARS
Producció nacional
Sepúlveda, 34

EXERCICIS ESPIRITUALS PER
A REVERENDS SACERDOTS
El dilluns, dia 9 del present, a les
deu del mata a la nova Casa d'Exercicis de Sant Josep comeneará (a. D.)
una tanda dExercicis per a reverencie sacerdotes, que cabara el dissabte, die. 14, al Matí.
Llocs d'inscripció: Casa d'Exercicis de Sant Josep, Quatre Camina,
13 (Bonanova), te:efon 77385; Casal de l'Exercitant, Laurit, ti, enmeso!, 2.'. telèfon 1924; Organisme
Diocesà, Palau Bisbal, tel. 22904,

De ratracament a l'habilitat senyor Garcia
Davant el Jutjat de la Llatja que es
constituí alar a la sarao al &sama del
;urge Sr. Pastar. van ésser a prestar
declarada diversas testimanis per a
esclarir ratracament de que fou varar/a el dissabte passat l'habilitat senyor Garcia.
Dec lararen el prapietari i un depenaent d e l bar Manelich simas al carrer
de les Caos, fan va dir l'Hernandez
Sastre que hac ia esta: el passat
salce per poder relacionar el temas
que havia romas d'un lloe a l'altre i
!valer així demastrar que na va pren'Ire raes en ratracarnent
Ambads tr.anifestaren que coneixien
l'Hernandez Sastre per anar repetides
te:sacies a l'esmentat bar , pera ene no
recordaven su e! dissalate hacia estat
allí, ja que /ti anava molt sinnt.
Declararen després la partera de la
rasa del carrer de Manso, on habita
r anornenat afunill, amic de Basili
Hernandez i que digua 'tue passi
unes horca
L'esmentada testimoni ha corroborat
el que va declarar el seu fill a la
Jefatura de Policia, o sia que el Basili havia e stas en aquella C151 bastan!
temps 1 que en marxar erres proa de
les deu, can es disposaven ja a tancar
la parta de l'escala.
Una altra testimoni tau la filia del
Munill, la qual repeti el que va dir
la seca mare o sia l'estada de Bausili
a rasa seva i que sana allí aquella nit.
Desates d'aquestes deciaracions el
lutee Sr. Pastor ana a la Jefatura de
Palicia (u, hi remangué mas d'una hora conferenciant amb el cap de la brigaaa del criminal, Sr. Tarragana.
Sembla essera segons les nostres natícies, que la conferencia fou deguda
a que corn que acaben lee 72 hores
mie han d'ésser detinguts els dos inculpats. abans de prendre el Jutjat cap
providencia cintra ele das inaomunicate, s'estima mes motee tete els recurras i a l'efecte meza al cap de la
brigada que campareguessin a declarar Sets els testimonie de zeguida.

LES ELECCIONS FRANCESES
El públic ha respost com era d'esperar, i ha quedat demostrada la necessitat d'un local en el qual el públic, en un curt lapse de tenias, es
pogués assabentar de les darreres noticie. cinernatognifiques. Evidentrnent
l'organització del servei no arriba encara on ha d'arribar, pera tenim noticie', i encara mis que noticies, fets.
Ahir, a quarts de vuit del vespre, era
projectada la noticia de l'atemptat de
qué ha estat victima Mr. Doumer,
preeident de la República francesa,
precedint el reportatge Fox de la votada del president a les eleccions de
diurnenge passat Sabem, a més, que
és gairebé segur que demä a la nit
sera projectat el reportatge de l'atemptat. Tot això, juntament a les noticies que terarn sobre els projectes de
l'empresa, ens fan esperar que no trigara pan rima temas perque tinguem
a Barcelona un ben documentas setmanari cinematogräfic.
Cal remarcar també, entre els flhns
que es projecten, la informad?) del
¡estival del, orfeons a Monthic,
negatiu de la qual s'havia perdut al
laboraron í ha estat trobat recentmento Bona fotografia i baria sonorit•
sació. si exceptuem una Ileugera vibració que l'acompanya, segurament
&mida a rextensió de la massa choral davant el micrbfon.

Revista Musical
Catalana
El número d'abril ¿'aquesta pahaced& butlleti mensual de l'Orfe",
Carel& publica el següent sumare:
"Commemorant el centenari de Goa.
ehe: I.— Les obres musicals que la
producció goethiana inspirà", article
en el qual el director de la Re esta,
mestre Salvas, no solament enumera
les principals obres musicals goethianes, sima que també en fa un petit
estudi revelador de la importancia
de cada una. "Acte de discobrir el
bust del mestre Antoni Nicolau a
l'Escota Municipal de Música", amb
el text integre dele parlamente que
ti pronunciaren els mestres Nicolau
i Millet. "Audició da Mallorca de
E. Samper a Madrid" (critiques deis
periddics madrilenys, i ressenya de
lacte d'homenatge que a Barcelona
es fea al susdit compositor, amb el
discurs que hi pronuncia el mestre
Millet). "Movirnent musical" (Anglaterra, Madrid, Suissa, Valencia,
Barcelona, Montserrat), i "Obituari''.
Esmentem encara els dos suplemente que van inclosos en el present número, l'un literari i l'altre
gràfic el primer conté la continuacio
de la versib catalana de "El teatre

%ardana
V APLEC A SANTA PERPETUA
DE LA 1110GUDA
El tradicional Aplec a Santa
Perpetua, enguany prcinet assolir un gran èxit. Fins avui,
sem un gran nombre els socis
amics d e l Foment de la Sardana de Barcelona que s'han inscrit ai aervei d'autocars que
herir organitzat.
Novament recordem que el
termini denecripciú fineix avui,
a les set de la tarda.
La surtida dels autocars serà
dernä, diumenge, a des quarts
de nou del mati.
Lloc de reunió: Plaça de Catalunya, númern 8, eanifrä a la
Renda de la Universitat.
Les inscripcions poden ferse al Passatge del Crèdit, número I, principal.

L'enterrament de la germana del President de
la Generalitat
.ahir al mata a les vuit, tingué
Ilac rent e rrament de la religiosa de
Maria 1nm-uf-alada per al Servei Dome s tica Mare Maria del Consol, germana del president de la Generalitat
senyor Maca.
Al voltant del convent hi havia
bastant du pablic esperant la sortija
de la comitiva.
El Babe. doctor Incita va estar
al convent a primera hora del mati
celearant una Mesa a la cambra mora/tina en sufragi de la difunta.
El senvor Maca arriba al con-

vent moments abans de sortir renterrament.
En aquest hi figuraven, entre altres, els senyors Anguera Soh.
Duran i Albesa. Manuel afarquai
doctor Farseas, Peray, March, A:bert Bastardee, Pelegrí, Casanoves
Joaquim Pellicena, Giralt, Jover, \'ega i March, Escofet, Traba!, Bofill
Mates, Ermengol, Salvador TerradeIles, Antas, Tauler, Ullet, Canudes,
Dalmau, Claver, Armand Otero, Victo t Hurtado, Costa Déu, Rossell i
Vila, Marti Barrera, Noguera. Pujol
i Pont, Batistini, Ferretee i Duran,
Bertran de Quintana, Roc Boronat,
tot; ele altes funcionaris de la Generalitat i nitres.
La presidencia del dol la formaven el senyor Macià, acompanyat de
eln, Barengeee steis . eenyots Font

a /a Moda", de itarcello (s. XVIII),
I el segon una magnifica reproducció fotogreteca del magistral' buce
del mestre Nicolan de gut a Josep
Llimona, darrerament inaugurat a
l'Escola aftriacipal de Música de la
nostra ciutat.
Com de costum aquest número ea
troba de venda als princlpals magatneme de música i quioscos de la nostra ciutat, i també al local social de
l'Orfeó Catalä.
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UN GRAN FILM!

GOYA — "El pacto Chi
don Sebastiiin", comèdia en tres ad"
d'A. Estremera
"El pacto de don Sebastián" es una
¿'aquestes obres tan típicament teste
llanta bandee en equivoca verbal'
cono el que li serveix de eta i e
protagonista de la qual Es un diques.
eterna pocavergonyes que no pense
tina a viure be 1 amb ruqueta de
ta: tipus que els autora que voten 6
ser castissos ea complauen a renos.
constantment i a fer-lo simpitic a
espectadora com si los la mateixa fl n
'e la raça.
Els zltres personatges importante e
1 comedia sen un portuguès que 1
eolta gràcia perque no sap parlar t
el castella, i un catalä que en fa pe.
inateix motiu i pel &ele taranzuk especulatee.
En conjunt, dones, "El pacto be don
Sebastián" es una obreta lela asnb
els Metes colente, me, feells 1 mis rebregats.
En la interpretació elsi distingeix
l'actor que fa de portugués, per la
desimboltura i aplom amb Ctili treu el
seu paper. També s'Id destaca la tenyora Loreto Prado en va papa d'ingenua, I el senyor Chicote pel seu estorç a mantenlr-se jove.— D. G.

ESP_ANY012. -- "Els
marquesos del Born",
, aclaptaci6 de J. Vila
i Pagès

Demà passat us en podreu convèncer al
COL1SEUM

Una comedia tan senzilla i humana com la
vida mateixa
AVUI 1 DEMA
Darreres projeccions

Hollor ellIrc 3 1111118
per Claudette Colbert
i Frederic March
IliiIIIIIIIIIMEN11111111ä111!! nIMIlli1111111H}i1)111111

de Rubinat, doctor Peyri, Anguera
de Soja i Casanoyes.
Darrera de la cafrécia, que era la
da la Concepcia, a la qual parraquia
va dirigir-se l'enterrament, hi figumama dues hurgues faenes de naies
de les que s'estatgen al convent
El .senyor Macià, acompanvat de
molts deis assistents al seguid fuiterad es dirigí al cementiri nou on
ha rcbut sepultura la virtuosa neugima.
En aquest acte les noie3 esznentades vD:gueren donar palie testimoni del sea afecte a la difunta
portant a . es de braeos el feretre.
Renovem al senyor Macià el nosare condal més sentir.
PROVES DE CONDOL
Amb medite de !a mort de la germana del senyor MaciS, continuen
rebent-se a la Generalitat infinitas de
mlegrantes daajuntaments, entitats
particulars.
El senyor afea. impossibilitat
cragrair una per una aquestes rnanifestacions de condol, ens pina el
fern constar pliblicament des d'aquest !loc.
Ahir a rnigdia, va visitar el President, per tal de donar-li el pesarla
el director general de Seguretat, senyor Menéndez.

Expulsió

d'indesitjables
—

Per indesitjahles han estat
expulsats del territert espanyol
els sübdits estrangers Pere
Fregoupoff, l'Ironistas Boots-.
seztley i Lesimos Tepaikeps.

"Els marquesot del Born e, Es ja
aneguda del nostre palle per tiente
se estrenada en el seu original meten, amb el tltol de "Loa marqueses
de matute". El seta tema, goa no té
res de local precisament, s'adiu fonça per al parblie ingenu del Peralte!.
on es probable que l'èxit que tingue
en castella es tepeteixl.
El senyor Vila Pagas sap conservar torea te ,,, efectes cbmics del
l iäleg 1 troba sovint expressions pineresque3 que fins potser en sobra!'en la conacitat Es llestirea, perla.
te una mejor habilitat eatilistica ne
hiel let renunciar a expresslon, com
-un rato llarg", "tenir gelos","als demes", etc., que a estones donen a l'a'
bra un dring bilingüe. En tots els cases la substitució d'aquestes capees
sions per les que ens 36 inhabitual'
com "una estona", "gelosia", "ele a,
tres", etc. ferien molt mes flexible ...
dialee. I es curias que l'autor, al ce,
tat d'aquestes expressions. n'empri. r
canvi, d'altres que eón massa literärie
és a dir, pro vives l popular,.
L'obra ti. altrament, la bona cm
dica5 que el protagonista s'adfu me'
amb les qualitats d'Alexandre Mol
el qual sap donar-li tota la KM c
!tacitas, alhora que fent-ne sentir va
la tendresa i emoció que hl ha en re
rama d'acercas personatge.
Tars-bé s'adiu larga amb les qua'
tota de la. senyora Font — que 3"
!riostra molt discreta i delicada — i d
la senyora Valor, que treu el set/ pescnatge amb una gräcla esqueixada .
popular molt apropiada. — D. C.

Universitat
PRIMER ACTE PUBLIC DE LA
FEDERACIO NACIONAL D'ES.
TUDIANTS DE CATALUNYA
La F. N. E. C. organitza per 3
vinent dilluns, dia 9, a les set de.
vespre, un acte d'afirmació de la
posició adoptada pels estudianta davant el problema de rensenyament
refermant el entert que assenyala
l'Estatut en aquest punt cabdal,
el sentit que l'ensenyament a Catalunya en tots ele seus graus 1 aspectes correspon al Govern de la
Generalitat.
L'acte sinalefa lloc a l'Ateneu Barcelonés (Canuda, 6) i será radial per
Radio Asseciacia.

A OIRONA

Funicular de Núria
a Finestrelles
Han visitat el governador civil renginyer 1 alguna membres del Cecee!!
Administratiu del Ferrocarril de Nada, per manifestar-li que es proposa
construir un funicular de Nilda a Finestrelles, a ?atoo metrea d'alçària
a poza distancia de la frontera.
Sembla que el dit funicular eoinMirla amb trt altre que construiria
França, amb la qual cosa quedarla establerta tma nova via de ~mandó
internacional.
Les obres començaran a merare de
l'any vinent.
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cATAL.m.
EL I ASANT
LL ICIRUNDA
PERE. 3
Avui, dissabte, a les set de la tarda:
Conferencia a arree del metge psiquiatra
Dr. J. CORDOBA

Los deseuiIihiados MI la ¡ida social
Recomanem als nostres cliente i mutes qpe se serrecollir la invitarle per a aesistir-he

Dissabte, 7 de maig de 932

LA PUBLICITAT

Azaña
L'atenietnt
Ui ha un altre detingut

E SPANYA

Nous detalls del complot de València

LES CORTS CONSTITUENTS

Madrid, 6. - El jutge que estén
en el cornplut per atemptar contra
la vida del senyor Azafia i d'altrea
politice es pereona avui a la pres6
i practica un acarament entre els
detinguts "El Mano", Lahoz, Säria
Blasco i Santigosa.
El Jutjat es reserva el resultar de
la diligencia.
A les vuit de la nit ha estar conduit per dos pora:les al Jutjat de
guardia, on ha quedat detingut i
incomunicar, un individu amornenat
Eduard Cardona.
Sembla que Cardona Ea company
i gran arnic del detingut "El Mario".
La policia concedeix gran importancia a aquesta detenció, per a posar
en dar alguna extmna eseencials
d'aqueat fea
Es ean eoneixen nous detalle reveladora del ola que a'havien traeat
els detinguts per a realitzar els
atemptats que proJectaven.
Es segar que el detingut Santigola aesittia a lea reunionade pistolers,
de les avala ur.ea oelebraven a
l'Hospital de la Priacesa, i les altres
al Bar Anglea.
S'amigos& ha ileclarat que 'El
Malo" era el destinat per atemptar
contra el president de la República,
quan delembatequés al port de Valencia.
Corriptava a acuesta clutat amb
l'ajada t protece16 d'eltres pía-tolere,
que venlen cobrant des de feia mala
de tempe *tirante peesetea ternana.ls en concepee eancipació, puix
que despeas de comes cop cobear:en una Important quantaat en redada amb
obtIngut

Tumbé se celebraren diverses reuMons al Centre Nacionalista.
A totes aquestes reunions portava
mempre la veu cantant un individn
anomnet Simón qde saialica tambe
com un dels somplaats en l'assampte.
Santigosa afegeix que la polilla
pot descubrir aviat l'origen del diner
que s'lia facilitat per a la realització
d'aquests atemptats, i s'ha ofert personalment per ajudar • la justicia.

Un acarament
Madrid. 6.—A dos quarts de cinc
de la tarda, el jutge del districte de
Chamberf senyor Hinojosa que enten en el semari instruit amb motiu
de la troballa d'un maletí amb armes, es trasilada aconipanyat de l'oficial a la presa malea abz objecte
de practicar diligencies entre Santigosa i ele detinguts Lahoz, Sama
i "El !alabo".
Aixd demostrara que el diner proa
cedeix de l'estranger i esta comprovat que a aquestes re-unione havia
aseara tumbe l'antic preside/es del
Sindicat Lliure, Ramon Sales, que
es troba a Frene&
Segona Santigasa ele pistolera a
les catires dele dirigente del complot
es troben distribuita per diversos
llores d'Espanya.
Turbé s'aesegura que "El MalSo"
actufs actinment cona pistoler a Saeagossa.
Santigosa ha facIlitat le nom d'nna persona que aegona ell esteva en-

carregada de la formac16 cl'ua Govern d'extrema dreta.

IMPRESS10 PARLAMENTARL4
Opinió de diversos diputats
— Ea susperaire's la discret la qual cosa és més d'aprede.scussió ce lEatatut per reumr-ee el
Congeee en ¡emir!) secreta, la majo• de l_s diputata abandanaren el saló
de seasians per estendee'a ea corneataris sobre e: debat ialciat.
Tant el preside= ael Cansen com
els ministre* coincida-en a mostrar
satlsfacei per la pondenció aerenitat arnb que sanean mediar els
senyora Manea i Compara-a, ( latenció amb que tota la Çambra Resistí al
debat.
El senyor Lerroux es limita a dir
els periodistas:
—Ja ha comeneat el debat, i d'aleta
na manma havia de comengar.. Es
d esperar que ts vagin laixecant els
vais a mesura mie aaanci la discossió.
El ser.yor Lluhf II pregunta
vós gima parlares>. don Alexandre?
—Em percate= — respotgué el senyor Lerroux, — encara que eigui per
eme el mea ,vell parlaznentari, que
elgeixi el mame= per a intervenir.
D. Mlemel Manea dlcult que el to
era el enes fonamemal del discurs,
puix que no ea poden enser:zar les
caestions, 1 aer pie ti rrea discurs—
agrega — Laura aemblat Viajo creo — continua dlent que /a
aisaussió et cantinera en el mateix
to, oue spaner4 de, resoldre ei
arealerea.
El etnyor Compacys tetan satisfet
ame el debat naguas inIclat en un to
eleva; no per la mera modesta ir.tere
venció — digue, — eh& mar.angut
>eme deecendir a qüestions menudea.
gi senyor Aiguaaar manifestä:
--Continuo amb el mateix optirniefrie respecte al peltre plet, puix que,
pel to dula oradare, impugnant aun, i
defensant raltre, s'afirma aquest optimieme E4 veu que la República as
una cosa efectiva eue aolucionarà per
a eempre el problema catada, j li donarä la mis gran efectivaat.
El senyor Rahola:
seipblat rnolt té el debut, peró
el senyce Malura no ha fet un discurs
centra l'Estatut, sigla contra l'autonornia en abstracte,
El cortita de Rcaranones, ultra coincidir gmb el meatrat dela discursos,

ciar perqua Una impressió que
la minora: catalana ha abandcnat els
termes d intransigencia en que venia manifestant-se a Barcelona, la
qual cosa permet esperar que es
produeixin les modificacions i transaccions que siguin necessäries.
El senyor Companys ha donat
una nota patriótica rectificant tot el
que ha vingut dient-se a Barcelor.a
que l'Estatut havia d'acceptar-se o
refusar-se en la cava integritat
El senyor Martínez Velasco:
El debat s'ha descabdenat en un
arnbient de gran cordlraitat que ern
complau reconeixer, per6 estimo que
per part de la rninoria catalana s'ha
dit, i jo he sentit antb veritable estupor, que afma era qüestia, ja resalta prejutjada a partir del moment
en que el Govern somete l'Estatut a
la deliberaci6 de les Corts.
No pot ésser Mata r1gorosament
exacte, perqué Ilavors la ncstra tasca quedaria mediatitzada limitada
exclusivament a servir de bug6, arnb
la qual cosa es voldria demostrar
que estava cobert el tramit. S'ha de
tenle en compre l'article primer de
la Censtitució en el qual quedé ben
patent la voluntat del país que Espanya hs tata República unitaria i
no federal.
El eenyor Unamuno:
Jo san partidarl de l'autonomía,
per éser defensor de la individuala
tat. El demás és una encrmitat, que
con:Latiré amb totes lee nieves for-

—Aquf el mea Im;eartant en aquests
debate no són eis diecursos, encara
que s'Igual siempre interessants, sinó
Vact:tud en qué es colloquin les diverses forces melifique*.
Agrega creia que tallar les disrassions toril ea pretén en fer alternar el prejecte de reforma agraria
amb el de l'Estatut es matar Vinteres
dels debats.
El senyorbBeunza:
—La posició del renaor Ccar,panye
m'ha semblat molt forte, f la del seraor. Maura, molt
Els catalans presentaren llur escrit,
1 seis ccntesta a la Cor,stituci6 que
era un escrit de reforma, I s'hi confirmaren; aixf, no hi ha plet.
Don Santiago Alba: Ifolt cloqüent
encertada la intervenci6 de don
Miguel Maura 1 l'enumerad() molt
encertada també dels distints aspectes del problema que tindran ntés
desenrotllament en el curs dels debata
En el que es referelx a aquest detea s'imuri pregantar ara el (Titerl del govern en el que afecte a
bisenda pública, perque la comisal& per boca del seu president, el
eenyor Bello, l'ha aaandemat.
alingularment sera molt interesar:ea l'opini6 del ministre d'Hísenda,
ja que el senyor Carnee intervingué
emes a ponent en la part económica
del projecte presentar per la Gene-

Lerrcox contra la Ni de
Delegacions del Treball

El senyor Companya ha estat molt

res.

senyor Jiménez Asea:
Ha estat meravelids el to ponderat deis discursos.
Tan deba Criguessin !a mateixa
serenitat els periódica que flan oblidat que perdérern Cuba per les campanyes de 1898.
Parlament s'ha vist que ee alié
a totes les excitacions perque sabern
que procedeixen d'elements manare :ales que es tracta d'un rnoviment
etectiu de les dretes.
Don Gabriel Franco: M'ha produit la mateixa impressió debat
que la d'un torneig en que dos cavallen comencen a donar voltes al
voltant de l'altre i no es decideixen
a escometre'a.

Madrid, té. — Parlant el seneer
Lerroux davant un grup de diputats
sehre la Ilei de delegacions provincials
del treball ha U:
—En aaquesta ocasió com mes sols
estern millar.
Nosaltres en retirar-nos per no
Drenare part en la votada, de la llei
velem dir que el dia que governem la
modificarern totalment

lisíes

expulsat pels socia.
senyor García
Hidalgo?

Madrid, 6. — Com a conseqüencia
del debat dahir, és prabable que la
manoria socialista acordi expulsar del
partit el diputat senyor Garci4 Hidalgo.

LA CRISI
VITIVINICOLA
També necessita estatut
Madrid. — S'ha reunit la rninorio
vitivinícola.
En acabar la reunió han vaitat el
director general d'Agricultura per demenee-1i rusgent acabament de l'Estatut del vi, que remeies la crisi viti-

vinícola.

En discutir-se el projecte de Delegacions
del Treball, els radicals surten del saló
Malgrat alxü el Govern obte
234 vots contralS
La Cambra fa constar el seu sentiment per l'atemptat contra M. Doumer
Comenaa sessió a tes cine de la
tarda. sota la presidencia del Sr. BESTEIRO.
El PRESIDENT deni comete de
l'atemptat contra Mr. Doumer. president de la República Francesa i va
anunciar que si be les primeres not , cies eren en extrem alarmants, posteriorment s'havia sabut la iniciad?)
d'una millora grädes a la trar.sfussi6
de sang que li ha estat feta.
De totes mane:es el fet no pot per
menys de produir-nos pregona emoció.
Le, relacions noble espanyol amb
la dentIcracia francesa han estat sernpre grate cordials i a Inés Es lamentable observar que els homes que
s'esforeen a establir a Ilurs respectius paísos un re;irrt de Ilibertat 1 de
democracia siguin cbjecte d'aquest
tracte.
Pera la democracia francesa i la
democräcia espanyola sabran reanteeir-te fermes enfront d'aquestee violencies. (Grans aplaudiments.)
Diu per ültim que la Cambia ha de
fer Constar en acta el seu sentiment
per requesr fet execrable. despeas
continuar els seis treballa.
La Cambra Es completarnent plena.
El CAP DEL GOVERN e'assocla
també en nom del Govern al sentin'ene cle la Cambra per l'atemptat
Afegeix que ‚celestes paraules no
han d'estimar-se com acte cortesía, sin6 com la protesta uninfrne
de la República espanyola contra l'aternptat
Mr. Dotener s'ha sacrificat pel
país, d'una manera assenyalarla I as
lamentable que contra un borne públic
d'aquesta classe s'hagl emprat aquest
procediment inadrnissible
Acaba pregant al presídent de la
Cambra nue fati constar davant la
Cambra Francesa la protesta de la
Cambra espanyola per l'inlcu atempta ti expressi el sentiment de la sev2
salidaritat. (Grans aplandiments.)

Debat sobre els fets
de Córdova
Al tiene blau, tot el Govern.
Les tribunes completament plenes.
Continua la interpellació plantejada
shir pel ar. Garcia Hidalgo sobre la
política a Córdoba.
El Sr. BALBONTIN protesta de
la suspensi6 de la manifestaci6 del día
primer de Maig decretada pel governador de C6rdoba, el qual atribueix
a que no vol que hom s'adoni que lea
masses obreres no se.gueixen ja el 30cialisme_
Recorda una manifestaci6 del primer de Maig a Madrid, erran de la
revoluci6 r/333.a durant la
— din

—el Se. Prieto a redre g a un balc6 des 1 terpretat en aquesta Camhra com que
d'en cridava un jove !marista.
Després el Sr. Prieto es tragué una
pistola, i es va fer fort davar.t un
reixat del ministeri de la Guerra.
Parla despees que el ministre de la
Governació sembla sustentar la teoria que l'autnritat no delinqueix mai.
Ell creu pel contrari que len regim
democratic
distingeix per la responsabilitat
l'autoritat
Es refereix als fets del pare de
Maria Lluisa, de Sevilla, ocorreguts
el mes de juliol, i en dedueix que la
República
exigeix responsabilitats

calen els vots de la meitat més un
deis diputats, no de la menas mis un
en pro.
(Els radical. abandonen llurs escons.)
El Sr. BEUNZA demana la panul& per a explicar el sea vot
Combas el mojecte pel qual no li
sernbla adequat per a resoldre ele
conflictes socials, i per alisó diu que
elle no padean cooperar i que no prendran part a la votaci6.
El Sr. PEREZ MADRIGAL ex-

aP
nianrglaú. arnb el mateix objecte deis
fets d'Arnedo i de les deportacions,
amb motiu dels fets de la Conca del
LI obregat
Per tot aix6 ereu que el Govern
quan se senti acosat per lea torees reaccionäries, ai segueix metrallant el
Doble, no padré comptar amb el ;mi
ajut per Ser frotis als seus enernics.
El Sr. SANZ DIEZ fa un estudi
de fa crisi del trehall a Córdoba i de
la forma com es perjudica els obrera
per escapar a la formaci6 d'una basa.
Analitza la gestia desenvolupada pel
governador 1 reconeixent Gue di Per
digna de tot respecte. afirma que-sona
Es Iriarte per al arree. per manca de
táctica política i de capacitat per a
enjudiiar d'una manera imperial.
Tambd dirigeix torta ataca al secretari particular del governador, al
qual acusa d'esser lanseireaor de la
sen ansió evaternetiva i fresca:. Intimament relacionat amb els enernica
de /a República,
Afegelic que en mollea ocasiona safia
dirigit al Govern• ner advertir-lo que
la aera gesti6 a favor dels patrons
podria originar fets desagradables, rnaxim estant els ardes e_xcitats.
Fa menció de diferents atropellaments carrasca per la ferea pablica.
que han estat consegilancia rle la política del Sr .Varela.
Acaba dient que cal fer justicia.
Es pasea a l'crdre del dia.

radical que ¿emana la votació nominal negant-ss després a prendrehi
trua.
Din que aquesta actitud es tant mi,
d'amenyalar quant que fins ara la minoria radical no havia trencat els seus
Iligams amb el Govern, pela que encara te bornes que exerceixen times
de confiarme en ell.
Resuiten 23g vota a linar I te en
contra. Tata?, 252 vote 111 ha, clanes.
número suficient, queda a P rovat el
dictamen.
Els diputats de lea minarles gevernamentals es posen de Pee eta:I
-dearnPgmt.
Se senten almmes inerepacions als
diputats radicals, que tornen en aqueas
rnoment (inri «con'.
El PRESIDENT fa constar que duran: la votacia la mesa &ha vist honorada per la presencia d'alguna representants de la minoría radica/. la
qual en aeuesta ocasi6 demostrat
una desconfianca que mai no s'havia
posat de manifest.
Els diputats governamentals es posen de peu i tributen una !larga ()socia al Sr. Besteiro.
El Sr. GUERRA DEL RIO. en
nom de la minoria radical dfa a se ne
s'ra de desanrofitar la consciéncia dein
diputats radicals per ter ebservacions
a la votació. No s'hi ha de veure tarnpoc cap actitud ofensiva per la re ti
au--radelsic, bnoma
pase que el Govern aprovarä els seus
grojectes quan rinda vols.
El PRESIDENT diu que di no diecuteix el dret dels diputats a inspeccionar la votada, i que es rernet a les
paraules que ha pronuaciat que na
dismimieixen en res llurs drets.
Es aprocat tambe daiini,'vament
projecte de Ilei, creant el cos de subalteras de l'Exercit

Les Delegacions de Treball
El PRESIDENT anuncia que es va
a votar definitivament el projecte de
Ilei, creant les deleamclons provincials
del Treball.
S'ha demanat votació nominal, la

qual suposa
"quorum".
Mvertcix G ue el u quortim" slia in-
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asa
(A conHnuarid es pasen al deba
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La Miestió
de la Transatiäntica
Madrid, 6. — Acompanyate del di-

putat socialista semor Amador Pernander, ha visitat cl cap del Gocern
una comissió integrada per membres
de "La Naval" i la Unió d'Agencies
Maritimes de Barcelona.
L'ohjecte de la visita era pregar que
quedin salvaguardats els interessos del
personal subaltern de la Compamia
Transatläntice en rescindir-se el contracte amb l'Estat.
El Sr. Azafia ha dit que el Gavera
no pcdia desatendre de cap manera
aquest desig.

sempre e! menys una mica de raé,
i que cal afedae-lo elicara que sigui
a contratar.
El fet Inés imenriant craquesis dies
estal la .festa del Trcball, celebrada
mea evident exaeeració. Tot sal biaslees Ci S socialistes, exageras també,
',croé si un din d'aur °breque de la
vida al carrer
de molt mal eassar
i tina imperteRncia. al cep i a la fi es
sin die. La critica bé, erraré és merereuda en aquiete cas; Pera se n'Iza
fet fi,: xic amera.
E! primer de malee ¿doró: en algimes pro:ludes, lia servit per evidenciar la pom foro que el comunismo
si' a Madrid, al 11ICP3 S a la gent obrera. Li fose imenssible reunir Inés de

Dincrs a les Mancomunitats hidrogräfiques
Madrid, 6. — sots-secretari
d'Obres Publiques, En Teodomir
Menéndez, paritcipa als periodistes
que hacia disposat el lliurament de
les segiients quantitats per a les
alancomunitats hidrografiques:
8.640.000 peSSete3 per a la Mari-

conninitat Hidrogrifica de l'Ebre.

Espeeialitats
TUYARRO.

•
El comerç amb Romania
Madrid, 6 — La Legacia de R,ania hafacilitat una nota en la qual informa als interessats, que les capedicions de mercaderies destinades a
Romania han d'anar acompanyades
d'un certificat d'origen.
Amb el fi de donar facilitats al
comerg espanyol, les autositats somarieses reconeixeran com a valedors els
espesos per les Cambres te Comerg i
Agricultura d'Espanya, i fins a nova
disposici6 les dites certificacions esteran eaemptea del viaat A:emular,

Vauld‘: ealmaagoi I enfilados

tres-centes perrones que de segeida
!oren red:lides a cent guateada o
cinquenta, les mies ocasionaren eis
avalots i topades amb la torea pública.
Es bo d'anotar aquesta xifra l'orces
res-ultas
dia conutn¿sta, El traces
del primer de maree
dut el del dos
maig. un sol ineident ti ha
hagut a Madrid, i els "milicianos" paguerea fer la destilada anYal gloriosa:
ment eme entrebanes. Dia que Royo
L'illanorea anona amb a! so de la
nnísica, lot cofoi amb el se» "ponpon" clalt del "nsOrrión" i un (astil
de resPectabilfssema antigiritat denme
,l'o devia ésser un nausee.
Mitre si era una espingarda!

AGRS
azao.000 pessetes per a la del Segura,
Leir.333 pessetes per a la del
Guadalquivir.
2 . 403.333 neeeete4 per a la del
Duero.

Diu el senyor Besteiro
Madrid, 6.— El senyor Besteiro
despris de la sessió va dir als periodistes.
S'ha complit el programa com
mal, i se seguiré complint mentra
la Cattibra no prengui un altre
acord.
Dirnarts, probablement dimecres,
es tractarä ja del projecte de reforma agraria, i no sé encara si podrä
celebrar-se ansió de precs i preg-untes.
Estic molt satisfet de la manera
com s'ha descabdellat el debat, pere/tul tractant-se d'una qüesti6 enoeionant ea molt fútil que la Cambra,
igual la nostra que una altea qualsevol, es deixi arrossegar per movinients paeeionals.
Aixii naba servit per consolar-me
en part del disgust que m'ha prodult
l'at'emptat contra el president de la
República francesa, i segueixo desitjan que Mr. Doumer, recobri ripi-

dament la sera salut.

Ha estat admInistratit0
Els ministres no han fet declaracions
Madrid, 6. — El Comen de Mi- els defectes que poden existir rían imnistres es reuní a la Presidencia a
putablea principalment a l'actuada
do. quarta de ditze, i acabé les se- sestil en qu2 salan e0110Car els elements
a
tres
re4/ deliberaciong
aliarte de patronal, que emiten boicotejar la Retres.
pública, provocant dificultats per al
Es facilita
següent referencia cometí del camp i realíttan t actes que
oficiosa:
desperten un sentiment d'ira a lea desEstat. — S'acordä presentar a lea ate treballadoree.
Corta un grajee-3e de Hei fac-ultant
Aixd—ha afegit el ministre—podrä
al Govern pez a ratificar Conveni corregir-se Sacilment fent complir la
Internacional eobre determinada cle
bel del conreu lomee del comp.
les 1/ejes de anega deis vaixells,
Despees el ministre d'Obres palielaborat en la Conferencia celebrada
ques sita ocupat de la crisi del treball
a Londres.
que hi ha a Biscaia, cada cop mis aguJusticia. —Decret fbrant normes per da, fina al pum, que avui dissabte Es
a la provisi6 dels jutaata de primera
possible que quedin cense feina Leo°
instänclt i instrucci6 municipal, re- obrera de diversa( fabriques de Bissentment creats a Madrid I Barce- cala.
lona, sial com de lea respectivas
He exporat—ha alega el ministre—
secretaries.
Un altre bobee cancellaclb de l'acritud correcta amb qui es compota
ten les masses obreres a Biscaia.
notes d'antecedente penal'.
Aquesta actitud corrccta es mis d'a.
Projecte de llel regulant provielopreciar encara ja que a pesar de la
nalment. el matrimoni civil.
eituaci6 verament anguniosa per la
Un altre sobre les inscripciona i
qual travessa la rnassa obrera a Bisdeclaracions a filie alega:mi
Cap dels ministre' féu musites- cata, no sla promogut cap conflicte.
He d a nat compte al Covern de la
tacions ni a l'entrada ni a La sorimpressiö que m'ha transmes la cosida del Consell.
missió de Sindicats siderúrgics que ha
Ampliaciö del Consell
arribat de Biscaia i que rn'ha donar el
Madrid, 6.— El Consell de Mi- delegat del Govern a Biscaia senyor
nistres celebrar aquest metí s'ocupä
Calvino, que no es cansa d'alabar el
tumbe apart de les qUestions que
com Portarne nt dels obrera de Biscaia
figuren a la nota oficiosa, äe l'atur que a costa de Ilur sacrilici den-lastren
obres a Biscala i Andalusia.
l'adhesió al regim republicä.
Hem pagut esbrinar qse en la
Tumbé he donat compte de l'esreunió no es trama per re; de) proforit realitzat per la Dipetacia de Bisxim debat sobre l'Eetatut, i que ca:a i he reconegut l'actitud correcta
igaal ssccei en l'anterior Comen
d'alguns patrons, que 'corn la Diputadels assumptes que fon ob- ció tracen d'alkujar la situadas angujecte ele la més amplia debberació,
niosa deis obrers parats.
Es el referent al matrimoni civil, no
La Diputació ha te tut el possible
sols per la seca impertärcia, sind
per fer front a aquest problema, enper l'extensió que té el projecte, que
cara que la seva situació es dificil,
consta de mes dc trenta articles.
puix que ha saldat el pressupcst amb
S'afirma en ell que l'Estat no reun cleiic:t de 12.000.000 de pessetes de
coneixerä validesa, sné, al matra diferencia del que ha cobra per conmoni civil.
teibucions i la guata que ha d'abonar
a l'Estat, conseqüencia tot aixO de la
Més detalls
cri.5i económica mundial.
Viti"n/nvae U.obeilitv mo,Qhu yeein
El Govern, que esta disposat a
dualeeccvoesbram uno //Os no nona alleujar aquesta sitv.ació, m'ha enea,
aladrid. 6. — El Consell de minissegat que l'estudii a lona
tres ha desestimat els recursos inter- a PReilrbaao.alxó, despres d'un viatge que
posats per l'La Correspondencia" i el emprendré denle a Andalusia, mancaré
Cercle Tradicionalista eontra les multes que els foren imposades en apliEn aquesta capital rcmandré divercar-sils la ilei de defensa de la Re- sos dies i e-ri aosaré en contacte amb
pública.
les entitats oficials i ccrporac:ons paEl ministre de Justicia ha donat tronals obreres a ti de buscar una
compte del projecte de llei regulant
solució que pagui aglicar-se pel Coprovisionalment el matrimcni
cean.
qucdant autoritzat per a la seca preEs té ia sereació que aquesta crisi
sentaa:ó a les Corta.
és la mes forte que pateix Espanya,
puix que la del camp es refereix úniLa major part del temps l'ha invertit el ministre d'Instrucció Públi- cament a • algunes difereades que
existeixen entre patroes i OtrerS, i ti
ca per dinar compte de diversos deuna magnífica solució amb colase
crets que han estat aprovats, peró el
més interessant de tot l'expofet pel
que es presenta en mole bones condisenyor los Rica ha estat el seu in- ciono.
forme sobre la situaciä de Gr nada i
L'hora avanzada ha impedir garlar
_leen, Ira:
ies que el ministre aca- al ministre d'Agricultura, que anava
ba de ea proposar al Ccrisell de ministres la
El a•
las Ríos creu que !a sides:cn a ció del perecnal del Cansell
tuacit;
• dolenta en el fons i que Ordenador de l'Econcmia Nacional.

Gestiona per a resoldre
el conflicte del port de
Palam6s
Dineat te passat ea traslInela

pagina)

El Correu de Madrid
Seinbla que fins divendres adra corneivrr la diseassió de l'Estola!,
i per tant que la gran setmana parlar:escaria serd la qee ve. la tot senrbla
fet i preparas: eoneguts els partits favorables i desfavorables i els que en.; 7AI Ab I C11 1 finiran per seguir la
randecta del Covern. Es parta de l'EsSatis, arreu, es fan discursos cont llames de gasolina, per3 aix6 no calima,. Hom parla sobretol, del silenei
de la temer: que fu una comPlicitat
amb el Govern. De silenci prdpiament
no ha. El ea' si él ha, él sena
gran moderació ¡loable a mis els rente
excepmant
diael de la draa i fin
¿e res r crra. A la fi anubla que fa

Consell de gabinet

a Paterna el governador civil,
senyor Amollla, per tal de ce,
lebrae una reunió, junt amb patrons 1 obrera del port, i veure
de trobar una eolUcid al conflicte pendent des de ja fa tantes setmanes.
No e'arribä a una aducid.
Dimecres continué la reunid.
Els obrera manifestaren quß
reintegrarien al treball, sempre
que e'acceptés un torn rIgor6s.
Els consignataria rebutfaren
aquesta fórmula,
Entenent les entorile, que
la fórmula proposada pele
obrera era la més admisetble,
aecnsegulren l'aquiescencia dele
consignatarls, els quals,
ment, acceptaren el s011Ieltat
pele obrers.
Dijous tornaren a reunlrete
els consignataria els obrera
per ultimar detalls. 1 en tractar
del treball dele carretera sorgí
novament •discrepäncia, quedant treneades les negadaelons.
Ahlr ho va trebaHar-se al
pcei.
71..vu e'espera a Palamós un
delegat de la Regional del Treball per a dictar fall en l'astumpte.
El governalior civil ha anunelat que estä disposat a no tolerar reprimir enärgioament
Iota els Mentís de coacci6 alares Fiches contrrtris l'ordre,
que es tracti de ppsar en präctina.

5 que guiava la moto, el vehicie

perdé la direcci6 i es precipith
per ult leveapla d'uns quatre
metres d'alçärta.
De l'aceident resultä mort el

senyor Jornet, per haver-se
fraoturat el crani, i sofriren
feridea de corisideracia els seus
dos aeompanyants, que en un
cotxe de l'Ambulancia de la Creu
Roja foren trasiladats a Terrassa. Al Diapensari manicipal
d'aquest poble foren conve:
nientmera. assistits. Després de
la cura d'urgäncia, el senyor
Tornäs quedä hospltaffizet a la
Clinica de l'Asseguranea Terrassenca, 1 el eenycr Raurell
pases al seu
El trägie anoldent ha eauset
eran Sentinnent a Terrasea. on
él eenyor Jornet era conegudíeelm.
LLAIDA

Queixa dels veïns de la
Vall d'Aran
Stoompanyats de l'advooat
barcelon1 eenyor Antoni Moles.
vleitaren el governador
diversos repreeentahts 'de lee

organftzaclons notifiques de In
Vall d'Aran, els guata exposaren
• governador la injusticia que
es tracta cometre en privar
aquella oomarca del rtsgim jurfdlo d'excepeld del timbre, que
venta gaudint des de l'any 1887.
— Compimentant ordres del
Gavera 'de la Generalitat, la
Sereló de Vies i Obres provind ais ha procedit a l'estudi del
prejecte de pant de formigó
armat sobre el riu Segre, a
Granees d'Escaries.
El dit pont te una longitud
de 125 meires.

A TARReIGUNA
Accident de motor que
costa la vida a un co- Els propietaria de vehimerciant terrassenc
cles meanics s'associen
Dijous paseat, a dos quarls
'de vuit, teanaven a Terrassa en

Des 'de divendees han comeneat a regir, per a les visites al

sidecar els eenyors Josep Jornet. propietari de la rellotgeria
"La Hora Exacta", i els seus
amics Alfred Raurell i Josep
Tomäs Homs.
En pausar pele voltants del
Mas Olivel. entre Sant Felin i
Castellar. deguf, potser, a sotrir un desmai el senyor Jeme,

Museu Arqueolhgle,
d'estiu.
— Hi ha gran animació en:
tre els propietaria de vehieles
a moler rnecänic, davant l'assemblea de censtitucid d'una
Associació, que se celebran
demä, diunienge, a aquesta clus

Dissabte, 7 de maig de 19ä2
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L atemptat contra el President de la

República Francesa
(
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En aquel! moment un indiridu de
nazienalitat russa, anomenat Gougolov,
,
aconshui d'apropar-se al President i,
cuasi a freg de roba va disparar con' tra del!, quatre trets de revòlver. que
van tocar-li al cap al President, el
ÇI.:31 va catire estas a terra.
L ' a551S5i dispara despeas un altre
tret. aue arrepleea el Sr. Claude Farrere a la munyeea.
Una cenit e sa') enorme es va produir entre les nornbroses persones que
s'has-in aplegat per acompanyar el President en la seva visita a l'Exposicia,
aprofitant-se daixa, l'assassi va tractar de guanyar la sortada, pera, fau
irnrnediatament detingut pel cap del
servei de Seguretat. Sr. Geichard, que
el desarma 1 el deixi a nasas dels
agente de policía.
El Sr. Detnr£r
fou rapidament
transportat a l'Hospital Beaujnn.
els metete van procedir a l'extracció
de's projectils go que es va verificar
a les 16 hoces.
El Sr. Dorne, tense recabrar el
enneixement, va pronunciar alguna mats
incoherente.
Eles reetges, en asista de l'estas de
gravetat del President. van procedir a
practicar la transfussi6 de sana. senas
que Uns al troment de telea s af'ar h orn
tireaui e! propasa d'efectuar cap nora
operada.
Tan promete com van ten i r floreta
i'atemptat que s'havia cortés.
eraalladar a .V.Haspital el President
¿el Cantell. Sr. Tordier. set s els ministres i el madre del Sr. Detaner.
A l'Elisi acudiren are a inseriure's
en les !listes nomaroses persenalitats
polítiques. l'Emir Faycal i m e lts laITTI/bree del COS dsplomatie. - Peal-a.
Paris. 6. - Quan entra ea el !emane
Detraer a la segona sale de l'Expresida del Llibre. entre el seguid presidencial figura el el ministre de la
Defensa Nacional, que es ti-caes-a prop
ase l'assassi en el moment en qua aquest
va fer dos dispar!.
El Sr. Pietri e llançä damunt l'aeresser i acanseced de subjectar-lo per
la murar-ecu, facilitan t que pogués ese g r desartnat rel Sr. Guichara, pera
sense poder evitar. dissortadament. que
l'aieressia es partas a terme.
El Sr. P:etri ha estat o laiecte de
maltea felicitacions per la decissia erre
dernostral en hangar -se sobre rassosa:.

Al mati, Doumer havia ore.

e

sidit.
Consel l. de ministres
Parte. 6. - Aquest maté s'ha
celebra! Consell de ministre a
l'Elissi, sota la presidencia de
M. Doumer.
M. Tardieu ha informal sobre
!a situació exterior i ha fet
aprovar pel cap de l'Estat el
mmenament de M. Roux, miristre a Praga, com a ambaixa".ar al Vatich, en substitucid de
M, Fnntenay. que passa a la
rcs :rva. - Fahre.

Els ferits
Paris. 6.-El president, mon
-sicrDoume,haltgment fe-t al cap.
Claude Farrere t6 una tenida
al muny6.
7 cls dcs han estat traslta,: ,.. rrimediatament a Filaspi•' P , anion . - Fabra.

Doumer, agonitzant
7 (a les 1 h'20..-El
r re,, ident de la República, mona
-, 1 17 Doumer, esta agonilaant.
- Fabr.

Consternad() a París
Sembla que Doumer podrà
ésser salvat - L'assassí
Paras, 6.- La ne,tícia de l'aterripte: comas contra el presiden! de la
República s'eqtengué rapidament per
Vit París, i es produí a tot arreo
una consternacia general.
Lee primeres edicions especials
as . diaris donen nombemes detalls
de l'atemptat, i reten hernenatge al
presaaent, al qual unànimement desItgen un rapid guariment.
A:s voltants de l'Hospital on fan
conduit el senyor Doumer, ala congregat una gran gernaei6, que ha
fet necessari nsuntar un servei d'ordre extraorelinerf.
Les derreres noticies facilitades,
disten que l'estat del senyor Doumer
és greu, pera que ICS1 ferides que
sofreix no semblen posar en perill la
seva vida.
L'assassi. del qual es diu que ha
estat president deis fascistes russos,
ha declarat que havia realitzat Pacte
per vengar-se de que França no intervingui a Rússia contra e:s bolseevies.- Fabra.

Es confirmen les esperan.
ces de poder salvar el
President

Paris, 6.- A les 5 . E5 ( hora fran cesa) es tnanifesta que existeixen
maltea esperances de poder sa'var
la vida del president de la República.-Fabra.
París, 6.- Despees del reconearement medie que ha estat realitzat
pel senycs Gosset, aquest ha manis
festat que el president tenia dues
feeides de bala, una que li travesea
les daes galtes, però atase tocar el

serrell i una altra a leso dreta.
Ha afegit que, malgrat esscr molt
greus, les frrid e, sind hi ha coasplicacions, no semblen ésser mortals.- Fabra.

L'estat de/ President a dos
quarts de sis
París, 6.-A quarts de sis ha estat facilitar a l'Hospital Beaujon el
segiient butlletí:
El presiden! de la República sofreite dues ferids. produides per arma de foc, una a la base del crani
i una ultra a la paletilla dreta.
Aquestes ferides o- as• una
gran hemorragia i han fct perdre
una gran quantitat de sang , per la
qual cosa hart estat necessàries rieles
transfussions de sang. Pronastic
mol! greu.-Fahra.

A les sis ha estat onerat
Paris, 6.- El professor Gosset ha
anunriat que el senyor Donasen sera
sotmès a una operació a les na de
la tarda (hora francesa) i que no
aeses eatrav, de peales tasar al peesialenr.- Fahea.

Gran aftréncia de personaWats 2 l'Hospital de

Beanjou
Paris. 6. - A l n a spita, Beamon
S i es enmare I afitiencta de personalitats diplornatiques i politiquee
ranceses i estrangeres, i entre elles figuren teta els ministres i rombrosos
senn dre, dhtrtlats
anales par ti c'ilara
del Sr. Deumer. que desitgen expressar Ilur sentintent ree l'atemptat i el
desig que el President de la República obtinemi un rapid restabliment.
Els teler e amc s aras rara d'Es es , e i
dels Gravaras e s trengees que es re-

La mallar del Presídele i la seca
U% val arril-Ir a 11-Insnita l a les
de la torda. Feren reta:des amb
grens rrastres de respecte i arco:rara:adra inanerliatament jIlat al Leflt.
Des del nv,ment en que el Sr. Daurner ineressa a l'H e seatal, na ha recabrat el ceneixenscrs més que dupeara.
elos breus iestante.
eire

Les ferides r Przsidant

Paris. 6. - El Pee s ident ae la Repirirjica
les seciients ferides:
Una a frec d ' ,PlIa• una altea que
l'interessa eis dos temporals i 1:na
altea sota de l'ajad:a; en aquesta la
bala ha seccionas l'aetaria axillar
dreta.
El professor Gosset i d'altres matees notables, no abanar= ni un rnoment el ferit. -

El senyor Do”.mer r:seohra
el coneixement
París, 6. - A les am llores. el senyor Drunter repasa tranmallement.
Ha recebeat e! coneixement. pera no
ha proferir ni una sola paraula.
Esta absclutament pealaba a retasan
rl remirar a la sala on es samba el
lasesaaeis.
El Sr. Pietel , rete seo; ae
tal a les Rin ha rl:t cine el Da Gtçet
II havia manifestat eec l'estat del President no anava a Piticr.
Davant l'Hospital es traba estacionada una ambulancia, per si hom dec:dis de transp e rtae Dounter,
e.-‘ 1 ene no es cren, per zen. proa, des rmarts e. den sata c e ntralcat ru lrut t loti fseelestat en el mira
rete el la rr s iaent miré ¿esa
bates Lama a la r yzie ec la base del
ceeei. ama snetids nasell riel rearma. ares 1 una ettre eme entra eer
ema -. -e -irper rese s tl% ael mat e as: e e s r es .Armeste fe7i ,41
r!-owirna 'aeraaTieia.
VI Fersar eat, aracass a la, lenes.
cnne
1,e,r. I; va fer.
e s aua see-et-ie el I laant l'aetaria
aetuer ra,e havia e s tat seccienart e per
la bale.
La terneeratura del Pre ; aent i5 de
37 .2 i les ne isariens t'o L'estat c s ntinaa ca sen! greta - Fabra.

Les transft(sion, de sang

han mil!ornt mclt l'e3tat
Dourer
París, 6. - El senyor Doumer
eoe:a, r,a rota la iucid e sa despeas
i recobrar el coneixement ha reconegat de seguida la sera esposa, a
la erial ha dirigís a'sunes paratiles.
Els metges ‚inc l'assisseacen aan
manifestat q ue les duce transfusions
de seng que han estas fetes al p resident han operat una mena dni er: cace. -

Es tem un xoc traumàtic
degut a l'edat de Doumer
París. 6. - El fet que el senyor
Doumer, en recobrar el coneixemen t, hagi reconegut la seva esposa
i els metges que l'assisteixen, delta que cap cargan essencial no ha
estas refregat per les bales; no obstant, els metges es reserven el pronò stic.
La tenida menys greu que soltera
és la del cap; la bala travessa
part anterior del rostre i secciona
el tabic nasal. Com que el senyor
Doumer palia des de ida alguna
temps una coriza, e:3 metges que
l'assisteixen li han practicat una minuciosa desinfecció de la gola i del
ras.
L'a ltra (celda que sofreuc Es mes
grsu, pera afortunadament es formi
un carnot que detingué l'hemorragia; per aixa s'espera que la dita
ferida no es compliquii obstant

aja& tenint en compre l'edat del
senyor Donner, que comete e6 anys,
co tem que es produeixi una topada

traumática.
Els prolessors Gosset i Cuneo
han abandonat l'Hospital a les set
de la tarda, hora en qua ho han fet
també el President del Consell, senyor Tardieu, l'esposa del President
de la República i el gendre.-Fabra.

Segueixen ks impressions
optimistes
Parle. 6. - El senyor Daumen,
molt sossegat, despeas de l'operada
a qua ha estat setmas, reposa amb
gran tranquinat, la qual cosa suposa una heu milloria en l'estar general del ferit, encara que segueixi
dintre de la gravetat dels primera
moments.
El professor Gcsset ha insistit en
que té esperances que el President
experimenti una millora, encara que
es dar, que no es pot descartar la
possiblitat d'una agravada, en Vestat del ferit, cosa que pot produir-se
d'un moment a ra:t:e -Fabra.

A dos quarts de dues de la
nit l'estat de Domner és

molt greu
París, 6. - A dos que • ts de dues
de la nit s'anuncia que 1 estat del
President, senyor Doumer, és malt
greu-Fabra.

Ei Govern està reunit al

Ministeri de l'Interior
El ferit ha sofert diversos
defalihnents
Paris, 6.-.a un quart d'una
de la nit s'anuncia que couti,
nua la conferencia que se ce,
labra al ministeri de l'Interior,
sola la presidencia del senyor
l'ardieu.
De tant en tant entren tun-.
cionaris de la Prefectura, por,
tant dccurnents
El presiden! de la República
ha tingut alguno moments de
defallinient, pera) ha reaccionat
Je seguida.
L'esposa de M, farmer, de
seguida que va tenir coneixe,
ment de l'atemptat, es traslladi
a la capçalera del ferit, on, amb
admirable serenitat i gran valor, ha assistit a les transfusions de sang i a l'operaci6 de
Hipar l'arteria axilar.
L'espcsa del presiden t ha
tornat a FElissi a un quart de
deu per a descansar, i ha ma,
nifestat davant ele periodistes
que han acudit a saludar-la,
que conservaba grans esperances que el seu espòs se salvaría. - Fabra.

Claude Farrire abandona

l'hospital
Paris, 6.-A !reo quarts de
sis de la tarda, l'escriptor Claudu Earrere ha abandonat l'Hospital. pi itant el brea en zarpa.
-Fabra.

L'autor del crim
París. 6.-L'autor de Fateniptal contra el president de la
República, ds un súbdit rus que
s'anomena Pan Gitaffl a v, doctor
ell Medicina. - Fabia.

El seguici del President ha
de protegir l'autor de
Hom haurà d'esperar per
l'atemptat
operar la ferida (le! cap

Paris, 6. - EIs professers que
assisteixen el senyor Doumer han
reeixit, a les 17. 45, a lligar l'artèria
axilar dreta, que ir avio estar talla-la
en dos pel projectil. El professor
Cuneo manifesta que aeueet Higament shavia realitzat amb ple exit,
podent-se contenir la gran hemorragia. El jetas ha experimentar u ea
Ileugerissima minora.
La ferida que té al cap no sera
operada, perquè donat l'estat en que
es troba el senyor Doumer, no pot
reaUtzar-se la intervenció, ja que
cal tenir molta prudencia.
El president del Consell, senyor
Tardieu, in eetat dues regarles a
l'hospital. També ha estat allí, a Ins
sis de la tarda, el senyor Paul Bon00111", n.n Fabra.

Parle. 6. - En el moment que es
va cometre l'atemptat, Gogulov hagué
d'esser protegit pel mateix seguici del
President, car el päblic el volia
Et s gearaies van hat-er desferque-se. paja que la gent adía apcderar-se dele - Fabra.

L'autor de l'aternntat
pertanyia a un grup
feixista
París. 6. - H e rn ha trabas en peder
del profesa-ir rus, autor de l'atemptat,
un carnet amb aquesta inscripció:
Pau Goulov, m :-president dels feixi q es !meses. - Fabra.

Es din que l'autor del crim
is de filicació anarquista
París, 6.
En un comunicat facilitat pel ministeri de l'Interior. t'a-
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Són adoptades mesures dictatorials de carácter Els nacionalistes 'cinema no estan satisfets de la
a=e
-aan inaaalat=aaaaa.
signatura de
-éconarnic
Una dictadura económica
Washington, 6. - El president
Hoover Ira dirigit un :Mesaras al
Congras en el qual .'aconsella la¿apeló de
de mesures draconianes per
tal d'introduir economies en les espeses fins a aoc• milions de dòlars.
Sembla que a els circols politics
el missatge de Hoover ha prodult
molt disgust i han sentit atacs al
president i al Govern per part dels
demncrates. - Fabra.

Una reunió de magnats
del petroli
Nova-York, 6. - El "New York
Times" diu que podria molt bé ésser
que l'anomenat "imperi del petroli" de Rockefeller, que loa dissolt
en 1921 per la pressia gos zrnamental, tornes a refer-se amb la fusió
plantejada de l' Standard Oil Cokpany de New Jersey i de Califania,
a menys que sorgeixi alguna difidatad legal. En aquesta fusia entrarla tumbé l 'Standard Oil d'Indiana.
Aquesta noticia ha estar molt comentada als centres financiers, tenia t en cornpte que en la próxima
setmana han de trabar-se a Nos-aYork els grans magnats del patroa
per a discutir la situada, internado aal y lee possibilitata Ses gar una
guerra de preus. - Fabra.
nuncia que tau ales 15 hores quan el
Sr. Dourner fou víctima de l'atemptat
dut a terrne per un anarquista rus, que
no sembla gaudir de la plenitud de
les seres facultare. - Fabra.

Un interogatori a l'autor
de l'atemptat
París 6 - laterrogat per la palicia, Pagressor del President es va ne-

gar a parlar en els primers memeMs,
i el silenci que servava era impenetrable.
Més tard, sonnes a batalle internogatoris, va declarar que havia volgut
matar el president de la Reeública.
perque Franca ajuda els talxevics i
Amèrica i Europa Sanen diners als
Soviets, per a atendre les seves necessitats.
Porta vestit negre 1 camisa blanca;
és d'estatura alta. 1'85 metres aproximadament; parla d'una manera mo.
natona tense fixar la N'ata i donant
la irnpressió que recita una llicó apresa. - Fabra,

Les mesures econòmiques
alarmen el pais
Washington, 6.

- En el miatatge

dirigit per Hoover al Congrés, recomanant l'adopció d'encomies cmti el que cos ta, fine arribar a la suma
de 700 milions de dólar!, diu que
el país esta envait pel temor i l'alarma a eonseqiiancia del dèficit en el
pressupost 1 l'intent d'inflada que es
dibuixa.
Parlant de la situació financiera
del pele, el senador Reed digué •
la Cambra que el pare está neces.itat d'un Mussolini, ea que promogui
grans protestes.
El senador Borah, en el neu discuta, féu allusia a l'abandonament
del patr6 or per raer d'Anglaterra
i altre, nacían!, i corn volent significar que aquest sera el camf que
haura de seguir el poble nord-americé per a evitar l'actual situació
de desequilihr¡ mundial. - Fabra.

Rebaixa de salaria
Nova York, 6. - La United arate
Steel Corporation ha anuncias que a
partir del dia 15 del corrent els salaras 1 gratificacions del seu personal
seran reduits en un 15 per roo.
Aquesta mesura aleetarà a mas aso
mil funcionaris.-Fabra.
Sr sap que Vassaesi per entrar a
l'Exposició s'havia procuras una ta-ja com a escriptor. - Fahra.

Noves manifestacions
de Gugulov
París, 6. - Gugulov ha declarat
que hacia fundas una Associació,
que agrupava 30 6 40 MeMbreS, gtle
no han tingut confiança en mi digné - i Mhan traicionat.
El carnet que se li ha trobat será
estudiar, per tal de veure si proponcaana a l gun 'ndic' sobre Patena tat
Ha manifestat que hacia arriba!
ahir al mata a les 935, pel afediterrari-Exprés i que es dirigí amb una
dona, ;a qual no concisa a un hotel
del carnet de la Sorbona, o
'h
estatjat una altea segada.
La dona em deixi -ha continuat
dient-i va.g posar la
sol.
..
. A la
n.t sai„,
acab mentones qua
arles

han estar trohades clamara meu. •Fabra.

La signatura de l'armistici
no satisfä els nacionalistes
'humos

que una pau smb e a
hun'titlaat
i en perjudici de Las. - Fabra.

Xang-Hai, 6. - Ele anima dela
nacionalistes extremistes xinesos estan molt excítate per la signatura de
l'armistici amb el Japa El cap de la
delegació xinesa, amor Kuctaixi,
ha rebut nombrosos ananims amenaçadors, per la qual cosa sha redoblat la vigilancia a rentara de la
seva persona. - Fabra.

Londres, 6.-Tota la premsi
expressa la seva satisfacció per
la signatura de l'acord de Xang-

L'administració
de Xang-Hal
Xang-Hai, 6. - Les autoritata
xinesea han reclamas el dret a reprender immediatament l'administracia, xinesa en aquella barris que
fins ara han estat sota l'ocupada
dele japonesos. - Fabra.

No cessrà el boicot
articles japonesos

als

Pequín, 6. - L'associació antijaponesa que funciona al puls es
nega a obeir les ordres de dissalucié, que ha rebut, i per contra esta
disposada a continuar el boicot als
productes japonesos, perqua enserien
Ha afegit tl . baria crinprat
el revólver a Praga.
En ésser escorcollat se li
trobà un altre revólver, que
sens dubte .portava per si li
tallava el P
Tarnbd se li han trobat tres
pastillas de sublima,, que porlava amb la intenció, segons
sembla, suicidar-se. - Fa..
lara

Herriot renuncia a pronunciar el seu anunciat discurs
París, 6. - E: senyor ,Herriot, en
lea cu ba
víctima el President de la República, i per un sentiment de deferencia vers el senyor Doumer, ha renunciat a pronunciar a Lié el discurs que havia estar anunciat i que
havia disser radial. El dit discurs
sera publicat a la premisa.
E/ senyor laerriet ha adreeat a
la familia del senyor Dcumer Visomenatge de la ;era sirepatta personal, en rasan seu i del seu partit.Fulana,

Les activitats del rus
Gugulov

L'agressor serà examinat

per tres metges

La noticia ala S de N

París, 6. - L'autor de l'atemptat
de qua ha estar víctima el senyor
Doumer, nasqué el 29 de juny de
1895 a Labenskaya, i fa sis mesos
fou objecte d'un decret d'expulsió.
En un carnet en el que sembla
acostumava a anotar els seus pensaments, s'ha trobat una frase que
indica que l'acta realitzat hacia estat premeditat.
Gugulov residí dos anys a Praga.
La seca dona resideix a alenace i
s'ama donat ordres perquè quedi a
diposici.5 de les autoritats.
ouan els agents el tragueren de
la Cornissaria, la rnu:titud intenta
diverses vegades apoderar-se darla
demanant amb grans crits la mor!
de l'assassi.
Aquest se sap que s'ocupava activament de política i que a Mónaco
havia aconseguit agrupar un cert
nombre de partidaris.-Fahra.

París, 6. - El jutge din:azuce:6
ha designa! tres metges perrilla exa.
minin l'assassi i dictaminin si esta
en l'ús de les seves facultats mentals.
Aquesta nit la policía judicial ha
estat advertida. per la pulida de Manaco que eis havíen s'havien presenta: al domicili de la muller de Gugulov, pera que estava absent, i ea
vista d'això ha muntat una servei
de vigilancia prop del dit domicili
per si torna. - Fabra.

Ginebra, 6. - Els treballa de les
Comissions han prosseguit durant
el dia d'asma
Aquest matí sha reunit el Comité
del desarmament moral i a la tarda
ho ha fet la Comissió de despeses
de la defensa nacional
La noticia de l'atemptat coca b a
contra el President de la Reaública
francesa, senyor Domasen ha causat
considerable emoció.
E: presiden! ¿aquesta darrera
Comissia, en donar compte de l'atemptat el condemnä amé frases
enérgiques i expressa el desig que
el senycr Domaste experimenti una
prompta millora. Les seres paraules mercixeren l'unanime assentiment de toas els reunas. - Fabra.

Gugulov és objecte d'un
nou interrogatori
París, 6. - En un dels interrogatoris a qué ha estat sotmas, Gugulov ha declarar entre altres coses:
He iet el sacrifici de la treva sida.
La meva existancia ha acabat; la
meva patria esta morta, pera no 5.7C
un bandit ni un assassi polític.
No tenia motius personals per a
matar e! senyor Doumer, al qual no
coneixia. He residit més de guatee
mesos a Maluco, per haver-me estat prohibida la permanencia a Eranea.
Alegi que ahavia dedicat a una
activa propaganda política, i mea
especialment a lluitar contra el regir! soviètic.
En poder de Gugulov s'han trobat dos revelvers i tres carregadors.
Ha negat que ringla camplices,
pera, niel, obstant. s'invitara diversos
súbdita russos que se sap coneixen
Gugulov a que expliquin les teces
relacione amb l'assassi. Aquest fou
expulsat dues vegades de Freno, no
per les seves idees politiques, sinó
perquè ele seus diplomes de Medicina semblaren insuficients a les autoritats francese s.
El Corn 1 ta Central deis refugiats
russos a França ha enviat a la pretn51 art comunicat expressant la seca
iniigracai coetra el crine-FFabra.

Com l'agressor va entrar
a l'Exposició
Paris, 6. - Els magistrats han
procedit a l'interrogatori de Gugulov, i és té la impressió que tracta
d'exagerar el seu estar.
El jutge d'instrucció ha manifestat que no sap si es tracta d'un
hoig, d'un hibil simulador o d'un
h me atontat encara pels cops que
rehé quan la multitud volia linxar-lo.
Quan el senyor Doumer fou objecte de " gressió acabava de comprar un llibre a Ves e ripter Paul
Achard i n'hi hacia ofert un altre
l'escriptor Claude Farrera; aquest
últint, per la seta part, n'havia venut un a l'agressor, dedicant-la a
Paul Brede, que is el nom que dona
_el petp,rador

Si Doumer moda, la Cambra sortint hauria d'elegir
President
Paris, 6.- L'atemptat centra el

rencor Dounier planteja diversos
punts du dret constitucional.
Es fa ressaitar que si el president
morra, correspondria a !a Cambra
sortint reunir-se en una des Senat,
per a constituir i'Assernblea Nacional.
Si aquesta eventstalitat poguda olerir-se, la data mes próxima per a
:a conrocatäria de l'Assemblea nacional, serla la de dimana, puix que
la rnajoria dels diputats es troven
actualment en els seus districtes res-

pretinas.
Correspondria aleshores al presí¿tul del Senas la investidura del
Poder Executiu, i hauria d'adoptar
tina clecisió d'acord amb el presiden!
niel Consell i amb el president de
l'altra Cambra.- Fabra.

Recerques de la policia
Paris, 6.- La policia esta practicant investigacions a Maniaco, Boulogne-sur-aler 1 al barri Llatí,
Entre els subdits russos que seran
interrogas; per la policía figura el
senyor Zagorski, president de la
Unió proiessional de treballadors
.
,
intel.ectuats misas a Franga.- Fabra.

Manifestacions antirusses
a Montparnasse
Paris. 6.-A les nou de la nit
's'itera registrat algunee manl,
festacions al barri de Montparnasse, on resideixen nom,
broaos refugiats rimes, de professió mal definida.
El cap de la Policia Munid,
mil ha manifestat precedía al,
gunes passes al prosident, en la
visita de l'Exposició.
La comitiva havia ja passat
davant tres tenles en les quals
es venien llibres, quan sentí
darreva cFell un o das treta; es
tombh immediatament, j es
Ilaneä danumt nn individu que
porta ulleres j que era el que
acabava de Ilisparar, el subjeeté per una ma, pecó no poguó
evitar l'agressió, i nonada acolo:seguí desviar l'arma, quan l'agressor apuntava al cap del
president.
Per la so ya pari, Gogulov ha
inanitPslat quo anä ahir al lloc
on ha realitzat l'atemptat per
a estudiar el terreny, i que es-.
perlt duran! una hora que pae-a
preeid,ent.i
aig

La nova ha causat sensació
a totes les capitals
estrangeres
Paras. 6. - La calcio dn l'alcamtat
contra el Sr. Dcumer ha produit gran
impressió arreu del man. Dz totes ban.
des arriben telegrarnee de simpatia i
manifestant el desig per a la malora
del Sr. Deurner. Hindemburg i Braning han telegrafiat en aquest sentit.
Les Corts espanyoles, el re; de Balgica. l'alcalde de Londres i quasi ter
el Gos diplomatic han eneiat taz/Iba
telegrames.

A Berlín la nova ha eroduit sen s aci6. El Govern ha denunat que tel
tingui al corrent de Pestat del Sr. Doumer. - Fabra.

La preinsa anglesa
es mostra satisfeta
Ilai.

Segens els termeide
, l _s
hauran de procedir a la retirada de les seveß tropes d'acf a
una setmana.
Una Comissid internacional
composta de representante europeus, americans, xinesos 1
japonesos, vigilar ä el cernpliment del convingut en el eiIst acord i procuraré el resta,
bliment de la normalitat informant el Govern xinès, el qual
designarä una paliela especial
PSI. a ocupar m.vament l a par
nord 1 oest de in , lutat de XangHai, una vegada ocupada pels
japonesas.
•
115FM1/1ft Wire:rd irrt
estat aconseguida en gran part
pe! ministre angla,: Sir Miteß
ai qua! In prenda -leellva gross elogis. - Falsea.
una agencia periodística que radica a
Madrid, i al cap de pots minuts tenia
coniirmació oficial del succés per comer:izada del ministeri d'Estat francés.
..
sanes que han desistan pel Palau de
l'Ambaixala per a deixar tarja.
En persana han estar a complimentar fantbaxader diversos lumbres
del Gevern espanyol en representacid
de Ibera companys, O moltes atleta personalitats; pera la representada mes
nombrosa ha eetat la del ros dic-lomine acreditat al nostre país.
A l'ambaixada han ccni:rmat, amb
cara:ter oficial, les noticies que eis
.periodistes tenien leer llurs fonts irln
:07Mat:VeS, que el senyor Dotuner tenia dues feridee de bala, una
de &ajor gravetat, i que li havia estat practicada la transiusiö de sang.
Entre el persona) de l'Ambaixada
predui gran impressia la noticia de
l'atemptat, ja que la personaLtat del
ae;nyor Doumer gaudia efe
P
personal.
Amb aquest rnotaa es recordara ea
jet liar hinrós que ei settyrr Deunint:
hada perdat quatre LiEs. Iluitant pee
Franea, en la guerra europa.
El metal sie l'agressió es re:a:Lana
arnb les eleccions franceses, la primera jornada de !es misas se celebré e!
diumenee passat.

No s'ha suspès la sessió
del Congrés
Madrid, 6. - Aquesta tarda es reusaren arnb el president de !a Cimbra
els ministres ¿'Esta! i Cravernazió, el
senyor l'aura i 1 cap del grup parlamentari socialista, senyor De Eraneise n.

Després, prop de les cinc de la tarda, sorrí el senyor Casares Quiroga
de la reunía.
Darant els periodistes, que li pre;tintaren si se suspenlria la 5el'56, en
senyal de del, mandesta que no, perque acabala de comunicar amb l'ambaixada de Franca a Espanya,
burlen manifestar que no haría more
3fr. Dottmer, i que els magas q ue rasslstiren hevien clit (me encara no es
trobava en estat desesperat.
Per aquesta radi la 'estiré censenei mcments desares.

E/ que din el ministre
d'Estat
Madrid, 6. - El ministre d'Estat.
en donar !a noticia als periodistes de
Petemptet consta el sentare Doemer, ha dit que havia conferenciar
ama, Venzaeregat d'afees d'Espanya
a Paris i que aquest Ii haeia donat
compte detallar de l'atemptat,

de França
Un missatge de simpatia AEll'ambaixada
ministre d'Estat sala trasliadat
del rei d'Anglaterra
a dos quarts de quatre de la tarda a
Londres, 6. - Tan ton punt cara
llagué coneixement de l'atemptat comes contra el president de la República francesa, Mr. Doumer, el rei
ten enviar un missatge de simpatia a
la senyera Doumer, i un altre al pres'elent del Govern francas, senyor Tandiera,
L'ambaixador de Franca ha anat al
Palau de Buckingharn, on ha estat rebut pel rei. - Fabra.

La noticia a Madrid
Madrid, 6. - A primera hora de la
tarda s'ha tingut noticia al Congrés
de l'atemptat contra M. Numen, i s'ha
comentat als passadissos, condemnant-ho.
La noticia ha produft gran indigna.
ció, i en la creença que el president
francas havia mort, es mostraven teas
els diputats d'acord en aixecar la sessi6 en senyal de dol.
Després, en tenir noticies més concretes i saber que no havia mort, s'ha
acordat celebrar sessió.
Entre la colónia francesa de Madrid circula rapiclament la noticia de
l'atemptat de que havia estat víctima
el senyor Doumer.
Des de primera hora de la tarda
comença a funcionar, sense parar un
sol marisma el telafon de l'Ainhaixada f rance5a, en la curiositat popular
acudia cercant noticies sobre l'atemptat.
L'ambaixador de Franca va rehre
la primera noticia de l'atemptat contra la vida de( senyor Doumer, per

l'ambaixada de França per expresaar
al senyor hiera ese en nota del presiden t de la República i del gavera expenso] la seso sincera condolença per
l'atemptat.

En asiera' moment l'ambaixador
francés no sabia mes noticies que les
que el senar Desamen estora greunsent

iuLt'a. mbaixador francas agrai les pa-

ralees del Sr. Zahiera. i tambe les del
Sr. Alcalà Zamora.
El cap del Govern, acompanyat
dels ministres de la Governació, Agricultura i Ohres Públiques, sentí aquesta tarda del Palau de les Corts en direcrió a l'ambaixada francesa, arnb
l'objecte de fer present a l'ambaixedor de la República reina el sentíment del Govern espanyol per l'ateneat de qua ha estar víctima el senyor Dreamer, i ensems protestar de
fag re55 V, .

S

n d e sm

de

entits els rumors
la mort del President

Madrid, 6. - El ministre de la
Governació ha dit a les cinc de la
tanda que acabava de "comunicar
arnh l'ambaixada de Franca i que
l'ambaixador Ii havia manifastat que
no era cert el rumor que ja circulava pels passadiseos del Congrés que
el President de la República irancesa llagues nacer a tonseqüencia de
les ferides sofertes en l'atemptat.
El metge que l'assisteix diu que
el seu teta! aneara no ig deseen.
rat,
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MERCAT LL1URE

63'oo, 65'oo, Ol'oo; Platee: tli 73, »o;
Petrolets: 5'so, 5'45; Algiies: 147'5o,
48, eae'30; Tramvies: 416o; Montserrat: 27'5o; Bons Or.; 193.

Leo secciono d'avut de negoci • termini han presemat quelcom de normalitat (tintine la febbesa registrada

a

aquests darrers dies.

a

En el BOrSI ha dominat bastant
una tendencia aostingeda de canvis,
que no s'ha mantingut prou en la set&id de tarda, però acose o-cure-31i febles'. El total doperaciotas rtalitzades és normal. La aova de l'atemptat
al president de la República francesa no ha iniluit en el curs del mercar..
Modifiquen amb més intensitat els
Explosiva, que es refan quelcom de la
desfeta d'abans d'ahir, i les Mulleres,
que des de/ dia a que no s'havien operat, tienden dotze entera.
Tema fixada pel Mercat Lliure de
Valora en la sessió de Borsa d'avui:

Yalors

Dia 6 Tinca Alca o
anterior baixa

Nords

476o
48.00
3325
3325
17 00
17.50
53.50
5250
6100
73.00
/3600 13075
51.23
5265

Atacarla

Andalusos
M. Rif
Mulleres
Explosion

Colonial
Platea

2000
.

1875

Aigires
14750 14750
Tramvies o. 41'00 44 00
Petrolis
5'45
5.55
Bons or.
193'00 19200

•

DIVISES ESTRANOERES
Lliures: 4640; Franca stn5503:
24750; Mar,: 5264; Marcs: 3'00;
Belgues: 177'6o: Francs Ira ncesos :

4990 ; Lires: 65.33
BORSA OFICIAL
Nord: 48. 00, 4770; Alacant : 3325;
Andalits: 17001 Trarnvies: 42'00,
41 l oo; Colonial: 51'oo; Chade: 460
operacions; Chade D: 88'63; Chade
E: 8.6'2o paritat; Aigües: 1 48, 147:
Filipines: 248 darrera 6aritat ; Mulleres: 59 0 , 615o; Explosius: 133 50 ,
1 33 .00 ; Rif: 54 60, 5360.

-0'50
+1.00
-12.00
+535

-0'40
+1.25

OBLIGACIONS
Deutes de l'Estat

-Po
-010
+100
+0!50

Interior 4 % A
••
B.teee
•
•

C•tasa

D

•

E . . , •,

•

G
Exterior 4 % A
E
•
•
•
•
C

BORSA AL COMPTAT
En els rotllos d'obligacions la poca
activitat continua dominant el mercat;
la tendencia, en general, sostinguda,
no registrant-se variacions impartanto en els canvis.
Eis deutes de rEstat segueixen fent
un negad limitat, tense mod i ficaCi0113 importante co els canvis, que en
general queden sostinguts. Deis Bons
or. minoren mig enter les dues sirtes,
qt.e queden a 19150.
Els Aiuntaments, poc operats, i la

,,

D

•

E

F . „
•
•
G
•,
Amortitx. 5% km A
•
" a•
e.
P
P C.,
P 1) .,
•
" E„.
•
P F,,
Arn ort i,fx 5 % /917 A . •

mejor part, sense variació en canvis;
modifiquen mis els /919 serie 8, 56;50
(-1'00), 1 1 91 9: 56' 50 (-2.50).
De les Di7atacione mimes operen les
provincias, que reculen mig entcr,
8o'oo.
Les cèdules Base Hipotecan i reculen un quart efenter, 1 les Crédit Local, quelcom irregulars; les 5 1/2 per
100 queden a 7 0 l 00 (-3'50), ¡ les Interprovinc:al 5 per 100, 7 2 50 (+1).
De les obligacions carrileres només
han fet quelcom de negoci les Alacants, que reculen la mejor part de les
tractades; terna Hipoteca queden a
65'oo (-1'5o); tercera Hipoteca, 646o
(-460); serie B, 5060 (-2'oo);
tic D. 4275 (-1'75); serie E, 5250
•
(-2'5OS i Badajoz, 64' 00 (-e- 2 75).
Les Montserrat queden a Is'oo
(-5'0o); General de Tramvies, 4 per
loo, 6760 (+1'00).
Les Transatlàntiques, 1925 especiales fan 7060 (+260); 1926, 71' 00
•
(-/i'50).
Les obligacions Mdustrials, escassament operades, quedant la mejor part
a canvis poc varias. Modifiquen més
les esat, Hipotecaries 4860 (+46«
Cooperativa Fluid i 5929, 4860 (+4);
lee Lebón, go'oo (-2' 00 ), i Mulleres,
8260 (-4' 00).
De les accions queden més variades
de cotització les Catalana Gas, serie
E 86'oo (-»oo); les altres, sense va n ació notable.
La ;hura queda a 4640 (-065).
El dólar, 1264 (-dol).

•
•

•
"

a

a

•

•

•

63'co
53loo
63'00
6275
6275
62'50"
6200
7825
7765
75'75
7500
74.00
7385
786o*

F. ,

91'65
9100
95'55
geno

90.75

ge:265
91'35
9025
9015

C

(sense impostos)
Amortite. 3 % 1 928 A ,
• B

66'oo
64.00
6385*

• • C.,
Arnortitr. 4 % ¡si ete A.
Bons a Tresoreria A .
Deute Ferroviari 5 n . .

76' 25
¡95' 50

85' 50
77, 51!'

4 1/2 %

97'00°
to2'30,

Melilla
Sevilla
......
Cädiz
Marroc 5 %
Banc Hipotecari 5 %
6%
Caixa d'Emissions
Crèdit Local 6 %
,
• 5 1/2 %
• •
" icterpror.
ID
•
6%
a
Cedules Argentines
Bons E xposició Interna.c.

MERCAT LLIURE DE VALORS
Bord i madi
Nord: 4 81 0, 48 45i 4 8 3 0 ; Alarant:
3350; Colonial : 5225, 5250, 53't5;
Explosius: 1340
0 , 13650, 13660; Rif:
53 60, 5450; Aigües: 14850, 1 4875;
Montserrat: 27 . 50; Ford: t64; Bons
me: 193.
BO7SB tarda:
Nord : 48 . 00, 47 . 50 , 486 5, 47.60;
Alacant 3325; Andalús: ¡je(); Colonial: 5250, sroo, 5e25; Explesius:
134, 133. 1 36; Rif: 3150: Mulleres:

A

97'002

(no&

81' so*
86'oo
90'50
7500
8(25o
73'50'
71'50
86'oci•
275
82508

luntaments i Diputacions

Badalona
Ajunt. Barcelona 1003

89'00'
5760*

4.1VENP004.
• assea anterior
Obertura
1344900 lelevrams
• 'anea
Aloa
Belga

Blas.
4.51
4 SS

4 35
9

NOVA 1011111
Teme' anterlOr
Obertura
riegon telegrama
?anea
Ales

plan
5.70

41.

6 90
90

1111.
4.34
?tem
1.38
4.4/

4 16
434
405

6.30
e 33
33

14
6 15
6 in
A 30
se

4-47

111.
4 re

7-om

4 12.
4 In
7

N.
Vie
4.78
17

a.
.12
4 24
424

4 2.,

038
5.71
fea
5.71

O.

e.

455

4 11
Nom.
1.31
4 33

4 28
4.97
4.29
7

o.

92
5.92
6 95
6.07
-71

o.
601

6 08
19
6 22

Batee

/rifa ORLEANS

Tatats menor

Obertura
Estoy telegramas
Tarea
A1Ça
Batas

Dias'

5.65
5.83

•

e 11
6 it
6 27
15

I

6.18

5.56
5.e,5

J.
5.68
5 91

O.

15.91
A 05

6.05

6.13

5.75
19

5.85
7

6.07
16

6 20
la

58'00•
56'50
72'oo
7000*
69'50
86'oo•
62'5o•
83'75'
7115
67'oo•
62.75e

Melase
Diputacions vean
Mancomunitat 1920 • • • .
C. Credit Comunal

6400'

Diputació Barcelona 6 %.

786o•

Ferrocarrils i Tramvies
3.•
4 4l aerie .....
•
• 54 hipoteca 3 % •
Pamplona

•

Prioritat
Lleida a Retas .
Aatúriei
"
2.•

3,5

p

•

•.

Segòvia 3 % .
...
Almansa 4
"
Adherita . • ..
Sant loan 3 %
Alsäsua 4 1/3 %
Osca 4 %
Nord 6 %
Valencianes 5 1/3 % .. •
Alacant 1. • 3 %
P
La 3 qb
M. S. A. A 5 %
"
B 1/2 %
C4e

4850
45'50
50'oo•
4650.
4665.
4700

4900*
55.00.
47'50"
4600'
46'oo•
59'25 •

O 1/11 1A

ESTADISTICA

Corrent locas
Extra de Castilla

11. --- Aigües, Colonials, Docks

%

•
•6%
Sucrera Espanyola 6 % •
Hullera Etpanyola 6 % .
Maquinista T. M. 6 % .
Potassa Súria 7 74 . •
National Pirelli 6 % • • .
Tenerla Moderna 7 % • .
Unid Cotonera 6 %
"
Salinera 6 % . •
"
Vidriera 6 % „ "

97.006
70'002
51'002
98.00"

79*oo•

Navilera i Companyies
navala

••

P

•

E 4 1/2 % .• •
F5%
• G6%
1.
E 3 /2 %
• I 6%

I5%

e
Franela 2 1/2 %

a
Directes
25/
2 1/4%
4%
Badaj oz 3 %
......
Orense primitiva
, •,
" prioritat 3 %
Andalús i. • fix 3 %
1.8 variable „
2. • Ex 3 %
•

2.2 variable
"1907
2
Bobadi/la 4 1 1 2.

i"
6%
Groc fi:
variable
Gris fix
a variable

75'75*

6o'oo*
4760*
35'oo•

34644:11:
20.002
tt'uo•

18'5o•
10_a o'

4760.
22002

36'oo•
6'oo•
176o•
1400•
£1'no•
23'oo•
89'oo•
8sicea•
3460
45'50•

Secundaria 4 %

Manresa - Berga 3 %
Sarria a Barcelona 6 %
F. C. Catalunya 5
.
Catalana

5o'oo
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61'5o•
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«:

Tänger a Fez 6 % „
Cremallera 6 91, . , • •
Gran Metro 6 % 1922
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C. • de Ttamvies 4 % • .
•

Tramvies B. E. G. 4 %•
5%
St Andreu 4 %
•
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Barcelona 5 %
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24 O 220 200
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sac damunt carro Barcelona)

ALTRES GENERES
GARROFES
Negra 19nerog
•,
Negra Costelld
Negra Matarme .. •.

7500

(Preus en tal, els 15 qutIns sense sao
damunt Carro Barcelona)

F
100191
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47 a 47 I/O
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1
505'00"
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F pref. 6 %
C. • Transatläntica O
Transmediterränea
Espanya Industrial . . .
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Ford .. •
..
Mulleres
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oboo•
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/62%0
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Funicular Montjuic ord..
Grans P endenta M.-Núria
Trarnvies Barcelona ore!,
re
7%.
•
6%.

zoi'50
ig'oo.
seil000
47.00•
65'oo•
8ioo•
14500"

Croo

Felpa rentolatta pais s
Turld de cara
Farina de tunos,

59 4 10
39 a 40
37 5 98
(Presa en pessetes eta 110 quites
amb sae damunt carro Barcelona)
11 5 11 1/5
In a 1G 11
3 1/2 a 4
4 1/2 a 5

Altals primera
Atrals g eneras
Palla d! Crgell
Palla

curta

Fulta d'olleera

Trepadella
(Breo co pessetes ets 40 quilos
.damunt carro Barcelona)

ARRIBADES
Per Ni. 5. A. • vagons: a biet 5 58

terina.

Pet Nord. • Vagene
I 5 ordl.

blat, 2 farina

Borses estrangeres
ene

MERCAT DE LLOTJA
Regularment animat el mercat
d'ahir i les t ransaccions sense iznportincia,
Mata: Res de nou amb aquest ce-

real i esperant que vinguin noves
importacions. les quals precisaran
amb urgencia dins de pors dies, ja
que el retirat de la primera autorització, gairebé n'hi ha per tota la

1 1 e 11 a ..................
Alemania, ............
3utssa.................
••• ..• •••

Arada: Han sofert una mica de
descens els preus i com l'oferiment
es bastant r espectable, molt possible
que davallin una mica mes. El trencal i fartna ele preus mes ferms.
Els altres generes sense variacid
per avui.

CEREALS
Aragd, suma clase .
Navarra. seaens Masa,
Caatella Superior...
Castena corrent
Camella emperl-ms
EIlr enladUrs echee
Es p. . reunas
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13100
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2950
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Me Plome. D'alta Ye
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NI.
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a
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i3
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13

... o.42
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ARRJB
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si a 33

LLEGUMS
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Faca maoneses
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Eres estrangers
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62 a 83
58 5 50
bi a 59
56 a 59
48 a 43 1/2
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desee
v atenria, segons ( l.
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1 Comarca

85 a 90
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a 1:3

15 o I GA
51, 2 a '04
1u3 s AS
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51.
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1-5 35 1.4
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4.5 1 . 5 1
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4.5 3 . 4 2 5-4
A. ... 4.4 3-4
4. 6
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f
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4.5 1 . 2 1 1-2
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I
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2
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.7.

PER
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rreer funestissimas consecuencias

El conflicte
de la Transatlàntica

Els dependents de Banca

industrias puerto Barce:ona, dejando
miles obreros mar y tierra en comp'eta indigencia."

Ha estat cursat el seguent telegrama al president del Consell de
ministres i als ministres d'Hisenda,
Marina i Treball;
"Los trabajadores de los tinglados Compañía Traeatläntica puerto
Barcelona, que afecta innumerables
padres familia la mayoría llevan
prestando muchos ahos servicio, se
dignan suplicar V. E. se haga cargo
situación quedarlan Caso de confirmarse rumores amarre buques referida Compafifa."
Tumbé han estat cursats a/ cap
del Govern, als ministres d'Hisenda
i Marina, al cap de la minoria catalana i als diputats eenyors Lerroux, Samblaricat, Cordero, Melquíades Aleares i Barriobero els segiients
telegrames:
"Solución impremeditada asunto
Trasatläntica significa completa indigencia miles de familias obreras
y agravación total crisis puerto de
Barcelona, cuya dificil actualidad es
de usted conocida."
•••

L'Associació Independent d'Em_
pleats de Banca i Borsa ha convocar per a d mi, diumenge, a les deu
del mati, al seu estatge social (Por-

"Alarmados noticia probable suspensión servicios Traeatlántica. prstestamos se deie pals sin comunicaciones marítimas propias. De confirmarse esta noticia los sin trabajo
este puerto aumentaran en varios
millares. Esperamos se obre sin precipitación y oyendo diversos intereses afectados."

Demä, diumenge, a lea deu del
trate aseemblees generals ordinària
: extraordinaria Tentitats federades
a l'Aliança; lloc. Palau de la Mutua litat..

•

•

"Rogamos preste atenciem asunto
Trasatläntica, muy complejo, cuya
solución impremeditada puede ara-

BANQUERS
Rambla dels Estudis, 1/ i 13, i Bon-Succés, 1 i 3
Es complauen a oferir el servei de CAIXES DE
LLOGUER per a guardar valors, documents,
joies i altres objectes de valor a la seva CAMBRA
CUIRASSADA, on disposen de compartiments a
partir de 22 pessetes anuals
Pot visitar-se tote els dles tunees, de 9 a 1 I de 330 a G

f
o o bl ideu:

Ifiegép.dez Pelaye, 70

Vida social

SOLER i TORRA Confiaos

1.... o

iót

BARCELONA

LA CASA JOAQUIIII SITGE3

al.

557

16
16
5654

155

El 75 % niés bones el 25
RAS barateo
que tots els altres construotors

7510

DADES FACILITADES

5.

Aigües
Docks
Colonial

leesso

ergentme ..........
toso lanero
eso:miele°
•.
elle

0.7 3

Abe Mar. Feb. Gen.

BOMBES

7718 13000

Austria

11.

millora.
Aquesta 1mp,essió de normalitat registrada en el lustre centre especulatiu en els primen mesos d'enguany no
es veu molt fina, i seria aventurat
preveure una continuitat per a l'esdevenidor, ja que la situació demostrada , no es prou sólida per a resistit
les irregularitats financieres que actualment dominen a tot el món.
Els cansis de regulador que ha fixet el Mercat Lliure de Vetees de
Barcelona, pele tres vahees que donen. en els primers meses d'enguany
és el següent:

Parle

setmana que ve

Farines: El preu de cotització és
el de 67 pessetes per la classe conrent i una mica mes millorada, a 68;
el preu per ara no cal dir que respon a la situació flequera i veurem
d'uf uns u pes dies si es fixarä una
taxa reguladora, si be no hi haurä
ja gaire genere producte de blat
exótic.

atiat • ha poget aeresiar quelcuin de

t eme

1344
1879 49625
4620 20175
1529
475
1965

0!1,371217t..l.

Sunela

En el gràfic que publ i quem asui es
resurneix el moviment de tres altres
valors importants esspsculació, que
son Aigiics de Barcelona (1), Docks
(2) 1 Colonial (3); cls Docks són
duits a ressetes porqué pugnen utilitzar le meteixa eseala del Colonial. Els
canvis de qui en, servim són els reculadors ente fixa el Mercat
Valors.
En el curs del mea que Isern deixat,
els tres valors que reproduim en el
gràfic han dunas proves Tuna fe,mesa en aeonseguir mantenir els canvis a nivells poc variats respecte e!
mes anterior.
La situaste, dels mercats internacionals d'aciden, , coni es va poder
conierovar en la informació que ale
publicärem en amiest mateix llos és
d'una Ileneera fehlesa. i en el nostre
mercat horeistir es red dir ene. mi,.

36912 1 25333
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2615 3Mb
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La tanca anterior dels Tramvies i
Mulleres és del dia 2, i la corresponent als Montserrat i Plates, del dia
3 d'aquest mes.
Montserrat

a:

e

INVERSIONS EN VALORE DE
RENDA FIXA I VARIABLE

LGOMISfroeettris.

N

l

flne,

Dissabte. 7 de maig de 1932

Contra
DcamentRICIES
E PO LL, OU
BERRUGUES,
l3 UES
Lún

JEIL

D es conneu d'anees recomanaolons ) exiglu sempre
plum pt... in IL" CURA .• CALLOS JEIL ''
A LES FARMAC1E8 I MR009E161E8

taferrissa, 22, pral.), una Assemblea

general extraordinäria.
La iinalitat d'aquesta reunió és
la de donar a cene:acr l'estar de les
gestiona que es porten a teme prop
cle la representació patronal per 3
l'obtenció del treball intensiu i el
confliete creat per la negativa de la
representació patronal a no volee
discutir les noves bases de treball
presentades per l'Associació, alíegant la incompatibilitat del Jurat
Mixt.
En aquesta reunid es concretaran
les proposicions i mesures més
adients per a la radical !elude,
Tuns estats de coses creas; per la
mala vcluntat de la representació
patronal.

Reunions i assemblees
generals

-•••••

Credencial de funcionari municipal que resulta falsificada
Al Jutjat de guirdia s'ha rebut un
ofici de l'Alcaldia denunciant un ras
de faleificacie.
Es tracta que amb el membret de
l'Ajuntament i Secció de Fornent rebe
un senyor anomenat Josep Rubert. que
vite al catire!' de la Diputació, el nomenament de visitador adjunt de l'Escela
Municipal de Música resmentat semer amb el document es presenti a
prendre poeeessió del cines que na
exieteix.
L'esmentat volant anava Signar atrb
una lletra illegible pel que es titula.
va el lote-cap del persona!. cantee que
tainpoe existeix a l'Ajuntament.

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

DIVERSO'
VIES URINARIES
Detectas sexual.
POLICLINKA PARRE P4a0AN
Rainbl• Canatetts, 11, 1.er

Barbers i Perruquers

Mula de eetons 1 apareas permaneate

tenle). Vtladornat, 55,

Deseable, 7 de madg 'de 1932

N
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Els gratos festivals internacionals

ESPORTS

Avui, a les deu de la vetlla, tindrà lloc, a la pisFUTBOL
cina del C. N. Barcelona, el IV match
França Espanya
EL PARTIT VALENCIAAvui, a les deu de la acalla tindrä
lloc a la piscina del C. N. Barcelona
el *atrae] intenacional entre els
equiia representatius "d'Espanya i
Franca. La importänaia esportiva en
que precedit a .Are4t festival la
preveure que la vetalada d'avui constituirá un ella mis grans esdeveniatenta de l'any.
Ahir arribaren a la nostra ciutat

.

el; seleccionats irancesos, els quals
arenen decida* a fer tot el possible per

tielxar ea Loe honras Ilur pabella. i
no defraudar els esportius barcelorana.
La selecció de water polo es conoposta a:xi:
Delporte (porte_r de l'equip), i vegada.
Bulteel (capita
defensa dret), 32
Yezules.

el millor equip que actualment es podia formar; eiperem tan aols que sabran defensor cona cal Ilur lloc, i que
ens faran quedar bé en ele nostres
pronóstics.
Del conjunt de provea ultra el
match Fr anea - Espanya en els 5 x 50,
4 x aoo i partit de water polo, cal
ter esment deis cent metres lliure r u
1E0 m. dors, final segona volta-niors,
concura ferneni Capes Martini i Ressi, acta la fórmula d'handicap, i la
cursa. d'eliminació, en la qual tots els
seu a componente són de classe internacional, figurant-hi Zwiller, Schutz,
Usandizaga, Nadal i Prieto entre
aftres.
D'acord el Comitè Tecnic de la F.
E. N. A. amb la Comissió de Natació del C. N. B., s'ha confesado/lar el
programa, per dernis interessant i
coma:ea cono pot veure's pel detall.
L'ordre de provea Es el següent:
Partit de water-polo, social.
Cursa internacional 5 x 5o, lliure
Cursa roo metres, lijare, debutante.
Cursa roo metres, lliure, junior'.
Cursa roo menea, braça, debutante.
Cursa roo metres, traza, junior'.
Cursa reo metres, dora, debutante i
juniors.

Lamber (defensa esquerre), 6 vegades.
quatre vegades.
Diener
Cuveker (davanter dretl, trenta yegades.
A. Vandeplancke (centre\ treetacentre vegades.
Van de Castele (esquerre), és i'únic
qae fa el debut cono , a internaci ninal.
En curses de rellena 4 per 2t13:
A. Vandeparnecke, Diener, Fe VanCurta internacional 4 X 200,
deplancke i Borocco.
Curses femenines 'Copes Martini
Relleuss x 50:
Rossi4 "quatre series), final de la
A. Vandeplancke, Diener, F. Van- segona volta.
deplancke, Borocco i Navarre.
Curra d'eliminació.
Aquest mata arribaran l'rta.tre belParta internacional de water-pedo.
ga llfr. Rene De Raes-e, que es el qui
El Jurat oficial que ha nomeíat el
portara la direcció de riencontre de
Collegi Oficial ¿'Arbitres ea COLO Sewater polo.
gueix:
Per la nostra bauda. deepris de les
Jutge arbitre, Victoriä Pal ; stareliminatbries celebrad •:s a la piscina
ter, Jordi Ludvaig; jutges: seaaors
ee'. C. N. Barcelona, el Comite Tbc- Ponsati, Ubach i M. Trigo: erettomer.:c de la Federada •Espanyela feu la ttadors : senyors Puig. Perdig6Muna
selecció definitiva de regula que detaner, Batallen Canut, Jiménea a Borfensar els rastrea colora el qua] estä
rego.
ccmpost Riel:
Davant la importancia d'aquust enSabata: 28
Curra ge 5 x ea.
contre, i per a malee facilitar ¡del pa.
s. 4-10; Miquel. e;a: $. 5-to; Pares, 28
blia. des d'arai es despatxari tacruillatserena 7- 10: Pinillo, 20 1. 3,0.
g. al Clab•cle Natació Barcelona, i de
C-onzälez. 29 a.
Cursa de 4 x era, lliure: Palia Vi- set a nau, al local de la Federació,
lar (V.), Cairo?. :Ruiz Vilar (Fa, Sa- correr de Canuda. 41 i 43. Principal.
La gerencia de les ernbarcacions
bata, Suplent, Bernal.
Water-polo: G. Jiménez. Brull. Pa- "ga y :caes", que va fent en cada festilatea. Gamper., Timénez (R. 1, Sabata, val el servei des de Colom, ha ofert
aquesta vegada fer arribar les cribar Craella SuPlant, Borràs.
cadena fins davant mateix ei blub.
No cal fer aeap cornerfori. perque es 1 cadena

BARCELONA

porau Tres Torres i un d'amateur
del F. C. Barcelona.
El partit Valencia-Barcelona !era
arbitrat per Ostaler, 1 comeneará a
dos quarts de cinc.

L'equip que ha de representar el

Valencia en l'encontre que aquest
club haura de jugar demä a la tarda
al camp de Les Corta arribara ama
a la nastra ciutat. Junt ene, l'esmentat equip s'han desplaeat un boa
nombre de socio i simpatitzants, que
vénen disposats a encoratjar els
jugadors valenciana,
L'equip del València no es donegut pel que fa referencia a la seva
formada, si Iré les noticies que en
tenim ens pernocten de creare que
s'arrenglerarä de la següent manera:
Cano, afelenchon, Torregaray, Abdon, Molina, Conde, Torredefló,
colín, Capilles, Vilanova i Amorata
Pel que es refereix al flarcelone,
tampoc no és coneguda la formada
definitiva. Pedem avencar que a la
porta formara Nogués. i Vidal de
suplent; Zabalo o Rala i Alcanzo
a la defensa; Font, Castillo i Arnau,
majos; riera o Diego. Samitier o
Bestit. Arocha, Ramon i Sagi o Pedrol, a la un j a ofensiva.
Abano d'aquest partit Cl! jugaran
un d'amistó' els equips del Club Es-

LA DIADA DEL CLUB
HORTA
Amb motiu d'aquest partit de promeció a la primera categoria, que

se celebrará denla, a la tarda, a/
camp del carrer de Feliu i Codina,
l'Horta fará la Diada del Club, i
donara aixf més solemnitat a l'interessant encentre.
La Junta de l'Hort, en atenzió
a la seva Diada, ha pres l'acord de
concedir als socia dels clubs participants a la promoció i als de la
segona categoria preferent el dret
de la mitja entrada previa la presenlucid', del respectiu carnet.
L'Horta arrenglerarä et segiient
equip, Zarrans, Bri6 II, Pinyol, Dole
Bardma, Ribd, Montaren, Brió 1,
Roig, Landa i Barnet.
..M.1n1•11,

Envíen les notes en eatalft!

L'ACTUACIO DE J.:EQUIP
DEL CASAL BARCELONISTA
Diumenge passat fingiré lloc al
camp de Les Corte un partit entre
un equip mixt del F, C. Barcelona,
integrat per quatre professional 1 e-t
amateurs i l'equip esmentat. Vencerme acabä amb el resultta de dos
gola a un a favor del Casal Barco-.
lonista.
Dijous a la arda san celebra un
altre entre l'equip vencedor del diumenge i el alargara F. C. El resultat fou de quarre gol, a zero a
favor del Casal Barcelonista. Fon

un partit animadissim i abundant en
bones jugades. La primera patt acaba snob el resultat d'un gol a cap.
Marcaren els gola pel Casal Barcolonista: tres el jugador Aranda i un
Hernández.
L'ESPANYOL A SEVILLA
Ahir va :odie cap a Sevilla remar) de l'Espanyol, que ha de jugar
contra el Betis,
L'equip sortint és Aznar, Arater,
Mo n iner. Traba', Soler, Layola, Prat,
Sastre. Edelmiro, Boch i Jover.
Suplent: Betoll.
Els acompanyen l'entrenador senvor Caicedo i el directiu senyor
Laquilla.
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EXPOSICIO SENSACIONAL

ni
PRESENTA A PARTIR D'AVUI, DISSABTE
AMB EXCLUSIVA PER A TOT EUROPA

el

B ASE—BALL PILOTA BASCA
CAMPLONAT DE CATALUNYA
"Lliga 0j:ciuls" del
Eis paana:s
diumenge vinent, dia 8, son:
Primera categoria
Espanyo -Barcelona: a les orne:
camp Bordeta. Umpire, senyor Abionda. Jutjes de base, senyors A.
Cartas i J. Aznar.
F A A E. T. - Canadenc: a dos
g,Z,1S de tres; camp de la U. E.
liana Umpire., senyor Linares.
camp Sol de Baix. Umpire, senyor
Segona categoria
Barcelona-A. D. A. E : a les nou;
J. Cortés.
Martinen -C. A. D. C. I.: a dos
quarts darme; camp C. E. Marta
nene. Umprze, senyor Alvaro.
Espanyof-F. A. A. E. T.: a les
non; camp Bordeta. Umpire, Carol.
• ••
Existeix gran expectació pel part:: Espanyea-Barcelona, el de mas
transcendencia, i encara que es dóna
per probable guanyador l'Espanyol,
per la seva. potencia al "box", po¿vis doraran lancsperat, degut a la
mejor bateria del Barcelona. Aquest
partit es a3ensava le y al camp
Sarria, pesó inconvenients de dar'
vera hora ho han impedit., i es lata
a les orne, al camp de La Bordeta.
• ••
S'ha inacrit per al campionat infantil que s'in:ciara av:at, ultra els
equips del Barcelona, Espanyol,
F. A. A. E. T. i Catalbnia, un nou
equip, dirigit pels notables jugadors
senyors Ferret i Rossich, el qual es
nomenaerä " 1 ankees".
• ••
El aermut d'honor que hala ofert
el significat esportiu tenyor CapeBadea al guanyador de l'encontre
entre els rivals Canadiense i Catalana, va tenir lloc al bar 'Lince",
Tullere, la cuera celebrada la sictara del "Canadiense" cavallerosament pets dos contendents, i fent extensiva la invitarla igualment el dit
'eenror als components del Cataletila. Va presidir tan simpar:e acre
?agraciada senyoreta Maria Cape11a4e.s. filla de l'oferidor, entusiasta
propagadora del nostre esport entre l'element femeni. en molts clubs
d'aquest esport figura com element
actiu. Feu molt rernerciat el senyor
Capellades per la seva generosa níveos i acabä l'acre en mig de la mis
entusiasta alegria.

H OCKEY
DEMA ES JUGARA EL PARTIT
POLO-BARCELONA
Per sorteig previ, sorti elegit el
camp de Les Corta per a celebrar-bi
el partit ¿'hocke y entre els primera
equipa del Polo i del Barcelona.
Aquest partir Se celebrara a les
onze de demä, diumenge.

,IADRISTE GUILLE:RMO
(Maus), 40
RAMOS 1 BERROND9 II
(vermells), 23
Com diu ben clar el maltrae, fou
un domini complet de la parella
guanyadora, sobresortint la colpida
de Jauristi, que torna a estar cempletament en forma. Guallerrno r.o
es pope emprar a fons per l'excés
de joc que desplegava el scu doranter. Ramos, molt desigual i fall en
algur.es ocasiona Berreando, amb
molla voluntat, fea tot el que pague per aguantar Fallan de la parella blava, i contra tq( no pegué
passar del punt 23,
rS0 crea Chiquito de Vergara
que fóra molt interessant una tepelidió d'aquest encontre canviant un
davanter, per exemple, Jauristi i
Guillermo contra Irigcryen I i Bermudo II?
Aquesta palestra ama podria orientar molt per saber a aui es pot adjudicar el títol de primer davanter
del quadro.
OROMI
PARTITS PER A DEMA
Club Bascbnia (Frentó Noveaats)
Primer, a lea dea, de to•acurs,
grup D: Sarra-Renom contra Reynals-Escudero.
Segon, del matelx grup: Germano
Duife contra Rosal-Maafereer.
Tercer: Grup A.: Duaso-López
contra 011er-Gämp
Quart: G a rate-Stieegmann contra
Juanito Bo-Berrondta.

SOCIETAT DE CAÇADORS
"LA TQRCAT"
Aquesta entitat /a:augurara la temporada diumenge al sea stand de la
Fent del Carbó.
Heus aci el p:m gratos:
t. Poule de Prova: Platets r;
entrada 3 pesseses. El guanyader abtiadrä el 70 Per roo de les entrades.
2. Copa "ala:ratee:ros Jorba" (P ri
-merPi) "D.Vlanov
(segon prerai).
Mitrada, 5 pessetes. A
Plat e t t
la millor punteada: el primer, ultra
el premt obtindra el 5o per roo de
les entrades, j el segon, el zo per
roo.
3. 'toule de Prova: Colomins, r;
entra la 5 pessetes. El guanyadar
obtiralri el 70 per roo de les entradora
4. Premi "Governador Civil":
Cvplomins, 5; entrada, co pessetes.
F primer, ultra el premi, obtindrä
5o per roo de les entrades, i el
/segon, el 20 per roo.

PELL, • PR
DIATEnNAL - RA1011
GUERAY 04 ANILULele. IbIa e-te.re, 15 (dannt,llet9),

Vies urinàries

SIMBOL DEL MOTOR FLOTANT. Mama suau i silenciosa
reno el Insear del cigne ,ehre l'aigua

W.eWareentIP,"

eemmerremerxer- ebrome~24

Itworeme

Mima vespre se celebraran al
"Nuevo Mundo" les finals del Carnpionat de Catalunya de Boza amateur, reunid que ha desvetllat un
gran intern, principalme e t entre els
anime ale clubs que tenen participante en els dita Campionats.
Sembla que enguany entre els
templen que seran proclamara aixt
In ha hornea d'un renta categoria,
degut principalment a l'acurada
preparació que han rehut la mejor
part deis homes que lluitaran aquest
amara
Heu-vos acl el nostre pronòstic:
Mosca: Lozano.
Gall: Jiménez.
Ploma: Falsone.
Lleuger: Roque.
Welter: Vilanova.
Mitjà: Gelabert.

AHIR ARRIBAREN ELS BOXADORS ANGLESOS DOUGLAS
PARKER I PERCY DEXTER,
CONTRINCANTS DE GIRONES
1 FLIX DIMECRES VINENT
En l'expris de luxe de França
arribaren ahir al rnat els osos anglesos Douglas Parker i Percy
D exter.
A la tarda Irren ja llar primer
entrenament al Barcelona Boxing
Club, davant gran nombre de socia
i aficionats.

TENNIS

Punza efectuará duna una excursió

Notes pregades

I. T. CLUB SANT GERVASI
XIV CONCURS SOCIAL
Demà, dia 8, començarà aquest Concura, el qual s'ha vingut preparan;
amb molla animad& Ultra les proveo
d'"handicap", es disputara la de carapionat "Copa Sant Gervasi", que tal
.egada donara llar a una forra competkió per ¿asen mes als elements
que aquest any es troben preparats
per poder-se adjudicar la copa.
ORDRE DE JOC PER A DEMA
A les cica:
J. Ruiz contra F. Lanzaco (C.).
Castanyer contra R Serra (H.).
A les onze:
J. Grau contra D. Cases (H.).
M. Pena contra li. T. Lacambra
A les dotze:
11. Cornea contra J. M. Such (C.).
11. Riudor - Lanza«, contra M.
Cartilla - D. Cases.
A les 332:
R. Mastany - F. Serra contra
Pena - J. Ruiz.
lE Bosch contra L. Rifen (H.).
A les 430:
H. Pareo contra J. afontenys (C.).
Casals - J. Grau contra Tusell J. Surinyacla.
A les 530:
Id. Pelan contra Castanyer (C.).
J. Ruiz contra J. Giti (H.).

el descobriment més sensacional fet durant
els darrers anys en la técnica de l'automòbil

Sortides per a demà

sevol règim i proporciona una elasticitat sorprenent
i un goig en concluir desconegut fins avuí
cotxe que ha batut tots els rècords de distància i durada en la prova Yacco, de Montlhery; és de
El motor del

les

mateixes característiques

anae, )C;ifile44

tillikaigiailki""naMMMIUMBrffl

del

C4 C

con motor flotante

VISITEU LA NOSTRA EXPOSICIO
Societat Espanyola d'Automòbils Citroen, S. A.
Rambla de Catalunya, 90

Telèfon: 71530 -- 71539

A

Doug/as Parker, contrincant de
Girones en la vetllada que ha organitzat Barcelona Ring per a dimecree cinco; al Teatre Olympia, ha
causat una veritable sorpresa no tan
sola pel seu nora Birló tembe P er re
-comitva
que ha demostrat.
Pel cop que demosträ el ploma anales es compren que vences abans
del lianit el campl6 del seu pes •
d'Anglaterra Tahny Cuthbert, que era considerat com el millar del seo
pala.
Linche al cop un joc de carnea 1
malta vista, cae domina el set] contrata veient venir els cope per canea
que arribin a la seva cara.
Tothom qui vejé l'entrenament :queda sorprès d'aquest púgil, que.:
cena dubte is el millar p ea Ploma—
que ha trepitjat els rings de la
tra ciutat.
El set: company d'equip, Dexter,
és un boxador dels clässics
sea El seu entrenament agrada extraordinàriament per la manera
d'estudiar l'enemic i poder collocar
precís el sea top. ES d'una neugere n
sa pròpia del seu pes.
Tots dos s'entrenen a les ordree
del menager Me. Cavalli, que amb ella
ells ha vingut amb temps suficient
per a aclim atar-se, ja que els representa ala dos inglesas un gran interès el combat que disputaran dimedres wnent.

Carnet
de l'excursionista

Aquest dispositiu suprimeix radkalment totes les vibracions del cotxe. Aconsegueix un silenci absolut a qual-

X

Avui se celebraran les finals dels Campionats
de Catalunya de Boxa Amateur
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La Unió Excursionista de Bare e.
lona-centre efectuara una visita a
la important fábrica Uralita i pasasri la resta del dia pele voltants de
Sardanyola. Hora i lloc de reunió:
a dos quarts de vuit, a l'estaci6 del
Nord.
— L'Agrupació E. Montsec fart
una excursid familiar a Valldoreix
i Sant Cugat del Valles, on visitará
el, claustres. Sortida pel Ferrocarril
de Sarriä (Plaea. de Catalunya), a
les vuit del mati.
— L'A. E, Muntanya efectuarà
una visita collectiva a la fábrica de
la perfumeria afirurgia, S. A. SorSida demà. diumenge, de l'estatge,
carrer de Coroleu, 15, a les nou del
matf (S. .a.).
— El Centre Excursionista Rafel Casanova efectuara les següents
eortides (lema, diumenge:
Secció de aluntanya: Excursió de
topografia a la Conca d'Odena. Hora i lloc de reunió: a dos quarts
de lis del mata a l'estada de Mallara.
Secció d'Arxita Delegació d'Estudia geogràfica, — Santa Cecilia,
roca Foradaaa, can del Porc, coma
dels Naps de Dalt, coma dels Naps
de Baix, Els Ecos, font de la Cada
reta, Sant Jeroni , Sant Salvador, la
Trinitat i monestir de Montserrat.
Hora i Ilec de reunió: a les cinc del
mata a l'estada de Magaria.
— El Grup Excursionista Perla
assistirá al VI Aplec de l'excursionisme gracienc, que se celebrara al
fria* Flanera de l'andoreix.
— L'A. E. Tagamanent efectuara
demi una excursia familiar al santuari de la Cisa (per Premia), Per
a presenciar l'arribada dels emir.
sinniates que prensen part a la quaria
Cursa de Muntanya, la sortida de la
qual es donarä a Montmeló. Lloc
i hora de reunió: estació de NI. S. A.,
a tres quarts de vuit del mata
— L'Agrupació Excursionista La

en autocar, sota el següent itinerari: Barcelona, Sant Feliu de Co.
dines Castelltersol, Moyä, Caldera,
Sant Lloren; Savall, Sant Feliu del
Recó, Casellar 1 Barcelona, Sortida:
Plaça de Catalunya (can Vicenta
Ferrer), a les sis en punt del matt
— El Centre Excursionista Minerva efectuara demä una excurs'a
a les !erres de Llevant Hora i lloc
de reunid: a un quart de eis, a l'estació de Id. S. A.
També assistira a l'Aplee de l'Excursionisme Gracienc a Valldoreix
i prendrà part en la cursa de regirlaritat organitzada per les entitats
excursionistes de Gracia. Hora i lloc
de reunió: a un quart de set, a la
Plaça de Rius i Taulet.
- El C. E. Montneg-re assistirà
al VI Aplec de l'Excursleniame Gracienc, que s'efectuarà al mas Fuster,
de Valldoreix. Lloc i hora de reunió:
a la Placa de Rius i Taulet, a un
quart de set del mata
— El Centre Excursionista Ro_
darnort efectuaré demi una excursia
Alfar, santuari del Corredor, Montalt i Llavaneres.
— L'Agrupació d'Alumnee i ExAlumnes de l'Eseola Abat Olara issistira, amb totes les seccions de la
casa. al VI Aplec d2 'Excursionisme
Graciene al mas Fuster, de Vela
doreix.. Sortida de : l estacia, de Gradia a dos quarts de vuit del mata
el tren especial de les entitats
gracienques. Tornada al vespre.
— L'Agrupació Factaersionfata
Icäria efectuara denla una excursio
ea autocar, amb motiu de la celebrada del XI aniversari, a Santa
Maria de aEstany, santuari de Bellmunt i Tore116. Hora i lloc de reunió: a un quart de set del mata del
casal.
— La Penya Esportiva Guimerä
efectuará demà una excursió a Sant
Lloren; del Munt per Terrassa. Ho_
ra i Une de reunió: a les cinc del
mata al baixador del correr de Provenea.
— L'Agsepaci6 Jillecnraionieta
Catalunya assistint al VI Aplec
l'excursionisme gracienc al m a s
Fuster, de Valldoreix. Hora i
de snrtida: a les vuit, pels Ferrocarril! de Catalunya.
Tumbe unirá a Gramallera, La Roca, Orrius, Argentona, Burla:: i Vilassar de Mar. Hora i lioe de sorsida: a tea 7'50, per nestacla, del
Nord.
L'Agrupació Excursionista
Puiginal assistirl denla al VI .Aplec
de l'excursionisme gracienc. Hora
Ilez de reunid: a les sis del mata
a la Pina Rius i Tautet.

CICLISME
CURSA CICLISTA
PREMI "LLAPIS TERMOSAN" El diumenge, dia 21, tindrä lloc
una curta reservada a corredora de
tercera categoria i neófita, organitcada pel Club C. Sant Marta amb
la collaboracia del concessionari del
"Llapis Te:montan".
Hi ha dues Instes de premia. Una
per a cada categoria. Primes a Granollers, Sant Feliu de Codines i a
l'arribada.
També una copa per a l'equip de
corredora i les 5 corresponents
merla ha.
El recorregut será de 95 quileme- '
tres aproximadament, passant entre
altres per les poblacions de Montornes, Granollers, Sant Feliu de
Codines. Caldea de alontbui i Sabadell.
Per a inscripcions, a l'entitat organitzadora, fina al dia 20.
Vies urinäries Matee • SMIle
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Clínica eallego Impotincia Diatärmla • Raiga X
le Mine !MINO, le
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LA PUBLICITAT

PER A EgificAR--

OBAREU

GRANS MAGATZEMS

PORTES, FINES-

TRES, REMES, REIXATS, 1 tot
el necessari, en fusta i en ferro, als

LA T.S.F.
de darrera hora de cale, suNotes de la %dio-Asao- Canvis
cre cacau, moresc, cautxú, coló.
del concert. —
Continuació
,
2555:
Qacto
22: Hora exacta. Recital de tomanPROGRAMA DEL FESTIVAL ses de sarsuela espanyola pel balaton Josep Argenter, acompanyat al
QUE SE CELEBRARA AL CIRC
piano pel mestre Eugeni Badia: "La
OLYMPIA DEMA, DIUMENGE, Parranda" (Alonso); "La DogareDIA 8 DE MAIG
sa" (Millan); 'El Romeral" (D.
Giles); "La rosa del azafran" (GuePrimera pan
rrero); "La linda tapada" (Alonso).
—
2230: L'orquestra de Ràdio ASI. Marxa per la Banda de la Salut, composta de ao professors. — t'ociad& — Programa per a de.
mi. Fi de l'emissió.
II. Primera sortida dels agustos de
"soirée" Pepy, Senyalada, Sabes i
RADIO BARCELONA EAJ •
Jym. — III. Els notabilissims gim(3411 nt.)
nasta., acròbates antipodistea The
715: Sessió de Cultura Física, per
Lewis Morris. — IV. Prescntació
radio.
dels popular, excentrics Olga and
730 a 8: Primera edició de "La
Remo. — V. El formidable equiPalabra" (diari parlat de Radio Barlibrista antipodista jarque.
celona).
Segona part
8'oo: Seasie, de Cultura Física, per
VI. Presentada( deis graciosissims
clowns excentrics i parodistes Trio radio.
815 a 845: Segona edició de "La
Ton: i Caprani. — VII. Presentació
Palabra".
a Olympia del grandiós espectacle
atoo: Campanades horar:es de la
"Brock-Way", anab les 14 bicicletes
Catedral. Nota del Servei Meteorornisterioses. — VIII. Cançons amb
lógic de Catalunya. Estat del temps
gestos pel Grup Talia, de la Cooperativa "La Llealtat", de Gracia, in- a Europa i a Espanya. Previsió del
ternps a Catalunya, a la mar i a
tegrada per ao infants.
les rutes airies. Nota meteorológiTercera part
ca radiotelegrafica per a lee linies
IX. Proclamació del fall del Juaeries.
rar Premia de merit del Segon Con1115: Transmissió telefotogratica
cure Infantil de Radio Associaci6.—
diaria de la carta del temps.
X. Sorteig deis 50 premis de l'esSobretaula
rnentat Concurs. — XI. Gran "cha13 . 00: Sessió de música Ileugera,
rivari" per tots els augustos. —
en
di,cos.
XII. Sorteig del Premi Extraordi1330: Concert pe! Sextet de Ranari de la Casa Bayer (Aspirina t.
dio Barcelona.
XIII. 'Mama final per la Banda de
Informació teatral.
la Salut.
Secció cinematogràfica.
A dos guaita d'o= en punt
Continuaeló del concert.
NOTES. — Els intermedis aniran a
1 4 . 5 0: Borsa del Treball d'EAJ-1.
càrrec dels augustos soirés. Hi
t5'oo: Sess:6 radiobenefica, orgahaurä installats diferents altaveus
nitzada exclusivament en obsequi de
a l'interior de l'Olympia i a la :es institucions benèfiques, asils, boafaeana del teatre, cedits per Radio
pitals i cases penitenciäries d'EspaOlot. Els infanta secan obsequiats
nya, amb discos escollits.
a l'entrada amb una enfatice calesa
1530: El micròfon per a ton.
de Galetes Birba i amb una ex(Secció dedicada als subscriptors que
quisida coca de. La Montserratina.
amb aficions literaries, musicals o
"LA RADIO"
de recitació vulguin actuar davant
El número del setmanari "La Ra- el mcräion de Radio Barcelona ,
dio" que s'ha publicat avui conté
16 . 00: Fi de l'em:ssió.
Interessants informacions. Es, un núTarda
mero extraordinari dedicat a :es aca'oo: Secció infantii. Sessió amb
tivitats de Radio Associació, espeassistència de nens i nenes a la Sala
cialment al Segon Concurs Infantil
Mozart, els quals actuaran davant
organ:tzat per aquesta emissora, al
el miciabion, recitant poesies i tregrandiós festival que tindrà lloc deballs en prosa, interpretant peces
mi al Teatre Olympia i a robra
teatrals. cantant, lacant instruments,
benéfica de Radio Associació.
etcètera. El popular Toresky tindrà
Té sis grans pagines i es ven al
al seu canee uns números camics.
pera normal de 15 centims.
Concert pel Trio de Radio Barcelona i projecció de pellfcules cómiEmissions Nacionals queS
Retransmissió, des de Madrid, de
:a Conferencia que sobre darreres
Programes per a avui
aplicacions de la Ciencia Radioelectrka, donara davant Cl micròfon de
RADIO - AS.SOCIACIO EAJ
Unión Radio, En Lluis aceres i
m.)
Garcia, enginyers de Telecomunicaci6.
sa: Obertura. Senyals horaria pel
1930: Cotitzacions de monedesi
carillon. Primera informada, de vaPrograma del Rädio-oient. (Dislor,. Canvis de tanta del Borsí del
cos a petició de senyors subscriptora
mati.
de Radio Barcelona).
Diari fem
Nolícies de precisa.
Emissió núm. 189. — CaNit
lendari. Sant del dia. Indicacions as.
21' 00 : Campanades horaries de la
tronar:ligues,. Full del dia: conversa
Catedral. Nota del Servei Meteorofemenina. Cura de ruina practica: el
lógic de Catalunya. Estat del telilla
plat de demä. Receptes "Menage".
a Europa i a Espanya. Previsió del
Secciona variades: crónica de la moda, receptes de bellesa, recomanacions practiques per a la llar, f6rmutes facas de pastisseria catalana.
Informació d'entitats femenines.
Consultes. Bc,rsa femenina de treball. Radiobeneficència femenina.
Radiació de discos sollicitats.
Concert de sobretaula
1230: Concert pel quintes de Radio Associació, alternant amb discos ascollits. Informada d'espectaeles barcelonins. — 14: Hora exacta.
Segona informació de valore. Canvis de tanca del Bou( del matI. Continuació del concert pel quintet. Beneficencia de Radio Associació: llista deis donatius per a les diferents
institucions benefiques.-14'25: Contiuuació del concert pel quintet de
Radio Associació. — 1430: Fi de
Fernissi6.
Embudó de tarda
17: Obertura. Senyals horaria pel
carillon. Primera informació de valor, j moneda. Tunca de la sessió
de la Borsa Oficial de Barcelona.—
1705: Cura radiat de Gramätica
francesa, a cärrec del professor nadiu M. Robert Michelet, de l'Academia Hispano-Francesa. — 1713:
Música variarla en discos. — 18:
Hora exacta. Continuació de la música en discos.
ErnIssi6 infantil
18'45: Lliçons de Coses, leClUte3
d'infanta, contes, rondalles, poesies,
curiositats. Informació i notes del
Segon Concurs Infantil de Radio
Asociació. Detalls dels premia oferts
per a aquest Concurs. — 19: Fi de
l'emissió.
Emisal6 de nit
20: Obertura. Senyals horaris pel
carillon. Segona informació de valora i moneda. Canvis de tanca de
fa Bona Oficial de Barcelona i darrers canvis de la de Madrid. Breu
informació de les sessions de Borsa
del dia. — 2005: Conferencia histórico-barcelonesa, a cärrec del publicista Enric Perbellini, sobre el tema
"Sant Pau del Camp". — 2015:
Concert per l'crquestra de Radio Associació. — 2045: Música selecta en
discos. — 21: Reportatge microidnic i noticies de premsa, a cärrec
aiel periodista J. Navarro Costabella.

•

tallers de insferia "ha Fauorita"
de E. POMES CASAS =

EL ALUMINIO R".5."m1)."'"
1
Telefon 15452
I Especialitat en articles de taula, cuina, menatge i presents.
Gran assortiment en vaixelles, cristalleries. coberts i ganiveteria.
Exposició permanent de ha teries de cuina de diverses classes.
Fabricació prbpia de l'alumini marca "L L", la més acreditada.

RADIO ESPANYA - MADRID
(424 In.)
De 17 a 19: Notes de sintonia.
Concert per Banda. Curs d'Esperanto, per Mariano Mojado. Pcti•
cions dels ràdio-oients. Música de
ball. Noticies de premsa. Tancament
de l'estad&
RADIO VALENCIA
Sobretaula
1330: Obertura de l'estacib.
Concert pel Trio.
1430: Crónica teatral, per Sultivan.
15 . 00: Tancament de l'estad&
Tarda
18'oo: Obertura de l'estació.
Tancament de moneda i canvis.
28'05: "Voz de Mujer". Revista
femenina radiad ..
1830: Audició variada.
19 '00: Taucament de l'estaci
ó,
Nit
21 . 00: Obertura da l'estació.
Noticies bursätils.
Mercats agrIcoles i fruiters.
21'15: Conferencia sobre Agricultura.
2130: Recital de saxofon, pel professor de clarinet de la Banda Municipal de Valencia Ignasi Ceb:iä.
22 . 30: Música de ball.
Noticies de premsa. Darrera hora.
Servei directa de Unión Radio Valencia.
23'00: Tancament de l'estad&

Emissions Estrangeres
mis interessants
FRANÇA.—Ràdio Paris, 1.725 m.
2045: Concert donat a l'Alcaldia del
districte 15e de París. — Torre Eiffel, 1.445 m. 2030: Radioteatre: "Angoisses", comedia de Callas; "Le
Candidat", vodevil de Montjardin;
"Ivette a l'ordre", un acte de Rosaalié. — Poste-Pariaien, 328 In. 2045:
Concert de cut i orquestra. — Ron.
deus, 306 rn. 2045:
.
Discos. 21.151
Comedia: "Notre Jeunesse", de Capus. — Tolosa, 385 es. 21: Música
d'opereta. 23: D.scos del radio°lenta.
ALEMANYA.—Langenberg, 472
metres. 20: Concert o jazz. — Es.
tutgard, 3130 m. 2015:
"Aires de primavera", opereta de Reiteren 224 5 :
Jazz.
AUSTRIA.—Viena, 516 si. 2015:
.
"Judicis", drama de Toller. 2230:
Ball.
BELGICA. — Bruseelles, 5o8 in.
go' "Vercnica", opereta de Ile“ager.

ANGLATERRA.—Nacional, 1554
ruetres i 261 in. 21 . 2o: Concert OrCjlICS1ral. 2235: Ball de, del May
Fair Hotel,

PORTES

LLUIS

TEATRE CATALA ROMEA
Companyle 11111-Darl, . 'retaron 19881
(laúd .l'onze,
dt in. a 1,5 cilio 1 a
I • EX1T i n les gran dENRIC LLUELLES
3 m 0 .000 BUSQUEN HEREU
TRIOMF D'AUTOR
TRIOMF D'INTERPRETS
CREACIO DE Palle DAVI I NORIA VILA
LES
r111111011... pr1111,1 . .:
LA
AVENTURES WEN TITELLETA

RATETA QUE ESCOMBRAVA L'ERGS3.000.000 BUSLETA.
QUEN HEREU.

TEATRE

GOYA

TelU'on 120M , Parrere Alee d'arta:trió
de la rompa:Jala
PRADO CHICOTE

AM. tabla. QUE TRABAJE RITA. Nit:
EL PACTO DE DON SEBASTIAN
01 . 111%. Id! NI g Noe. 1,, 1.1. a 10s.
O actes• EL TREN FANTASMA 1 EI.
PACTO DE Don sEBASTAN.

TEATRE POLIORAMA
Companyla do comedia

CALVO

Tarda. a dos dintel, de rinc
Localitats a una pisse'a
POR 'UNA EQUIVOCACION
LA VERBENA DE LA RAL055A
LA DEL SOTO DEL PARRAL

ich lili a
per mantas Verquer,
Ilple cürntea Impar Albiach 1 el
bariton Manuel alta
1111 a les 10

POR UNA

den'.

/ R. Centre, 3,1-38 - Teletion 52372
avl I,
: TRACC10 SONORA .
SU VIVA INTIMA
1
s000ra. pe: P n Ine Tic, e
MISTERIOS De: MEDIA NOCHE

i ruoJrgiroluccid s(1n 10,J. B 1..ütlq/S,IJ .;
i TRES MUCHACHAS FRANCESAS 1
Supe rproducald abur,
I per IlegInald brome' I FIN LCürsly i
SE,-10 COlVTINt-ri
MoteMOINN/MOIMMeMne.0.1111.•14.1.e)..........)

I el fottolitat03 ealt

LUISA

FERNANDA

pels gran? div0s M. Vareuez,
C. Gutiert, E. Sagi Aleen, P. Romeu
:iraridlosa pre.roma,10
neme. tarde, DOLORETES 5 real%U1.tes LUISA FERRAMOS, re
quer, lt Guiases, En Sal( Barba l
En Romea. Nti: POR UNA EQUI11 0CACION 1 semple

I CINEMA
PARIS
Tal Oa. 4'
4G
Lo APUESTO wie.,
«r
ACEP70 ESTA MUJER

pels matelxos arilstes
Es t'espata% • comptadurla
.taut. labia, de i a ts repetli,:-.e

TEATRE BARCELONA
Teatre Maria Isabel
de Madrid

ge al senyor Carles Ami-

programa. :,.11. a les 10: Revista 1
I el
Peramount - Docurnentarl Clbulsos i

t aun Cut de rugiereis 00 foil i-t.
I :ti:a EL TENIENTE DEL AMOR, i
per (Suelas ErOnnen
I Desoatx a taquili; I Centre Localb /
lato 11•181 1•0 d 1 :1 diumengc e tarda f.
1

PUB LI -CINEMA
Actuelln5s mundicia, Documental,
Viatges. etc. 31'...- s id edittliica
'aca UNA PESSETA

ches. Tarda, a un quart de
Nit. a un quart d'onze.
La tragedia grotesca en tres
l'eles. de Calles Arniches,

Bronquitis

LA DIOSA RIE
Dernä, diumenge, tarda
i nit:

AQUEST MERAVELLOS METODE VEGETAL DE CURACIO
LLWRA TOTS ELS DIES DES DE FA 25 ANYS DELS SEUS
SOFRIMENTS A MILERS DE MALALTS DE TOT EL MON
Desde Mayo del atto pasado hasta Diciembre del mismo, padeci una
bronquina fetWa que intenté combatir sometiéndome a tratamiento
me
medico, siendo inútiles cuantas inyecciones de
y
suministraron, así como los fraseos de
Un hijo mío me habló de los medicamentos vegetales de ese Labo•
ratorio, de los que había oido contar curas aorprenatentes. Los probe y
a los 15 dias yo, que no podía andar cien pasos sin manifiesta lattga,
subia al Castillo como un chico de 15 años. Consumt tres polea (Cura
N.. 15 1 y Me encontré completamente curado, terminando por comp/ete
la tos. la latiga y las secreciones purulentos y sanguinolentas, con grat
asombro de los doctores que al principio te reina de mi resolución y que
no se e.rplicaban cómo se pudo curar la lesión Que yo turbia padecida
en e! pulmón derecho uy esto en el crudo mes de Diciembre!).
Ante este maravatoso resultado, mi madre poittica, que pMeein
;durante 20 arios! una enteritis seca, tomó el medicamento N.° 17 y

este curada.

MIGUEL PASTOR

Redactor-jefe de "Las Noticias", Pérez Galdós. 31 , Alicante.

TEATRE APOLO
Companyia LIrIca de

JOSEP LLIMONA
Astil, el:subte, larda. a 1ns 113:
Glandlosa monee de moda, prenenz•bl
pan l'ernicieni tenor

JOAN ROSICH

seva 51.101/11 crea n I0

amb

L'ALIGA ROJA
represenlirld del
a les 15'13
Ilitee de VICTOR MORA I 1.1 millar partitura de MARTINEZ VALLS
ei II,

L'ALIGA ROJA

«Lo que dicen los curados»

pel seu creador, Fernimint artista

Senior D1rector de Loboratörts Botan:ce I
151ar.ne. Ronda de la Unlverstut, numero 6,

Barcelona

Servlu-voe enviarme gratultament a amase
compromls el butllen mensual a le que Alcen
loscure.Oa • 1 el Ullare "La lar:boina Vegega,

Nom
Carrer

L

I

ALIOA ROJA
JOAN ROSICH

CINEMES
17111.1.n

COLISEUM

6,19. tarda. cultinua d. 4

5

8 , Ni! II:

REVISTA PA\NAMOUNT - DIBUIXOS
"HONOR ENTRE AMANTES"

per C/audette Colbert

TIVOLI
tn da I 10 'tú, -El pmuelo".
-In par de uns". DIGuLros.

FERIINA

4 larda I 10 niti “iiielfriosa". Noticiar!.
Dibul g os 1 Allcembra Foz.
KURSAAL
tarda I 10 alt, "L.35 mentiras de
▪
PcIrMina". "Rapo Ala btizzarr.

CAPITOL

4 tarda 1 945 niti
"Lasca de Rin
Grande", "El doble 25esInalo de la
Calle de Morgue", Beta LugOSI.

CATALUNYA

"Sano decisivo".

1 tarda I te nit,

.-nascactelos*.

PATHE PALACE

t larda I V •3 11 ntli "8. 31. Cl !Mor-.
-PI ultimo d . 3rile-. "La nancldn de
/Sotle/arl.
mu j a . '

EXCEL8t019
5 9 • 30 MI: "Les quirtebes de 13
Pomparlour". 'Tuerto! fnrernal".
"Maetota" 1 Nialge.

SI MIA

4 tarda 1 030 nIti "El pernime de la
O Irg a eniutada". (iaecreMtif de Atila".
Camlea 1 la'bubes.

GRAN

TEATRE COMTAL

Continua :; • 111 la; Ja "El Derlume de 11
0:,151 enlutada". -ntos.rs te Mentmartre". -Radio" 1 D.buixos.

MONUMENTAL CINEMA

Contluna :1 • 15 tarda: •• F/ e,..prInelPe del
Cenar". -Nnv,1 ., ruberasas",
..E1 autobús núm., S"
IRIS PARE

.1M+11.1.3.nn•n11

Cinema Principal Palace
Aperen %Western 11.55501
ses4/O continua des de les 4
Racista Paramount, cn espanyot
La riada, r Sr Monto Bine I Eleenor
Boardniaol
EL REY DEL

Predsms

4,-,e s

▪ 55011

BET'JN

per George Alltint. La pelltrula
mes cOmIct de la temporada
D'Unas: Petate esta mulee

Ciutat

>4 7

«A

El mes sornlióS trIOMI de Feminent
canco, 40AN ROSICH. Deml, eumenge,
1,,rds 1 alL,

LES 20 CURES 72: DE CABAT HAMON

SALONS
CINAES °<7
7)

LA DIOSA RIE

Si no us basten aquetes provee, d'absoluta autenticitat, demaneu avut mataba st
BUTLLETI MENSUAL

en el qual stm reproduides les cartea d'agraiment que rebem cada mes de persones de totes les classes socials dEspanya
I de tot el món que també sofrien i han
recuperat facilment la salut i l'alegria amb

—

e

LWISA FERNANDA

hrds I In!,
EL DIRECTOR GENEP.AL

de

S'ENVIO GRATIS
(Ittlitreu el cupe adJunt
avut tnatelx, envlantsto en
sobre obert. con a Imprés,
amb timbre de 2 centuns

CINE RAMBLAS

EQUIVOCACION

Companyla de comädla del

PINO - THUILLIER

Malalts desesperats

N.' 1 °habeas.
" 2 AlbumIntarla.
3 Reuma. ArcrlUeme.
" 4 Andrani.
" 5 Solitaria.
" 6 Nervls, Eptle,vais.
" 7 Tos ferina.
" 8 Regles dotarme&
" 9 Unos.
" 10 Diarrea 1 enteritis.
" 11 Ohesltat, Parellet.
" 12 Depurativa sane.
" 13 Malalties de resMaman
" 14 Mala clrculaclia de
la sang, Varices,
Hemorroides.
15 Toa. Grillo. Bronquitis. Asma.
" 18 Cor, Ronvont, Fetge. Bufeta.
" 17 Restrenyiment.
" 18 Ulceres estdmee.
" 19 Uiceres varlcogee
" 20 Preventiva mata/t.

is`iltylS,

....0.”0n11441.1•.^

,Avui, dissabte. Homenat-

INDICACIONS

Tefon 34465

AMIMIffl•

TEATRE NOVETATS

EL PACTO
ouraammsew•erct coa.rsaavy- ,..-menamareest.e

FINESTRES - COLUMNES - BIGUES DE FERRO - MATERIALS
D'ENDERROCS
CARRER D'ALMOGAVERS, 76
( Xamfrä al de Marina )

i 137

ESPECTACLES
Comp'byta ibtrs

HONGRIA. — Budapest, 55o m.
2130: °muestra de tgfgans.
ITALIA. — Nord d'Itälia, 331 m.
1 273 m. 21: Concert sinifiinic. 23:
Concert des da la Flaschetteria Toscana, de Mili. — Roma-Ni/101s, 44z
metres i 3 1 8 In , 20.45: Drama link
amb música de Cites.
SUISSA. Nacional, 403 in. 21'3o.
Concert Schubert des de Montreux:
t'ion i orquestra.
TXECOSLOVAQUIA. — Praga,
488 mi. 21: Coticen d'opereta. 22.25:
Radio-film des de Moravska Ostrana

SEPULWEDA, 13

Visiteu aquesta casa, que
us interessa

ORO MI

TEATRES

/
temps a Catalunya, a la mar i a les
rutes aèries.
Cotitzacions de mercaderies, valors, etc.
2115: L'orquestra de Ràdio Barcelona.
21 .30: Retransmissió des de Unión
Radio EAJ-7, Madrid.

LIRGELL, del 47 al 51,

MInJ•KVIIn

CmdInna 313 tarda: "El _prinelpe de!
donar - , -Novias ruboroiase". "Juan de
la Luna". :Validara
ROYAL
Getlillia 343 tarda: tirtneter nora",
3fol2s" 1 [Chula.
maison
Wat-1CM
eitliala 1 tarda, -Pe bote, en bote".
e ttortanntes (tomaos". COmte t.
Nollclarl I 015013133.

BOHEMIA

onitnita 4 /arda,. -Eran IV'. "Pierna?

ai :Iba". Noticiara Oibufroi l X/firmbra
DIANA

Continua 1'43 tarda: "Elan 13"
-32roco". Notirtarl. Cepsfra
I Alfombra FOX.

ARGENTINA I PEDRO

Continua 243 tarda, -Hay quae sonreIr"
La princega se erismora". -La tragedia del mir" I rcraVra.

Només essent fabricant

ESPORTS
—

poden vendre's vestits de senyor i nen a tan
'
bous prens
Me's barat de prese, serie doient

FRONTO NOVETATS
.aaTI, Luda. a les 115

ECHEVARRIA

a'a
(isar7e.
.es

ELOLACr-TRAARRIOLA

FABRICAT ALS NOSTRES TALLERS

RAMOS - CAZALIS 11
CONTRA

HERNANDORENA
MARCELINO

DIVERSOS
A S'AGARO PER TOSSA
binneri g e, ,n PULLMAN. Dinar.
•
HOSTAL CE LA GAVINA,

VIATGES CATALONA, tibln del Nig. 37

VENDES A L'ENORDS I AL. DETALL

MARICEL-PARK
mala. Inaugur•ció tempored• 1992

La nostra secció a mida esta a 1 6 altura de les
millors, 1 posa molt de compte en els eneärrees
que ens són confiats

a s Ir eria
Teléron,17126
-4;z>-

(es 1015

N11,

Pantalon i americana d'estar-ti novetat, classe molt bona, de senyor,
a -15, 60 i 80 Ptes.
Pantalon i americana d'estam novetat, classe molt bona, de nen,
a 25, 30 i 35 Ptes.
Vestit de mariner, de "rayadillo" Mallorca, bon resultat, pantalon llarg,
a 12, 15 i 18 Ptes.
Pantalon i americana de dril, classe bona, da senyor,
a 113 5 20 1 25 Ptes.
Pantalon d'otoman blanc, per a camp i platja,
a 8, 10 i 12 Ptes.
TOT

NAVARRETE

•

GRANS FESTES
CASAL BARCELONISTA

Tel. 35354
5,111. r111
GRAN BALL A L'AMERICANA

Comen de Cont, 183. -

1
Barcelona

Il'esuer, P

CUPO VAL PER
una PLOMA ESTILOGRAFICA a tot comprador d'un #
vcatit

<>- -de>.

_

Nee°

"
setos

BIII•EII

8

IIRUC, 75

111011F4 !III SOMIIIIIIIMAPIIIIMMJ.

*
OR0191 (ANUNCIO)

HOTEL EUROPA
de P. OLLE PARIS
carrer lIoquerfa, 12. TotHen 10084
Mellar. a la catalana
La mmor escuden& 1 olla Os airee/opa

