A

y

55.—Núm. 18.564.—Pren 15

ciad=

DIeecres, 7 de fdrer

'ABONAMENTS
r esi
erAieA;
.17
kr" P

1

1

/breas» el '1/11velilY4e ii
anhailtrea. Eamptgatu

Amärtea muna 5 P0111431L
Pesos ennveni postal. 10.

tares patsos. In.

MARI

311P—

DA M OS I NOTICIES

_

ANIINCIS I RECLANS E g OON3 TAMIFE3

r

41111111131•11311131K

SEDACCIO I LINIUSTRACJO: CORT8 CATALANES. SIL Ler — TELEF0/1 11430
D/211111 DE 10111AEgro tt 1 13. — rcuron 1•1103

BARCELONA

(

Le febre peines deeellede

O governar, o anar-se'n

Stavisky

Dèficit d'autoritat Vint morts ¡500 ferits en les topados
Les informacions rebudes fins a
l'hora d'escriure aquestes quartilles
decanten a creure que el debat politic que hacia de determinar la
crisi ha estat ajornat momentäniament. Aquest ajornament, pesó, no
esvaeix l'amenaca latent que intranquillitza el Govern i els seus afins.
El senyor Lerroux, governamentalment, viu en un equilibri inestable
perpetu; si s'aguanta al banc blau
no és pel seu propi pes, sinó per
les pressions contradictòries que ei
mantenen sense tocar de peus a
tersa. El dia, l'hora que una d'aquestes pressions falli o s'accentui
sensiblement, tota la bastida ministerial s'esfondrara. Si altres coses no delatessin la proximitat d'aquest moment, les declaracions del
senyor Martínez Barrio, publicades
ara fa tres dies, bastarien a fer-nos
creure que ja han aparegut en el
Govern les primeres clivelles irreparables.
Qui sen ä el primer de palanquejar
per precipitar la caiguda i obrir-se
pas al banc blau no és fàcil de oreveure-ho. El fet és, pesó, que per
una banda i altra no es planyen pre-

per fosca hacia d'ésser un planter

de decepcions. La inquietud que avui
neguite,a l'ambient politic d'Espanya
no té altre origen. La gent que es
va acure que guanyant les eleccions

tocaria el cel amb les dents, despees
de guanyar no ha trobat el cel tan
prop com s'imaginava, ¡ pensa arribar-hi per camins de violencia. No
té res d'estrany que tnolts dels que
no es van sentir tan derrotats com
els seus adversaris creien, intentin
cercar la satisfacció pels mateixos
procediments Però aixb es el que
no pot tolerar cap Govern per poc
gelós que estigui de la sera autoritat, i el del senyor Lerroux, o no
en té gens per a poder-se'n sentir gelós, o la poca que ha tingut la perd
tan rapidament, que el pitjor motiu
d'alarma és la seca impotencia per

Els agitadors professionals — aleg eix la nota—han escampar rumors in-

versemblants. No s'ha fet cap moviment de tropes N de material de guer
encara que alguns grups politks-ra,
i associacions d'ex.combatents
anunciat manifestacions.
El cap del Govern, que també ka

ex-combatent, prega als seus camara-

en manifestacions que comprometrien

dignitat.
La note atabe dient que, pass; el
que Passi, el Govern, responsable d l'orllar

dre, sabrä mantenir-lo.

impoténcia, mentre els altres, davant
seu mateix, es disposen a abraonarse impunement, fins que l'un o l'al-

La

tre es faci amo de la República, per
ensorrar-la o envilir-la. Els republicans no hem treballat ni hem passat tantes angúnies per tornar a una
altra dictadura, sigui del color que
sigui. La República necessita un
Govern de republicans i de demòcrates, no un Govern que visqui a
meneé de totes les amenaces i de
totes les violincies. El senyor Lerroux, amb la seca flonjor i amb la
seca desorientació, ha donat ales al
deliri que escalfa els caps i posa en
perill la República; si no ha sabut
tenis energia per a governar, que
tingui almenys el patriotisme de facilitar que uns alises ho facin.

Un afer despionatge, a
Bat celona7
Cap al tard dahir ingressaren als
calabossos del ComissaAat general

d'Ordre Públic quatre detinguts.amb
¡'ordre crésser rigorosament inca
municats. Tres d'ells semblaven estrangers; l'altre, era espanyol.
Per més que intentärem conèixer
el motiu pel qual s'havien practicat
aquestes quatre detencions, res so
ens fou possible de posar en clar.
Es murmurava, pel Comissariat,
que es tracta d'un afer d'espionatge sobre el qual existía la consigna
de mantenir de moment la mes gran

per a fins electorals, o no van parlar amb prou sinceritat, cada un
d'ells o de bona fe no es can entendre; encara que bé podria ésser que
adjudiques el pa p er d'enganyat
als altres. Sigui com sigui, l'experiencia ha demostrar que ni uns ni
altres van treure hé els comptes,
i que aquell èxit electoral no corresponia ni de bon tros a la realitat
política del país. El senyor Gil
Robles, que intenta. dissimular el
fons vacillant del seu discurs amb

reserva, per tal de no desbaratar
el servei.
Reclina aquest rumor, totes les
indagacions dutes a terme per a esbrinar la seca certesa resultaren fetes en va.

alguns atacs personals concrets,
llagué de reconeixer que el triomf
de les dretes produi a Espanya un
moment de desorientació. L'orador
confessava que pel sol fet d'haver
triomfat les dretes, molla gent
s'imaginava que tots els problemes
d'ordre nacional quedarien
cionats en pocs dies, i és dar, vingué la decepció de tan folles esperances, nascudes d'un concepte
simplista de la victòria.
No costa gaire de veure l'estat
d'esperit que acusen aquestes paran.
les. Quan els que es proclamen victoriosos parlen de decepcions, és
que la victória ha estat ficticia o

Bolivia i el Paraguai
accepten la mediació
de la Santa Seu
Ciutat del Vaticit, 6. —
via i ol Paraguai han acceptat

la Inedia(' i 6 de la Santa Seu
por tal d'efectuar una permuta
de presoners, ferits i invalido.
El Nunei apostòlic a Buenos
Aire> ha rebut ja insdrucciääs
per a 1,11Wilt"41 . INS gesliMIS en-

els fuig de les mans. ¿Quines mans
pretenen recollir-la? }Ten-vos ad'

caminados a portar a la tirite-

fil

Prodigio de

l'estuettial ranci.

foratória

Daladier
Les noticies de París sil', greus.
L'agitaeid política ha pres al turrar
un aspeete violeta osa lo Italia finge
fiar oro. Tot fa creare, si ea comparen ls fets (ahí, amó ele de la vetlla
del dissable 27 de gener, que Is Mida ha extremat el rigor contra ele
manifestante fe. im posar Ilrta
que en aquella venia idINO30 va
lat que
quedar mol( mal parada Sembla que
a Nh'S forta i mis sangnant
t
ha Mal la de la Placa de la Concòrdia, on la multitud, bastant heterogenia, era principalment compota . de
camelots du rol i de gent tèrbola de
significació mis o menys feixista. La
policia, encara sota la imPressió de
les mesures del Govern de destituir
• principals caps de la ¡orca publica,
ha reaccionat amb una violencia exraordinaria que honra jet una sensacié enorme a Franca.
Es dificil de prtveu ,e les conseqiiéncies immediates daquesta jornada Irdgira. De monten?, co ves que la Re publica es vol defensor casi, rl que
rosti, i és de clesitMr que ha acensegueLri sobe COSO h^330MCINS de sane,.
A tot Europa costa' que l'envestida
de les dic/adores fracassi en les terres de Franca, i cap abre cami (mi
sembla millor que el de mantenir les
Ilibertats públiques cona ninic sistema de depuració i de redrecamcnt
dels A'gints democràtics
La cirettnistäncia d'haver-se dejenrod a els fets a la Placa de la Concórdia demostra gne la manifestació
Onertla contra el Parlament. A la mateisa hora la Cambia de diputats eatificava l'autoritat del Govern aprovant N4 vol de con fiasco amb una
majoria aclaparadora que probablement es inag'indrit fins a l'acabantent
del debat politic, el m'al serä. sens
dubte, pròdig co CIII0Ci0111 i turbulM.
cies. Con herid dit altres regades, Pajee Stavisky passa a segon terme. Al
primer pla pausa la discussió i la reviste; de tots els valors espirituals i
politice del regint de Den:acracia liberal.

la apad

t

i

París, 6. — La presentació del Govern a la Cambra era esperada amb
gran interés; s'observara una certa
agitació al carrer des de primeres ho-

matí.
diari “L'Action Française" i

rco del
El

La Unid d'ex-Combatents corsos publiquen una crida a llurs adherir s i
simpatitzants perquè acudeixin a la manifestació de protesta que s'organitza per a aquesta nit.
Per la seca part L'Humanité“ celda tots els comunistes perquè
manifestin als tallers ¡ fabriques contra el govern d'esquerres ¡ contra el
feix.
Finalment, l'òrgan deis aocialistes,
"Le Populaire", crida els setas edite-

rito pugne organitzin aquest vespre
una contramanifestació per tal de con n
tenis les provocacions dels enemics del

Vareirabio 8188C1180 3r811 Lurte ux, quo ha d'aclarir la situad&
politice, etc., etc.
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Cambra

la

La Cambra de Diputats es troba
plena, tant ale escons com a les
tribunes, per sentir la declaració
ministerial.
La seva lectura, feta pel senyor
Da/adier, ha estat interrompuda diverses vegades pela aplaudiments de
la majoria i enelosecione *Ostiones
deis elemento de centre i dreta.
En diver ges ocasions la sessió ha

regim.
El president del Consell de ministres ha publicat nna nota en la qual
ea fa' una acida • la calma i prudia-

da 41a poblaci6 de Paris. ,

•

estar molt agitada, mentre que el
temor Daladier romania sere a la
tribuna.
El text de la declaració ministerial fa ~saltar que des de fa un
mes un escindo/ produit per algunes
faltes individual a ha paralitaat l'acció de la Cm:abra, enfrontant uns
partits contra alero i donant als adversaria del régint una ocasió de reprendre els ataca. que 111 el Palma
luto

hemos. *

reptdalicane -

-

La deelaració afegeix: Traurem
el Govern d'aqttesta atmosfera irrespirable i ho aclarirem tot amb
valor i energia.
El Govern recorda els sens artes
des del moment que es constitui,

i demana el nomenament d'una Comissió d'enquesta.
Pregunta si tingué raó en restaurar l'autoritat del règim rapabita negant-se a deixar-lo amord i st
a r en benefici d'administracions
irresponsables.
Mentre la Comissió d'enquesta,
composta per representants de tots
els partits, assegurarà el complet

aclariment de la veritat, el Parlament bausa de reprendre la seca
obra legislativa votant textos que
protegeixin eficaçment l'estalvi, assegurant la votació del pressupost
abans del ji de març vinent, a fi
d'evitar que els esforços efectuats
durant divuit mesos per cinc Govenos siguin estèrils.

Mentre ociosos esperen impa-

cients noticies veritables o falses
nous escandols, mentre alguns
creuen trohar en ells la revenja del

de

descrédit dels seus fracassos, el pagis pregunta com vendrá les seves
collites, l'obrer ven reduit el seu
sou i lent l'amenaça de l'atur, el
comerciant i l'industrial Iluiten contra la competencia estrangera cada
cegada mis gran i la classe milis-

na es ven aclaparada per la carestia
de la vida.
Els elegits del puls, en contacte
directe amb ell a totes les provincies. coneixen els seus sofriments,

seves inquietuds i les seves espe_
és possible, sense que això
sigui una injúria, creure que preferiu la Iluita apassionada a la realització del deure que Franca us im-

les

?d. Marchandeau, segon

ministre

de Finances del govern Daladier

parences y enes i Iluny d'atacs peris
liosos.
La declaració ministerial la a con.
tinuaciä una crida al Parlament sobira per tal de restaurar la con-

fiança, defensar el regim i fer respectar la hei
questa hei.

i

el

cornpliment d'a-

(Segueix a la pàgina 7, columna t.)

Molla de gent, en tota mena de
palios, dentaria un govern FORT.
Aquest is el somni repatani de la
clame mitjana modesta, el "pis
aller" al qual es resigna la pintocräcia, la forma d'intimidació que
pren revenja del proletariat, l'estil
d'esperança deis desdonats, dels decebuts, dels deixats de compte, dels
que s'entaforen, ressentits, perque
no els malmeti l'airada popular. Car
no es tracta pas d'un govern fort
en justícia o fort en raó, o que ho
sigui per seny o per vanitat. Govern
fort, avui en dia, vol dir monopoli
fratricida en acció, societat tirada
de viu en viu al motlle roent, la
tirania creant nefandos caricatures
de grandesa. Horn osciHa, segons

exactament d'ésser brutals, sinó
comparses d'algú o altre que en faci
el paper, no pas sense trucs, i mobilitzant —per obtenir el pasme
de tants d'histérics i massoquistes —
ex-presidaris, borreus xinesos, anoto
de bordell, minyonets sotmesos a
una disciplina de depravació, i fanätics i simples drogats amb la demagägia més rebregada.
Sense arribar fins a aquest punt,
que no, escauria pas al seu optimisme i balderia d'ex-sergent andalús.
el senyor Lerroux passava, en la
Imaginació de les dretes espanyoles,
per un possible governant fort: diguem una mena de Lacierva de la
República. Curiosament, i qui sap
per que, les dretes espanyoles, instintivament, no ereien en la democracia del senyor Lerroux, ni en la
seca submissió genuina a un ideari
avançat, ni en la seva adopció gaire
devota de cänons tan pimargallians
com l'autonomisme i l'antimilitarisme, Per() a mis d'això, el considera y en dotat d'un are dominador, i

brava capacitat t,er a collar'
enèrgicament els cargols fluixos de
la societat espanyola. Aquestes opinions, difoses entre els benestants
1 llar servei, remunerat o no, eren
certament a la base de l'avinença
d'una

radical-dretistka.
Però no sé pas com és, que de

cop i volta les coses no tedien peno

Hi ha frases i actituds que farien pensar que les dretes opinen
avui que el senyor Lerroux s'hauria
de posar les calces una cegada o
altra, ni que fos contra elles: i en
això, corn en tants d'altres partien-

lars, les dretes responen a llur geni
femeni, que ja tenien fins i tot
abans de convertir-se per l'accessió
del vot de les dames, en una mena

de ginecocracia.
Be, dones, aquest usar d'ara no
pot durar, i com que vagament es
parla de dissatisfacció de molts, i
de la possibilitat d'estranys arreenoraments, cal trobar an tänic o unes
píndoles orientals que redonin energía al senyor Lerraux.: l'energia que
haurien dit que tingués quan era
anarcoide, pesó que ara convindria
no cal dir-ho, girada de propinit.
"El Debate - , aquest peribdic
cada dia admirem mis en el seu
per d'oposicionista inconscient i
d'apressador de coses, ha donat uva
fórmula exquisida, un daquests dies,
per a assegurar la gosadia ben valenta del govern, davant les amenaces de trontolls que no poden
menys de preocupar la curiosa
massa dels mig-republicans de fresc.
Es una frase adorable, i d'antelo,
gia; i valdrá la pena que esdevingni
histórica, com a ben senyaladora del
geni polític i la directa humanitat
escruixidora que han arribat a ataoyen les legions trionifadores en y
Iluita electoral de 1933.
Aquesta frase diu, simplernent,
que cal que les dretes vigilin estretament aquest govern a fi i efecte
que no sigui débil.

BELLAFILA

EI Cansa _de Ministres d'ahir s'ocupà
ga irebé exclusivament de la situació pvítica
E1 GOVERN MANTE LA DECLARACIO MINISTERIAL I ESPERA
QUE ES PLANTEGI UN DEBAT POLITIC PER TAL DE FIXAR
CLARAMENT LA SEVA POSICIO
Els socialistes pensen parlar quan convingui a la seva minoria. El san, r
Lerroux, indisposat, no ha assistit al Parlament
Madrid„ 6. — Des de dos quarts
d'onze del matí fins a tres quarts
de dues MU YS cinc minuts de la
tarda ha estat reunit a la Presidencia el Consell de Ministres.
En sortir el cap del Govern, els
periodistes li han preguntat:
—sQue hi ha de bo, senyor president?

—Dones que no lii ha tragedia.
De manera que no hacer: de comunicar res d'emocionant.
El Consell de Ministres ha estat
dedicat gairebé exclusivament, sobretot les dues primeres hores, a
examinar la situació politica, que ha
enjuditiat amb criteri unánime, donant al cap del Govern un total i
cordial vot de confianca.
--Intervindreu en el debat politic que es plantejarà aquesta tarda
a la Cambra?
—No; aquesta tarda, no; país que
no ein trobo molt be. Es clan que
aniré al Congrés, i si no hi ha mis
remei que intervenir, intervindré.
—Doncs es diu que és del partit

L'agitaeló

radical don sortirä el plantejament
del debat i fins s'assenyala la persona del senyor Salazar Alonso com
a encarregat per la minoria d'iniciar
la qüestió.
—SI; això Es el que deia la premsa

d'anit i d'aquest matí; per() trae-

tant-se d'una persona tan ministerial i tan lerrouxista com el senyor
Salazar Alonso tara el que se li
mani.
—¡Aleshores el debat politic no
es plantejarà?
—lo no puc impedir que es plantegi, perb si que puc ajornar la
tontesta uns demà.
Per altra part, si algun ministre
ha de parlar per contestar alguna
cosa que es relacioni amb la seca
gestió directa, ho fati.
acordat alguna cosa respecto al cura dels assumptes parlamentaris, tals com amnistia, havers passius a la clerecia, etc.?
—Tot est ä a l'ordre del dia, i la
uva discussió la determinan el

entre els estudiante

Govern d'acord amb el p-esideut
de la Cambra.
El Govern mamé la seca
orientació?
—El Govern satén en un tot a la
declaració ministerial que vaig fer
en presentar-se el Gabinet a les

Corts i afirma la seva personalitat
amb absoluta independencia de dretes i d'esquerres i ates estrictament
a les forces que hi estan represenludes.
—¡Us haveu ocupar en el Consell
de l'ordre públic?
—El ministre de la Governació

ens ha dit que té preparat un pla
d'ordre palie; perú això no ho estudiarem fins al vinent Consell.
_i Quan se celebrara aquest Censen?

—Dijous ens reunirem en conseIlet, per celebrar després l'acostumat Consell sota /a presidencia del
cap de l'Estar.
En sortir, el ministre d'Obres Pú-

blique ha dit als informadors:
—Surto molt satisiet de la reunió; hi ha hagut una perfecta unanimitat
—¡El debut politic es plantejarà
avui o demà?—li han preguntat.
—No ho sé, però és igual que
sigui avui com demä.
En aquestes mateixes manifestaclons sobre la unanimitat que ha

posà?
La República, per a continuar, ha
de resoldre aquests problernes.
La declaració afegeix que el Govern expressa el seu acord de mantenir l'Estatut monetari, votar el
Pressupost, lluitar contra l'atur, reprendre l'activitat económica del
país i reformar la Fiscalia.

existit en el Consell coincidit el
isenyor Hidalgo, i concretant una
mica més les declaracions, ha dit:

—Surto molt satisfet ireconfortat.
El Consell ha examinat detingudament la situació política. D'un a

els ministres han esposas els
seus punts de vista sobre la manera

un

Davant d'Europa, inquieta i dividida, afirmem la tenaç voluntat de
pau i de seguretat de França, la politice de la qual es concreta i r esumeix en aquestes quatre paraules:
Cooperació internacional i defensa
nacional.

d'apreciar el rnoment, i tinc la satisfacció interior de la unió que ha
existit en tot moment, forta i cutreta corn mai. Per tant la qüestió

Fidels a la Societat de Nacions í
a les arnistati que saben que Franca
ha demostrat palpablement la voluntat de tenir pau, per tal de no
timar en res el fall ciar dels pobles, no assumirem la reaponsabili-

La pau Es un ideal que no Es suileient desitjar, alele que ih* de rea
per metodea Niel; Iluny -litur

30
63'1

SOLUtIO PER A tin
GOVERN FORT

sanees

tat, ni per egoisme ni per debilitat,
de deixar relliscar el nostre pais amb
Europa entera a una possible eatistrofe.

Hed

tiVeestIvi a : 63 per den io•jag
. sí spffieinètret per bote de l'oest.
"
levethm883.' »a pedem/U 1dislibmars.
58181 «re&
sera as las &serene 54 horas: Temperatura mame
ls'tbtsus Terepersera Tenme: 4'8 grau& Reune
gilt dot ved: 53/ onnemetrea Preetpttadd: »est.
nnotte1d en el Ola dable: O Dores e minuto.

l'estament, entre la terror blanca i
la vermella; tot mediocre reverteix
al prehistòric, que vol dir vaga de
brutalitat, pesó amb aquesta diferencia en pitjor: que ja no es tracta

des d'armes de no unir Ilurs reivindicacions a les dels agitadors prolessionals j els invita a no barrejar-te

poques reserves d'autoritat que tenia, que faciliti l'ascensió d'un substitut; si encara disposa d'un ressort
aprofitable, que el posi en (unció; el
que no pot fer és omplir les columnes dels diaris de dilegs inútils
i exhibir amb insensatesa la seva

ria

l'interrogant inquietados. L'n èxit
fet amb els elements de propaganda que les dretes van posar en joc,

EIM desordres foren provocado; amb
motiu de la presentació del govern
Daladier a la Cambra, un ha obtingut
una merla de 120 volsi

imposar-se a la baralla dels catremismes de totes dues bandes.
1 aquesta situació no pot durar.
Si el Govern ha esgotat del tot les

paratius ni s'estalrien estrebades.
Diumenge tant els socialistes com
les dretes desplegaren extraordina-

activitat, especialment els agraris i Acció Popular. El senyor Martínez de Velasco, en el seu discurs
del teatre Victória, parla més concretament que el senyor Gil Robles
a Sevilla; tots dos, peró, coincidiren en certes manifestacions que
per una banda fan més palpables
les diferencies que els separen i per
una altra demostren la mateixa posició ambigua respecte al regim.
Tots dos rebutjaren l'azusació de
traidors que adversaris de la dreta
l'aneen datnunt crells i les forces
que acabdillen; un i altre s'esforcaren a demostrar que no han deserta: cap dels compromisos que
contragueren en establir el front
urvc de dretes en les eleccions legislatives, i el senyor Gil Robles
tinzué l'o7ació més vigorosa del
sei auditori en defensar-se dallis
que algun dela seus aliats ha qualiticat de covardia.
Si han estat tan eloqüents a rebutjar aquestes acusacions de covardia i traició, és que algú les ha
formulades. i aquest algú no pot
es s er cap dels que lluitaren cara a
cara contra les dretes. L'acusació
ha sortit d'entre els seus mateixos
aliats, i això vol dir que en unir-se

entre manifeitanti 1 la policia, a París

de

La injusta condemna duna estudia ate de La F. U. E. ha provocas una
aldarull, a la Facultat lIodlchla do Madrid, des dels baleo= de la
I gual !oreo llamita al carear temes, rajabas 1 abres chisma. A remarcar
; 1•• • Cala ego hala separeutlt aquieta mada su lacklehta satoI al Loma que alean desea rotilat per tot gepaya

política no pot ja preocupar-nos.
En el debat que se suscitan ä al
Parlament quedan perfectament
aclarida l'actitud a seguir pel Govern
1 la posició dele ministres.
Aguaita declarad() la fan, encara
que continuf deficient de salut, el
cap del Govern, perd si la seca indisposici6 augmenta, potser ser el
senyor Martínez Barrio el que el

Substiutiri.
--41..lavors no cal pensar en la
erisi
(Confiase a lo 049lian 5. PI

e

Irirdeoreg, 7

LA PIIBUCITAT.

de

febrer 4. 1934

D PREMSA
•••n••-••••—n

o,. ,1

.4)

Que pensen—els joves?
Del
Bou 1 mAartiox,
quele. de Bareekm* (si acre).
Per asee Catalunya una nacionalitat reembadie d'alero* d'uns quanta
males de leargla penosa, sembla
que el sea desvettlament hauria de
cardatlilaar-se Per l'establiment de
modas noca 1 que les tradicions
deis pobles que posseeixen una
matara iainterrompuda de snobs seIrles no haurien de predeterminar la
negra vida espiritual d'avul Durent moltes dkades —des de la devanada de Catalunya com a Estat
Lisa a la pre-guerra—la cultura dels
catalana esteva fonamentada sobre
uses bases moral* falsea, per tal
cona pertanyia a una importació i 11
maneara l'adaptació a l'ànima del
acetre poble: la cultura dels catalana no era una cultura catalana.
Ha egut després la renaixença
"popular" de Catalunya i ene hern
trobat amb una joventut impreparada Ole iba inhibit de l'actuació
páblica, de tota actuació que no
baguEs de donar uns resultats positiva i iudividuals immediats.
La formació d'una cultura catalana encara no s'ha realitzat, per
tal coxa els bornes que ostenten la
representació de l'intellectualisme a
Catalunya Osan formas en escoles
estranyes al nostre caràcter i al nostre temperament. El timó de tes
coses generals del país ha estat portat pela bornes vells, vells no tant
un edat com en procediments i
idees. L'home de la pre-guerra, amb
una cultura arcaica, ha ocupat 'loes
que hettrien d'haver-se destinat,
altres circumstäncies, als valora
nona, que haurien introduit un nou
`cachet" amb la sera visió del món
trasbalsat dame el periode Internen. (Crec que existeizen dues menee d'hornee i diles menes de cultura, determinats pels períodes anterior i posterior a la Gran Guerra.)
¿Podia Catalunya seguir uns camina
distinta dels que ha seguit sota
aquesta auguris? Jo crec que no.
Ens trobein dintre d'una gran zarza que ens Diga a tots, els uns als
altres, i ens anem movent sota l'impes de forces fatals, el control de
les guate ens escapa en absolut.
La inhibició que s'inicià a Cataluya amb la manca de responsabilitat deis catalana en passar el goyero póblic a mans forasteres persisteix, i hom espera dele organismes coHectius—impersonals — sota
els quals queda amagada la responsabilitat individual, la seducid dels
problemes, tense, perd, que negó
no es preocupi d'aportar el seu es¡ore en ajut de l'acció d'aquestes
coNectivitats.
Caldria cercar guinea són en detall les causes morals que han situar la joventut en el pla que actualment ocupa. En primer terme
haurem de considerar fets psicológics, Vestudi dels quals es Ilarg
no sóc jo qui pugui portar-lo a terme arnb la deguda competencia. El
fet cert, però, és aquest: la joventot man s a avui d'aquelles precioses
dots de desprendiment amb el retar
de les quals ens han entusiasmar
alguns escriptore catalans del darrer terç del XIX. Cinquanta anys
enrera un adolescent era brea mea
desexit que In adolescent 1933. I
això Es indubtable, malgrat dels esports, del cinema i de tota la literatura aportiva s cinematográfica.
s Causes d'aquesta manca d'iniciativa
i 'libertar individuals i del recolzames': en les decisions de les solfeotivitats? Amb tata claredat no les
puc preclsar. No at &n'oculta, peces
que molt hi influeix el tracte que
en familia es dóna ala infante, als
quals es volta d'una cura excessiva
i als qua], es donen resolts tots ele
problemes materiale (Únics que poden interessar Einfant). Mis tard, a
l'escota, .especialment la pedagogia
moderno ha creas a l'entorn de l'infant una atmosfera tal que ha contrituit a estimular (malgrat Claparede o potser a causa de Claparéde)
el yeti sentiment d'inferioritat ¿Coeli
és aixd?, ern dicen. Senzillament:
des del moment que l'hom. estudia l'infant con] a animal domesticable, experimenta eb seus
secrete, cerca les seres inclinacions,
no por deixar de considerar-lo, "malgrat ell rszteix", cm an éster inferior, per efecte d'haver-se desenrotllat en l'horne un sentiment de
super:oritat.
No vull entrar en considerations
sobre 'a pedagogia i eh seus rientes, pirqsé ;ja i, ens portaria molt
Iluny no tei ft17:1, sinó d'esbaixada,
els fets ose m'insertasen. El cert
es, rerisnc I hs, zixis: Des de la llar
fine a la Universitat, tot Es propia
a Vanullament de la llibertat de Viniste. La pérdua de !liberte —1 coas
a conseqürocia, d iniciatIva— ha donas lloe a una reelusi6 de la Joventut 1931 «tare d'ella mateixa i que
dt.t afees de la coliectiesaerant de la irresponsabilitat d'aquesta llur solució, i ene
tritza dintre de.s humee la tendencia natural q ue darla, detalnlemb1
&semana& 1 refinada, presidtel
ter el cura de llar vida: l'erotema.
Liaban nerx Bartrinal— amb
toree les earacterlstignet de Veselau
i. una segada habitual a aquest alatema 4a vida espiritual, fa reeaseia
44 *Pis drets de Ilibertat Volea.
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mea —el nacionalista i el inarxista-.--,

tendències 'regirles on l'individu,
considerat izoladament, no compta
da sacrificat, si cal, i unes coRectimalgrat donar-se la paradoxa
que Retuestes no poden subsistir, en
un terreny de lógica elemental, sense el concurs o la presencia de les
individMalitats. En un Estat gregari
no Es l'individu, com caldria, qui
justifica l'Estas, sinó l'Estat qui justifica l'individti.
ese
Ultra el fet moral o psicològic
esmentat, cal considerar l'aspecte
mental. Durant el segle passat es
desenrotIla un enorme moviment
científic i industrial la conseqüència
immediata del qual a una nailon'
sensible en les condicions de vida
de la humanitat. Les maquines de
vapor, els motors d'explosló, la mecánica en general, l'electricitat, la
química (particularment el cautxú i
la gasolina) han estat els mitjans
de l'enorme revolució experimentada d'un segle ençà. Aquest estat de
coses ha donat lloc a que la intelligencia humana no hagi estat suficient per a abastar tots els extrema
de la ciencia i de la filosofia, com
s'esdevenia en altres tenme en que
podia trobar-se un Descartes, per
exemple, que tractava de la manera
mis subtil el problema de l'éster
no-ésser, amb la mateixa desimboltura que el funcionament del cor i
la circulació de la sang—i s'ha fet
necesaria la divisió en matèries o
branques de la ciencia i ädhuc dintre d'aquestes branques s'han produit altres divisions, com entre els
metges, els enginyers. etc.
La filosofia (considerada com a
substratum o element superior a
tota altra especulació que presideix
el desenvolupament de les ciencia)
ha sofert una minva considerable en
el nombre de conreadors, menee Es
tinguda com a quimera inútil, sense
que es prevegi que no hi ha acció
positivament útil sense la presencia
de la idea (com tampoc no hi hauria idea útil. sense la conseqüència:
l'acció). No puc entrar en una crítica de l'especialització científico o
industrial, per tal com, fet i fet, avui
no "abriera renunciar els scrveis deis
especialistes, peró he de fer remarcar qut "l'especialisme" (o tailorisme, colo diuen eis americana refe•
rast-s t a la indústria) ha donat lloc
a un restringimens del camp de coneixements "d'un" honre, i sha produit una atròfia mental, d'una manera anäloga a Vatr6fia
de qualsevol membre viu, l'activitat
del qual sofreix una reducció.
Després d'això podria creure's que
vaig a proferir un altre "ritorniamo
all'antico”. No. Crec que la vida de
la humanitat is molt p laneta i seria
contra natura que renuncie.:sim els
avantatges que posseim respecte
dels nostres avis.
•
Els dos esmentats fets principals —la pèrdua de llibeitat individual i renúncia dele drets d'aceró
a favor de les collectivitats, generalment anónimes i irresponsables,
per una banda; i el millorament de
lea condicione materials de vida
acompanyat de Eatrófia mental, per
l'altra— cree que constitueixen els
factors que marquen la nostra época,
I be: s quina és la resultant de
l'acció conjunta, simultània, de tots
aquests factors daniunt la humanitat? Al meu entendre, es la comoditat. La nostra epoca is l'época
del confort, de la mínima molatta
i de l'esforç tul La voluntat i la
intelligencia no compten o compten
només en el sentit de preparar les
coses per tal que no calgui posar
ulteriorment les forces esmentades
en acció. Una prova de la veritat
d'aquesta afirmació és la manea
d'ambici6 de la generació actual:
no tan sols d'alta ambició espiritual,
sinó idha d'aquella ambició que
aspira a la conquesta de coses materials d'alguna importancia, la quai
con q ue.sta exigeix un esforç de consideraci
ó Com a cumple diré que
durant baatant temps una conielleria de la Generalitat de Catalunya
ha estas ocupada por un heme da
les naves promociona abaolutament
imprepuat i de talent mediocre, per6 ambiciós. Per mame d'enrola lun.
bicha'« ell ha pogut sobresortir I
ocupar ea Une primerimim entre
teta ele estilan*.
Jo ne sé si la hunusnitet mame
cosa ten soviet &U dit, fine el peilt
de fer-he creme a mol* gent, vere
la perfeeei6. Si con% a perteeti6 ei
coneeptua le facilitet de vida aunorial, encare que per assolir-la elnasi
d'egessr la vida espiritual, bes ab

Or que efeeScasneat, aven g an cap
is perfore, milano lee crisis
Ola lineratitemesem obsuteullaen la

relailal de la humilla. Pera si Perfeecito da una humees* entre el Cea
1 l'eoperit, PM vida per la vida lelaIldtleirla II lag nerceiltatli I
ala dime de aotp ele borne $a vol
die mi g ada di 501410 Illaterldt 1

soma del superflu per s Mear

lloe a lee M'aludo& de I s ealatiach piad& del jato, la homvAtet
mara décldfdarnent endarrera. I cal
observar encara que la fallida dele
valore violentad' que Antela, taré
o d'hora arrompri t'ab eh Miau

lee camama asmeitts 4004443044:

He assenyalat, de la manera rnéa
clara que he pogut, la situació do
la joventut d'avui. Crec que en total
lee altaartiona existeixen cautas psicològiques i filoadfiques que lee je,.
tiflquen I que Es en les profunditats
de Einima individual on cal cercar
els mala i aplicar els reme*, ¡latid
quan es tracti de coilectivitsts. Cont
que no tinc la seguretat que les soluciona que jo podria aportar als
problemes que denuncio siguin les
millors, mes m'estimo reservar-me
les, tot ¡ deixant lliure el cansí als
que, creient en la doctrina coposas
da, se sentin mis agosarats que jo.
Per acabar diré que no tinc gens
de confiança en les collectivitats i
que sols espero alguna cosa dels
esperits isolats que cedeixin generosament llur esforç personal a tota
la humanitat.
Del Sr. MOISÉS ARAN I SO-

LER, de Balaguer
asma).
S'ha dit amb insistencia que el meu
poble es un centre marxista-vivent.
Res de mEs injust. El Comunisme
no ha arrelat mai a Balaguer; mes
aviat al ba das un confusionisme
social molt divers del veritable comunisme. Jo he ¡asistís diverses vegades per curiositat a algun mitin a
d'aque,ta índole, d'oradora locals, i no
he descobert collar la comprensi6 de
la doctrina de Carlea Marx. He car.
cal endebades a tanda de Ilurs mote
l'ideal d'aquel!, joyel, 1 he vist perdre's nur pensatnent enmig de mota
ampulosos però boite de tot lene.
He retret aquest cas, perqué podria
aplicar-se igualment a 30Vel que es
dicen catalanistes i a d'altres que es
disten radicals, etc. Res no hi ha,
res, tan lluny de Ilur pensament com
aquesta ideals que preconitzen amé'
en determinades oportunitats.
D'aquesta manca de lleialtat als
principis, estesa no solament a la meya ciutat, sinó arreu de Catalunya,
prove la nieva desconfiança envera la
joventut actual. Manca d'espiritualitat, sobretot; esca interés per lea
nostres coses; indiferkcia absoluta a
tot allò tan fonamental com són la
llengua, els llibres, les arts, i principalmem idea vaga del Nacionalisme; poca fe en la canea de la Pitris; ignoräncia de la sesea grandiositas. Si la dictadura desvellä notables inquietud' PattdMi nuel, adGrnd
malauradament consciències que hancien pogut fuer ¡Mil,. La malaria
dele 'sastres joves es nitraren Devore
a l'esport mes que no pas a cultiisar
el patriotis^ e i ei sa: esrt rt• 1 aquí l'endarreriment del qual artti tant
es resent encara Catalunya.
El desvetIlament definitiu de la nostra Patria no será' realitzat fins i
tant que les joventuts prenguin com
a arma de lluita la cultura i la 'lengua nuionale. Quan les portes del
teatre eatalä, per exemple, s'obrin de
bat a bat, la riostra autonomia hauri
donat un pas decieha Tinc el convenciment que el triornf que ha assolit fins ara Catalunya es deu prineipalment als homes de les darreres
generacions. La seva inteRectualitat, i
sobretot llur fe en la renaixenea de les
nostres lletres, han fet possible el
trfomf que acabem d'assolir. No cree
en aquests homes baladrers de carrera, que s'han adherit de poc ençà ala
rengles del Catalanisme i que pretenen guanyar definitivament la batalla
a eop sie puny. Cal polcar amb disciplina la nostra causa i cal copsar el
valor de la seva grandeza. Només d'aquesta manera seri consolidada la victbria.
La religió — la doctrina de Crist,
s'entén — ha entrat en mi de molt
petit, i l'he anada practicant amb aquella fe del creient sincer. Em revolten,
pecó, les infidelitats dels qui practiquen el Catolicisme per conveniencia.
D'aquests n'hi ha molts i acnstumen a
fer, sota Vemner d'aquestes eantes doctrines, injustícies que indig n en. La religió mal practicada causa aquests
danys, per cert molt dificils de corregir, serme comença pels r e p re s entante de Críes — amb honorables excapciosa, Es elar — la vulneració del,
P rin ci p is mi. sagrats.
La familia Es per a mi un bel! ideal,
Pcr a tré Cite en la sute eficalcia social. No poned fine que l'hotel constituida, pula que seré per a nd un

seda poder deevedlar en hl Meya CM-

linva ele mes Maltlarit regules d'ir
t e- ti.% a le seel o st 1 • ta Patria.

Petos aroseates rirelaClarla,
pernead die ave, miltrat al Me MIillet iallrf Matra la invenrur actea dar
fe om in* momee« no Pire %m'II*
eue Ja.. va (emana. LA FUDLI-

CITA? ea dorarla allana velero Pie
*rae tbl eilat tit eseaM. En m s4Ioriol del di4 30 de tener Mala II 110
arte evitable «Mentament, 1 pet.er si que Es mi Me mal fenernentat el rnall Irmindirne•
SI bu els peribdies de la postra
tarta, merlalment la presea darla
Mslona rtUe sud a barriles'', es peaemplean sana dele velero da la matra
l enMatut Mat ho ve feria LA PUBLICITA?, a bate d'ara rodeen dir
Mis

\I
•
enemigos irreconciliables.
-so *Memos la colaboración de
los monirquicos. La República no
se proclamó en Espafia para que,
entes de cumplirse tres aSes de tu
instauración, fuete gobernada Por

bretteitt

UNA gNQUEST&A.,

te vIctirla di te ',oil/anda

, 01100,0101911110mnsmmummmelmems

iljulmt pateta
Própairitsuld

ens e eforal
lef dclows $14494•14,
dad 4savad (Cala eta"nes, sao) i a lts de hatee les
seves adherido* queda oberta la

•ineerisset6 d'aguaites psniems
quo tenint-hi dret no llamen
al vigent Cene Electoral,
també d'aquelles que hi consten amb el nom o Cegenela
«pabitkabl, asab l'ebiects de
tenir cura de la seva
a
O rectificad&

CENTRE CATALANISTA
REPUBLICA DE BADALONA
En la darrera reunió general «diaria celebrada per aquesta entitat quedt constituida la següent
Junta directiva:
President. Josep Meneas: vicepresident, Josep Prats; secretas',
Lluís Vancells; vice-secretari, Joan
Minguella; tresorer, Josep Talonell;
comptador. Manuel Bosoms; vocals:
Pcre Vigo, Joan Lledó, Manuel Santillan, Joan Perera i Joan Vives.

AVIS
Es convoca el. delegats que
formen part de la Comarcal de
Barcelona-Ciutat a la reunió
que tindrà lloc avui, a dos
quema de vuit del vespre, a
l'estatge d'Aeció Catalana Republicana, Corta, 611 9, praL

CURSET D'ORATORIA
Queda prorrogada fins divendres, dia g, la inecripció al Curset d'oratòria organitzat per la
"Joventut Catalanista Republicana", Corta Cuelan" stIck pral.
El clarete constara da 54 atations que te celebraran ele dil'una 1 divendreg dele meso. de
febrer, mar; i abril, a les vuit
del vespre, a càrrec del pral/altor aenyor Remen Joven.
Preu de la inecripc16: a pta.

EL

CORREU D'AVUI
-S

* "E I SCHISSICI del Alón".
Molt aviat sortiran dos volurns nous
de la collecció Ell ClOseice del Alón
(de l'Editorial Barcino): el segon
darrer de les Memaries i Contare/les,
de Mistral, i el V de les Obr el COM'
fletes de Moliere. Aqueet darrer contindrá les obres següents: El malalt
imaginari, El metge per 'oreo, El senyor de Pourcrauguac i L'Amor
me/ge.

*

Per ala excursioeistes.

Recordem entre els llibret sobre excursionisme
publicats en
catalä
aquests darrers anys: el Manual
d'Excursionista., de J. M. Batista i

Roca (" Collecei6 Popular Barcino");
el Carnet d'un esquiador, de J. Mi
Guilera; les Orientacions d'excursionisme, de J. Pujol i Algueró; el manual de primeres cures, del Dr. P. Gavareó, Con cal auxiliar sus ferit (Collecció Popular Barcino), i et Restan
de Topografia aplicada a Catabas:va,
per J. Carretes i Palet (Llibreria Catalkie).
* " Es u (Jis Franciscans"
Hem rebut a la nnstra redacció el fascicle 233-359 d'Estudis ['marismas
(juliol-desembre, ron\ que conté el
segiient sumari: "En l'any jubilar de
la Redempció: Aspeates diversos de
la Reilempri6", pel P. Baeili de Rubí (249-270): 'La doctrina de Duns
Estos sobre la Redempció davant la
Histb s ia 1 la Teolo g ia", mi Dr. 7.
viére: "le gís Redernptor. seenns els
profetes", pel P. Tomás Vilanova:
"Enquesta histórica sobre el PriaciPi
d'ident i tat comparada", pel P. Pelomeu M. Xiherta i "Notes de criptives
de manuscrits franciscas, medievals de
la Bibl. Nacional de Madrid", pel
P. Martl de Barcelona. Segura l'acostumeda erecia "Reviera de Revistes". ,rt e , donen els dimatis d'Irisa
cinqusnteer de revista rientífien- s elig ioses d'Alemanye Inelers . m F.Moya 1 Catalunya. En la meció bibliogrifica es remenven mes setenta
obres Impottants I sea amnla crónica
del moviment eientlfic international
chau au g• « dens (mide doble de
elln acreditad/ revista cuelen. eme oubliquen els PP. Captes:las fa ar anys.
* if fe — Muerte expnsici&
que esdevIndra menmrshle, as clausurará solernnialment Merodees, a les
tet del real". amb la lectura de les
n'en.o/Irles d'Ende Allwey, titulé:des
El mis Pu. oist e ron Perle en qu'irania dlI VS.
0* ,• iedlini ', belting " ell
tuls un interessant recull de teta*
de /3 m'errada loe escrIptora •ata-

detiene& Da liarla Teresa Duran 1
Hoguera. Ea amianto, desudameig.

1114-94Varetelei
Crea Revira 3 Virgíli, a LA HUMANUM', qssi retornad pfilitka
social del toda la ene Mista

del leiedeirse exisieirea que el oigemo
deenneralie i Parlamentari sigui renova. I I4 1 1 0 de les emunerions que li

su Loa
enerniepigurl.iCanos de siempre no

eembla naz oportuno, srguMt Jaques
Bordeaux, és el redreeament del poder
executin ¡ ea feucht del Primer ministra o cap del,poseent:
"A Catalunya mateix, el senyor
Francesc Cambó ha escrit amb certa abundancia sobre aqueas tensa, i
ha anat a rime, teeirieament, al pre-

debemos en modo alguno acatar a
los monárquicos de la víspera, que
si tratan de confundirse con nosotros es para mis !lamente conspirar contra el actual régimen, del
que abOminan. Frente a esa gentualla tendrían plena justificación las
más exaltadas actitudes del pueblo

sidencial:ame amerlcá. Perú d'aisló
fa ja alguna anys, i no sabem si
d'aleshores e:1,a l'illustre ex-ministre d'Alfons el darrer, ha canviat de
pensament. Es el cas que quan cll
es declaró presidencialista no feia
pas rnes enili de set a vuit al)) s
que, en l'Assemblea de ParlamentaHe, hacia arribas a conclusions ben

republicano.
A nosotros engañifa y truhane-

diierents.
Cal reconnixer, de tota manera,
que coticé reformar el mecanisme

deis poders de l'Esta din, els
miss del demo-parlamentarisme, per
a fer aqueas ma fort i mis resistent. I, pel que teca al poder ext.
cutiu, un dels problemes leé3 apremiante és el de tizar l'estricte carácter i les funciona veritables que
corresponen al Cap de Govern, el
qual es, o hauria d'ésa«, l'eix del
poder executiu.
En molteis Repdbliques d'avui, el
cabcIllatge del Govern o Presidancia del Consell de Ministres, Es una
ma g istratura inestable 1 d e edibu ix a da. La seva feina principal resulta,
de bit, la de perlar al Parlament, i
la de posar monee signaturea. Bardona sintetitza admirablement en
tres mote la feina &borneaba del
ministre i sobretot del Cap de Govern:
"Perora, signa i passa..."
Creu Jacques Bardoux— i en això
pensem com ell -. que el Cap de
Govern, din. el rigint dento-parlamentari, ha de tenir el caräcter d'un
element calad* d'enllaç i coordinació entre da diversos dePertaments
del poder executiu.
Per a complir aquesta misió, avui
el Cap de Govern no té els mitjans
indispensables. Li manquen, entre
altrea coses, enitJsns d'informació.
Ignora, remare Bardoux, la vida
interior dels departaments ministerials. Només en cap alió que li diuen
els ministres: i aquests no acostumen a ésser prou explícita ni prou
sincers davant Ilur Cap.
En aquestes condicions, el Cap de
Govern no governa en realitat. Sovint governa menys que es seus

ministres. No té — segons Bardoux,
que pensa especialment en el cae de
Frasea —una installació, una infonmurió, un personal, un enllaç. L'es•criptor francés voldria que el Cap

de Govern tinguis una informació
completa i posada al dia, sobre les
oscillacions de l'activitat industrial,
les variacions de l'opinió expresaada
per la Premsa, i les fluctuacions de
la vida en el conjunt del país. "La

Presidencia del Consell diu — cesseria aixi d'ésser una entitat moral
per a esdevenir una realitat administrativa."
Aquesta concepció del Cap de
Govern — que esta sembla bona —
implica, entre altres coses, la renuncia a tenir una cartera especial,

un departament ministerial. El Cap
ha de controlar, impulsar, enllaçar
coordinar tots els departaments. El
tipus del President del Consell sense cartera és el mis adequat i el
mis convenient. El Cap de Govern
no lis de ten:r cartera pròpia; però
ha d'intervenir totes les carteres i
ha de dirigir efectivarnent l'obra politica ¡ administrativa del Gabinet,"

La República

i els monárquics

normales, le haya sido sometido
pleito.
Como españoles, nos interesa qp•
las consecuecias del próximo deba'
político sean las más razonables
las que ofrezcan alguna posibilid,
de remedio a la situación. No ten
mos emperno en que prevalezca ni
gún interés personal.
Quisiéramos, eso sí, que el Go
bierno no se deje alucinar por quid

ría, no. ¿Quieren el retorno de la
monarquía? Pues, díganlo bien claro
i salgan a la calle a luchar abiertamente contra la República. Y ya
veremos quien vence a quien."

El

nes alegremente piden un aplasta
miento de las organizaciones obreras. Hay en el seno del Gabinete
personas que saben lo que eso sig.
nifica. Declarada la guerra civil, na
die puede estar seguro de no ser e
aplastado. Pero, fuera quien fuera e
vencedor, sólo sabemos que hebra,
una víctima segura: la República
Terminado el combate, los repnbii
canos no podrían hacer otra cosa
que organizar unos funerales por el
eterno descanso del régimen que
España se dió el día 14 de abril de
1931."

debat politic

LUZ, en parlar del debas politie,
sobre l'actitud dels socialistes, °bous
que foe plantejat, examinava lee segiienta solucione que, legan: ¡'editorialista, Poden derincer-se:

"Consiste la primera en tomar el
asunto por la tremenda y anunciar
una represión implacable de cualquier 'protesta de los trabajadores;
la segunda, en ofrecer a los soCi2.•
listas y— no se olvide—a todos los
republicanos de izquierda, un programa de acción inmediata encaminado a reconquistar la República,
para lo cual habrían de ofrecerse las
máximas garantías; la tercera solución podría consistir en aprovechar
el debate político para elevar el
grave pleito actual a las manos imparciales del Jefe del Estado, a fin
de que éste, en serena consideración de todo lo que acontece, resuelva en definitiva y evite lo que,
hoy por hoy, parece inevitable.
La primera de las tres soluciones,
o sea la declaración de guerra civil
entre un Gobierno republicano y las
masas proletarias de Espata, nos
parecería una catástrofe. No hace
falta razonar por que. Triunfante

Predicant la guerra civil
LA NACION afirma que Si no te
una "dictadura d'orare. ", el país Infra
de defensar-se en una Unitie fratricida.
Es refereix a les drelaracions de Sta,.
Barrio, aseares les quita ef
vern está en crisi, i

"De modo que, frente a La ante
naza revolucionaria que nos agobia.

una revolución obrera, que revestirla caracteres durísimos, la República actual habría perecido para
siempre. Pero, victoriosa una represión sangrienta, aplastados los trabajadores por la República, ésta habrla fenecido también, para abrir

paso a una dictadura. ¡Cuál iieria la
situación del Gobierno entonces, con
todos los problemas de ahora agravados por las violencias cometidas
y con prisionea e líderes socialistas, más diiiciles de sostener que las
que hoy dan lugar al zonflicto de
' la•amnistia? N6 creemos que haya
gobernante republicano tan Insensible que, a sabiendas, acepte la guerra entre la República y el socialismo organizado.
La segunda aolución es ya imposible, y no tiene viabilidad en las
Cortes actuales. Ha contraído el
Gobierno cdmpromisos muy profundos con las fuerzas sistemáticamente
enemigas del proletariado, y, por
otra parte, cualquier programa o
promesa de programa que quisiera
formular el Consejo de ministros en
las circunstancias presentes sería
pura vacuidad, porque no tiene e
mano el instrumento parlamentario
adecuado para cumplir lo que prometa.
Queda la tercera de las soluciones. No se trata de que el Gobierno,
ante la actitud socialista, abandone
el campo y se entregue. No. Es frecuente en la política espatola dar

a estos problemas ares de contienda familiar y reducir a cuestiones de
amor propio lo que no debiera mirarse sino como preocupación nacional. Cuando en un régimen como el
de Espata llegan momentos criticos
Y amenazan horas graves, cumple al
Jefe del Estado deeempefiar en au-

EL DILUVIO craneal° ras rePrblicans que estiguin previnents. Din que
la vida del gotera Lerroux no poi ¿roer tolo precaria, i quer corre el rumor
que ai.ei que cai g ui , el Poder moderador 00 tindra inconvenieut a confiar
la omernació de la Repiblira a ¡es
drel rj que l'han occeptada, si bé
posan, 1011 Inediatitzaciti:
"Esta consistiría en reservar para
dos personalidades P olitices de Probado republicanismo los ministerios
de Guerra y Governación, para aef
disponer de los principales resortes
de gobierno en furnia de que no inspirasen desconfianza los elementos
recién incorporados a la República.
Nos resistirnos a creer tal tosa.
Una combinación semejante no podría ser aceptada ni por los repu-

blicanos ni por las derechas. Por
nomntros porque no podemos ceder
!a :efatura del Gobierno a quienes
hasta ayer eran mondrquicos sin rebozo y ahora son republicanos vergonzantes. Por las derechas porque,
sin mengua, no pueden .avenirse a
gobernar bajo la vigilancia rigurosa
de dos ministros encargados da impedir que traicionen al régimen.
No advino a España la República,
para que continuasen gobernando
los inonarquicos. Para eso no valla
la pena que echásemos de aquí al
degenerado Alfonso XIII. Tanto da
nos continúe en el trono como que,
fuera de él, prosigan gobernando al
pals quienes fueron as nifserablei
laces-os.
La RepilbItca debe ser gobernada
por los que siempre fueron enentigol' de la msmarqula. Y, quien sustente opinión contraria, que empiece por separarse de noeeltros y ponerse abiertamente al urde* de

gusta misión de árbitro y, sin am a .
vio para nadie, fallar en interés
todos. Pero claro es que el Prees
dente de la República no puede, pes
sf mismo y "ab iriso", adelantare
a las iniciativas del Gobierno y d
los partidos, ni es justo exigirle qr
resuelva antes de que, ' Por las vi

el actor ministro de la Gobernación
no siente aquella íntima tranquilidad, aquella satisfacción interior.
que es indispensable, que es eses
rial, como estimulo del hombre qu
debe hacer frente al extremismo d'
solvente. Al Gobierno puede so i
prenderle un buen día la noticia c.
tastrófica de que fallan los resort.
de La autoridad, y no por desleans
que somos incapaces de atribuir
nadie, sino por aquella pereza
produce en el ánimo l a carencia
entusiasmos.
Sobre este p unto. q ue en es
instantes gravisimas para el por
nir de la Patria es de la mayor iss
portancia, llamamos seriamente
atención de quien haya examinad,
y tiene siempre que destacarlas, la
tremendas re , ponsabilidades que
incumben. La hora histórica e.
manda resoluciones enérgicas y r.
pidas.
En cuanto a la conducta del pu
blo espafiol, poco tenemos que aft.
dir a lo dicho estos últimos días. 1instinto de conservación dirá a cid.
ciudadano cuál es su deber. No es
tamos ante un proceso evolutivø.
ante el augurio de normales acon
tecimientos políticos, sino ante a
notificacian, autorizada y concreta
de inmediatos deiaorciamientos re
volucionarios. Los españoles. pues.
deben pertrecharse de todos los medios de defensa, y emplearlos eficaz y rápidamente al servicio de la
sociedad y del orden, guiados por
el instinto de conservación. Al Go
bierno :e correspondería, 3i IC diera
cuenta de la gravedad del momento
de estimular esta acción ciudadsn
y protegerla con prontitud.
Siempre, claro está, nos parecer,
mejor, que antes de llegar a esa ha
cha dramática y fratricida hubiese
un espafiol, con patriotismo, que.
sintiéndose asistido de la fuerza
del valor, levantase los prestigios dr
la autoridad y abriese al porreta',
una era de Par.
Y esta es la hora. Porque loa momentos que tranacurran serviréis
sólo para agudizar la inquietud y
robustecer la anarquía que ennegrece el horizonte.
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malero medicinals. S'aprovaren quaranta-set a ftscoia Pohcm de la presó
Terrassa
articles d'aquesta Llei
eg i gesse »
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Les Comiss i ons par'amentares i a posició dei senyar Sirte i Boferull

rebre ahie els
El senyor ielves,
periodistes, va manifestar-los que ha• conferenciat amb el comissari general de I Ondee Public i amb el secretari de la dita Comissaria, per tal
de restablir la disciplina entre ele
alumnes que integren l'Escota de Policia, per tal de no permetre extralindtacions ni deficiències, i per a corregir tot et que calgués en aquest sen-

De la presó de Terrassa nan fugit
aquesta matinada pastada que» 8etinguts, subjectes de mals *antedata,
trobaven reclosos pel ¿dicque
-te de rohatori.
El fet ha °correteen dos quena
de dues, utilitrant els m'edita una fi
nlasirna Rima, amb la qual han talls
els barrots de la rein de la preea.
Els fugitius s'han traslladat a une
de les dependencies de l'Hospital, que
esti al costat de la presó, 1 valense del conegut procediment de traer
llençols, llançant-los a tall de cerda per
la finestra al carrer, s'han dama:jai.
De moment han guanyat la llibertat
però les actives recerques que reiht
ren la noticia i la 'dedil.' cien per
meten de confiar que rnolt aviat pera

Pi i Sunyer, Guinard, Ferreres i DuA dos isa.ts de sis cutnensa te. ses- CONILLER A s'aprova l'article.
diere' d'ibss. a la nit Publ icaran, Bilbeny, Cerezo, Sauret, RoviSense discusso s'aproven cts artiven le sentina nota oficiosa del
aró. sota la PRESIDENCIA del sera i Rolare, Tallada, Caaanelles i Ruiz
cles del 17 al 28.
darrer Consell da Ministres de la
nyor Casanoves.
Ponaeti.
Es
llegida
una
esmena
de
disersos
República:
Ocupen ei banc yermen eis conseGOVERN INTERIOR. — Senyors
"Gobernaci6n.,a LI ministro ma. Ilesa de Finalices, de Treball i de diputats de la majoria a l'article 29,
tit.
Ahir el migdia el simpar Cumpenya
ptesident de la Ces:ubre. Ruuret, Serla qual és acceptade per la Comissió.
nilestit al Consejo que ayer le llamó
Els alumnes que ho desitgint paseava rebre els periodistas. 1 die 1«
ca-Henke,
Dot,
Riera,
Battestini,
Seguidament
saprove
l'article.
por teléfono el metiere de Gol'acta
de
la
sesCta secretari llegeix
ran a realitzar prictiques, que *eran
les . següents manifestaticen
Tauler,
Martínez
Domingo,
Mirarle.
0
i
també,
els
articles
3
S'aproven,
bernación de le Generalidad de Caski anterior, la qual es aprosada.
degudament controlades. Es practica-,Crec que aquesta M.C.,— connenGerhard i Terradelles.
taluña, setter Selvet, vogindole que
nadenu lino al 36, al qual Si ha una
En entrar haca/de de Barcelona.
ran les instruccions adequades, per tal
ci — el senyor 1,Juhi'empreedr&
GOVERNACIO. — Senyors Mesesmensi de la maioria i un vol partien nombre propio y en el del Presenyur Pi i sanyer, es salunat per
en viatga de tornada, careja ha reetres, Aman, B.lbeny, Espanya, Font- que els alumnes facin una vida ordesidente, señor Companys, desminte.
cular de la Lliga.
molla
diputats.
litzat totes lea Pedem (t u* "tivieb
bernat, Ente'' , Raut, Valles 1 Pu- nada i no entrin en !loes immorals
re de una manera rotunda y cateL'article fa referencia a les etiqueSeguidament atrem en l'Ordre del
Els sera prohibida l'entrada als cineel ame viatge a Madrid.
j ala, Rovira i Roure, Terradelles i
górica la versión eireuladu de Tic
tes de les ampolles, lee quals ctigueDia.
mes i teatres en concepte d'agents. SeAquesta tarda — proesegui
aquella Corporación estuviera disFronjosa.
tes — diu — han d'ésser redactades
COMISSIONS
LES
ra reorganitzada l'Estola de Pulida,
reunirá al Parlament la majorie, per puesta a secundar les planes revoEl senyor TORRES lamenta, en
en català, o en catete i castellà.
PARLAMe.NTARIES
per tal que doni el rendiment mixim detinguts.
tal de ataviar impresiona regenteada
lucionarios que se anuncian estos
nom de la Comissió, no poder acEt vot particular alludeix aquesta
de tteball i de disciplina, a fi i afeeEl PRES1D&N e comunica que
dictimena dele projectes de Ilei que
dias, pudiendo, por el contrario, aseceptar el oree del senyor Ruiz i
Els evadits eón; Lluis Elorriag
declaracks i resmena de la mejoría
s'ilan calmar algunes Comissions,
te que els alumnes acostumin, amb Santos, de 24 anys; Migue Santiag
hi ha pendents d'aprovació.
gurar de una manera que no ofrezPcmseti, i afegeix que la Coes un alean a l'article del dictamen.
minuries.
mires
al
moment
que
prestin
serene
en
5
es
curd
amb
la
majoria
--¿Heu Ilegit la conferencia d'en
ca lugar a dudas que los hombres
de isi; Antoni Domínguez Medano, d
znissió voldria que quedes definitiE:5 sensor, XtRASS i FRON J0concepte d'agents. La primera falta
t'es taut, 5sssiile a ia Lanura • 4 nuVentosa? — Ii pregunte un periodista.
da la Generalidad no sólo conde23, i Jesús Santamaría Expesit
vament aprosat en aquesta sessió
SA deiensen el criteri de la Consisserá castigada amb un mes de suspenva distribuciu de.s u,utate que han
—Si — respongui — Ja l'ha Ilenan aquellos intentos, sino que casde rp.
l'article 36, a fi de poder passar ensió referent a l'idioma en que han
sió de collocació i de sou, i la segona
gida, però no vull judicar-la ni distigaran a quienes los produzcan, si de formar part 4 aquestes Comisdavant i aprovar els restants artid'ésser redactades les etiquetes. Comho seri amb un expedient i amb
sions.
es que llegan a producirte.
cutir fora de la Ounbra amb persocles de la llei. lnsisteix en els seus
baten el vol particular, el qual és sigpèrdua de tots els dreh i l'expulsió.
senyor SIMO i BOFARULL
El señor Selves terminó haciendo
nes que ostenten representació perlapunts de vista sobre el criteri mis
nas precísame per diputats Tuna
esta serena e interesante declaramanifeeta que ell no tenia cap notimentiria. Tantee vendes cota se m'inadient a aquesta discussió.
minoria que es té per catalanista.
Tumbé va donar compte als pedoción: "Nosotros tenemos conciencia
terrogui 'obre aquesta qüestió diré el
cia d'aquesta reiorma, de la qual s'ha
Fi senyor RUIZ I PONSETI
El senyor SOLER i BRU, com a
distes del fet que havia succeit ahix
assanemat en esser llegida a A Cam- signant de l'esmena de la majoria, dede nuestra responsabilidad. Sabemos
mateix. Es que se'le ha ofes? ¿Ea
insisteix, també, en els seus punts
al mati a la carretera de Can Tunis,
a lo que obliga el cumplimiento del
çue la Presidencia no ha emparat els
bra.
de vista, diu que si hi ha llibertat
mana que la Comissió no l'admet.
on un estranger intentà desarmar un
El PRESIDENT Ii contesta que la
deber y no se nos puede hacer el
seus drets? ¿Es que la majoria no ele
económica hi ha d'haver també IllEl senyor ROMEVA fix& la sena
'sereno" de seixanta anys. En peenagravio de atribuirnos otras actituseva minoria no té reglamentäriaguarda les ccasideracione degudes?
bertat de presentació; altrament els
posició en aquesta discussió. Manifestire -li aquell la pinole, el "sereno"
ment els efectes de tai, car consta nodes".
¿Ea que traben limitada la sen
industrials catalans veuran tancats
ta que es en aquests petita detalle que
toci el xiulet, i una guirdies que anaEl Consejo de Miniatros te dió por mes de dos diputats, quan hauria de
beta d'acció?
molts mercats espanyols que ara
començarem a defensar la nostra auven en im tramvia detingueren l'eaenterado de las precedentes manifesconstar com a mínimum de quatre
Amb gran anirnacitS se celebre, a
E. clar que m'adra° que la sera
abasteixen.
tonomia.
qual n voler ¿denme-se, la Sala Pares, el batirme dlerne
tranger,
diputats. Pez aix6 no se li done compactitud no fla mis que una rebequerba, taciones, haciendo constar la satisfacCreu que el text en doble idioma
Demana que siguin redactades les
ción singuluitima con que las re- te oficialment d'aquesta reforma.
i agredí els guirdies. Condult a la
natge a Joaquim Mir, amb motiu
la qua! l'opine ha jutjat com eaL
no cabrà en l'espai limitat de l'etietiquetes en catali o en catali i una
delegaci6 de policia del districte del
cepcionaba."
la seva actual exposició.
Afegeix que aquesta reforma és de- altra llengua.
—Es dije que el .enyor Arara él
queta.
El
conseller
de
Governació
va
Sud, restranger intente suicidar-se
Mis d'un centenar d'amics es r
guda a l'aplicació de la llei d'incoma &melase d'incbgnit.
Finaltnent &m'enea l'article, desEl senyor DALMAU, de la Comissi
havien
portaals
periodistes
bufanda
de
seda
que
preguntar
amb una
uniren al voltant de l'homenatjat.
patibilitats.
—Jo no en sé res — respongui
ates rebutjada una esmena
si6, exposa el criteri d'aquesta plasmat
a.
llegit
aquesta
nota
oficiosa,
i
d
va,
i,
en
greu
estat,
passi
a
l'Hospique
si
ho
creuen
convela
mateixa sala de l'exposició.
Maniteste
somrient —. La política, quan is mode diversos diputas, de la majoria.
en l'article del dictamen. Explica la
vant la resposta afirmativa, digné:
tal Clinic. S'ignora com es diu.
Entre els molts concurrents, i
«lene poden adscriure's a una altra
guda, den& lloc a une serie de rumors,
L'article queda redactat aixi:
anide
des
de
la
pregestació
d'aquest
— Tot el que diu la nota és ahmis de l'homenatjat, amb la set.
minoria, per tal de tenis la plenitud
determinats partits polítics apro"Article 36. — Les etiquetes hausentació del mujecte a la Campea.
solutament cert. He d'elegir, perú,
esposa, germana i altres familiar
dels drets que concedeix el ReglaEs referí després el senyor Seres
nten per alarmar els seus partidaris.
ran
de contenir necessàriament en
el
Catalunya,
de
Parla
de
l'Estatut
que la posició del Govern de la
hi havia el conseller de Cultura, se
alts trets de Montjuic, i digné que
ment de la Cambra.
Només puc dir que si vingués
catete i, a mis, potestativament en
qual cm faculta per legislar sobre l'as
Generaiitat is rectarnent republicanyor Gassol; president del Circe
s'estaven practicant gestions per a
El senyor SIMCS i BOFARULL
el senyor Azafia jo ho celebraria, i
qualsevol altra dengue: La marca
de la 'lengua catalana en la majoria
na, 1 si no tolerare cap pertorbacie
Artistic. sensor Clara; el senyor
descobrir els autors del fet.
rectifica. Expressa en toas violents
tindria molt de gust a saludar-lo.
registrada, lanitisi de les sigiles
dels casar.
de l'ordre, és pesqué s'oposara setonard. del Círcol de Sant Lluc:
Ja seva protesta per no liaer oral
—Es que hom tractari de relacioúltimament efectuada, el lloc de prode
senyor
TORRES,
president
El
pre a tot alió que pugui atemptar
senyor Puig Gairalt, del Saló d
Un periodista li pregunta el motiu
Melosos en cap Comissio 1 per la la Comiasió, manifesta que aquesta ha
nar aquest viatge amb el moviment
cedencia, les dades de la declaració
contra la República. I creu, a mes.
Montjuic; el senyor Ricard, pres
guàrdies de seguretat
qual
els
manca de cortesia que siami.ca recpel
revolucionari que comenta "La Epol'autorització
d'utilitat
pública
i
de
estudiat els criteris i redaccions preque un pas mis donas cap a la dredent del Saló de les Arts Decore
anaven armats de terceroles, especialtitud del president per no haver-los
a
més
podran
d'embotellarnent
i
ca", i en el qual fa intervenir l'Esa
aguces
urticte,
Troba
inadsentats
ta, fóra de resultats catastròfics pel
tices; el senyor Llop, de l'Agrupe
ment a la conselleria de Governació.
comunicas aquesta reforma. Afegeix,
querra Republicana — comente un
coll
Al
portar
el
nom
de
la
deu.
particular
de
Lliga
missible el vol
regim republicà.
ció d'Aquarellistes; el ssnyor Salve
El senyor Selves digné que es tracpeces que eils contribuiran sempre a
periodista.
de les ampolles, i en lloc visible,
S-atalana.
tella, dels Amics ile le; Arta. d
lava d'unes mesures de previsió, ja
les tasques pm-atinen:mies.
—Si — remarca el President
llama de constar-hi el carácter quíreEstudia
extensament
les
altres
Terrassa; el mestre Morera; els pir
Comprenern l'actitud del senyor
que a Catalunya hi ha tranquillitat, i
El PRESIDE3 I lamenta l'actitud daccions possibles, i troba que la miJa haureu observat que són precisamic de les aigiies segons qualificators senyors Cabanyes, Planes De
Seines en valer fer constar cri- del senyor Situó, i assegura que semque no Unten res a veure amb Vestat
ment les dretes les que parlen de reles indicatext
de
ció
oficial
i
el
pel
senyor
Romeva.
la
donada
llar
és
na, Asnal, Carles. Campmany i se
¡sei de 95Cn possible en aquests m 0
caòtic de la resta d'Espanya. Afegí
pre s'ha portat amb cortesia amb tots
cions terapéutiques de les sigiles,
volucions i de truculències.
dita:
Les
etiquetes
Aixi
nyora, senyora Cortes d'Aiguadei
Catalunya; ces cona mole-nte/3a
la
seca
conferencia
amb
el
que
en
els
diputats.
El
que
succeeix
és
que
acabe
—
és
molt
graciós.
Això —
que haurà d'ésser revisat per la
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raportació
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recció de la Societat.
quanta anys, així com a tots elfitxada corn a delinqüents contra la la Generalitat, la qual sera justa í
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distribució, feta colo o
cobla oficial de la Generalitat.
fou una oroy a palesa de les
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la que els permeti la reintegrarle, a
menatjat i remarcant el valor
ets assistents amb la delicia d'unes
nyors rector de la Universitat autónoia anomenada Carme Marti i SinPunsch i i Terradelles.
el que
Pujals,
Ruiz
i
tat
autónoma
ofereix
que
tot
la Cambra.
cancons originals de l'esmentat tnesimpulsor de la seva obra.
noma, Pere Bosch-Limpera; »artolas
chez.
Mias,
AGRICULTURA.
Seny.rs
al
departament
de
Fireferencia
faci
REUNIÓ DE LA MAJORIA
tre.
Ei parlament del senyor HurXirau, degà de la Facultat de CienEn el moment d'e , ser ferida, CerSellas, Companys (30.9eP), Canturri,
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TEATRE
L'auxili al teatre espanyol
Vargas del partit goversamental,
La Libertad, de Madrid, escria el segient anide per ¿emanar al govern
d'Iota manera apremian: la protecció
al teatre. No sé» iguatmenl bases lotes les mesures qsde ProPosa, com, per
exemple, ki de restringir la radiad:11'-

M d'obres drimtatigues. Ultra que airé
Permet de jet-se un jornal a ~lis
actor:, potser parats, contribueix o dividgar les obres 4 els noms dels autars.
Article certament discwrible en Inolts
altres punts, mereir, però, pel lloc an
és Publicas, que pot tenir rePCrCUSSiOns
a les «l'eres governamentals, d'ésser
come: de lo gana qtie s'interessa
pe{ teatre:

« Tino de los problemas—y de los
más graves—del actual momento espa!sol es el estado angustioso en que se
encuentra nuestro Teatro. Y más que
una VOZ de protesta por la indiferencia letal de los Gobiernos hacia el Teatro, ea nuestra voz de hoy una exclamación de amargura. Lo que ocurre en
el Paralelo de Barcelona, donde todos
los teatros menos uno—el Cómico—se
han visto obligados a cerrar, ya es
II/06M suficiente para crear un grave
estado de depresión moral. Lo que
sucede en el resto de España, con miles de actores parados, con los teatros
provincianos convertidos en cines y,
por tanto, inaccessibles a las breves
temporadas, que antes eran la solución
de muchas compañías y ahora ni siquiera constituyen un recurso, es una
prueba triste y lamentable de que el
tipo de mcistencia del Teatro español
ha descendido a tal punto, que hace
temer por su pronta y dolorosa extinción. No hemos de analizar otras causas espirituales, ni tampoco queremos
adoptar una posición sentimental. Acusamos decididamente de negligencia,
de desvio, de abandono, a quienes debieran atender profundamente a la salud del Teatro; a Quienes se olvidan
de esta importante manifestación de la
vida española, egoísticamente dedicados
a la politica, como si ésta fuera el
bien absoluto de la nación.
De la comparación con lo que hacen
los Gobiernos de otros paises, los nuestros resultan responsables del grave
delito de incomprensión de lo que significan los valores eternos del país.
Los gobiernos plenamente conscientes
de la totalidad de su función social han
de dedicar también una buena parte
de su atención a mantener las distintas formas del arte nacional. Todos los
paises cuidan su Teatro con el mayor
escrúpulo. Todos los países menos España, cuyos gobiernos, de antes y de
ahora, jamás han comprendido que las
actividades de la vida material siempre permiten un margen a la belleza,
y que es preciso educar a las masas
en el arte COMO obra integralmente Pa
-trióca.
Son muchas las causas que han originada la ruina de nuestro Teatro.
Contra ella ha llegado el momento de
Oponer la voluntad victoriosa de salvarle. No es posible que los escenarios queden reservados para el mitin y la conferencia política. El escenario, cubierto de la sombra gloriosa
de nuestra tradición dramática, merece más respeto. Por otra parte, las
exigencias de carácter material, encubiertas con sonoros substantivos de
reivindicación y de mejoramiento social—esos Jurados mixtos, de los pie
abomina el propio proletariado del
Teatro—, han sido golpes funestos para
éste, sin que esto quiera decir que no
estamos decididament al lado de quienes merecen un mejoramiento amplio
de toda índole. Pero el Teatro tiene
su organización es pecial, y a ella hay
que acomodar toda la legislacian que
se estime oportuna. El progreso no
puede consistir únicamente en un "rapport" entre el hombre y la máquina.
Todas las transformaciones necesitan
del espíritu que las sostenga. La vertiginosa multiplicidad de Cinemas y
esas obscuras y lamentables escenificaciones radiofónicas son también golpes crueles y alevosos al Teatro. Los

deportes le restan igualmente público.

Y no invoquemos la razón de la crisis
económica, porque Esta es igual, y aún
mucho más aguda, en otros paises Y,
ata embargo, los Gobiernos auxilian
incesantemente—y eficazmente—al Teatro. Los nuestros, repetimos, nada hacen por salvarle. Una limitación en
el número de cines, un horario especial para los deportes, la institucian
de subvenciones decorosas y reglamentadas... Urge acudir en auxilio del
Teatro, Pero sie ningün modo con
creaciones deficientes y desorientadas,
como la del Teatro Lirico Nacional,
que nada ha hecho ni hace en beneficio del arte, que ha ido a parar a dirigentes que no significaban la menor
esperanza y que han demostrado su
insuficiencia. Este Teatro Lírico Nacional y el Dramática, que debe crearse sin vacilaciones, han de ser dirigidos por hombres que asocien la fe
artística con la inteligencia directora,
y si han de ser auténticas realizaciones, por personas que aspiren a la
mayor amplitud y nobleza del arte escénico español.
Ya sabemos que las incesantes preocupaciones políticas y sociales de la
vida actual requieren una atención concentrada y constante de los Gobiernas.
Pero el Teatro es también una preocupación nacional y hay que acudir a
resolverla felizmente. Son muchos miles de familias las que de él viven en
difícil trabajo. Nos dirigimos al Gobierno para que dicte con urgencia las
medidas adecuadas. Por nuestra parte,
el Teatro cuenta y contará siempre
con un sincero esfuerzo para contribuir
a su salvación. Todos cuantos en él
se interesen y de él dependan tienen
en nuestras columnas un lugar propicio a sus iniciativas, a sus proyectes. Oigamos su voz. La Sociedad General de Autores, el Sindicato de Actores, la Asociación de Profesores de
Orquesta, las agrupaciones sindicales
de dependencias, los críticos teatrales,
el espectador...
El Teatro no es solamente "la invención de la invención". Es un sector social con hábito propio, y tan
importante, que el propio Fermín Gemier tuvo la inspiración humana de
fundar la famosa Société Universelle
du Thiatre en ayuda de los comediantes latinos. Y en cuanto al Goberno, piense éste que en el prodigio
de las civilizaciones romana y griega
e/ Teatro desenapenó una maravillosa
parte trascendental."

El Concurs d'obres
de la F. C. S. T. A.
Réplica del Sr. Lluis Masriera
a la carta del Sr. 8. Rovira
"Senyor Segimon Rovira, membre
del Consell de la F. C. S. T. A. - Presons.
Distingit senyor:
He llegit amb estranyesa la ¡letra
que em dirigiu des de la premsa, sense haver tingut la galanteria de trametre-me-la per endavant. Alai) m'obliga a contestar-vos en la mateixa
forma, abusant una vegada més de
l'amabilitat dels nostres Periódica
Segons veig, vós no esteu confor•
me amb el veredicte del Jurat. Si vós
haguéssiu assistit a la reunió, hanrieu sentit les autoritzades manife,
tacons d'alguns companys i hauríeit
escoltat la lectura, en alta neu, de le:
obres rpés discutides, tal volta hauríen canviat de paree.
Pere adium tue el vostre criteri
fos irreductible, us haurieu convençut
que van s'accepta el arree de jurat
no es pot pretendre imposar era
teta personal. La llei de la majoria,
amic Rovira, ja sabem que no as una
hei justa, pera, per ara, no se nha
trobat cap mes.
Vds ja sabe] que les meces múltiples activitats ent porten a ésser jaral amb nmIta freqüència: gairebé tila;
el veredicte és del tot conforme a la
meva manera de pensar. j0 *d.:4MS°
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sanare el men criteri ssuib els Mi-.
nors raonaments que puc, pera, si cada
vegada que no surt tal co', jo votdria hagués de pronsoure una polimica de premsa, i així ho fessin tots
els qui perden les votaciona ompliriet» els diaris i no hi hauria cancurs
Perdoneu que us digui que la posició del protestatari éS molt comeda; ti sempre la simpatia lels no
premiats, que sial en major nombre,
i tense cap moléstia es collaaa
munt del pedestal de la Justicia.
El Jurat ha actuat segons un cc
glament; els autors han enviat Ilurs
obrers, emparats per ell; canviar-lo
despees del veredicte. j a compreneu
que no pot Esser.
Amb aquestes manifestadora, permeteu que clogui aquest incident, encara que v6s ja sabeu que estic a la
costra disposició per a donat-vos particularment o davant deis companys i
de les persones interessades totes les
explicacions que desitgeu i amb les
quals no val la pena de molestar la
nostra premsa.
Us saluda atentament.
Lltiís Masriera
President de la Federació
Catalana de Societats
de Teatre Amateur

ti" NOTICIARI .t

d'art i que amb la 'leva actitud tac'
honora el bon nom artistic de Bar-

T S" : UNA NOVA PUBLICACIO DE TEATRE.— En els
darrers dies d'aquest mes, i editada
per l'Associació de Teatre Selecte,
sorna una publicació de /catre, la
qual portará, el nom "Ats", constará
vint pagines de text i gravats, forma, gran, i s'ocupara de tot el moviment teatral de Catalunya, d'Espanya
i de l'estranger. Aquesta publicació
mensual no es posará a la venda ni
admeträ subscripcions; és editada i
dedicada exclusivament als socis, cooperador: i amics del teatre perlanyents i inscrits a l'Asociació de Teatre Selecte, als quals els será tramesa gratuitament.
Es el desig dels creadors de la publicació que eriS ocupa, la qual unirá
avalada per prestiaioses signatures,
que aquesta ocupi llot entre les similars d'Espanya i de l'estranger.

celona.
El mestre Joan Sunyer i Sintea

LA MUSICA
ASSOCIACIÓ OBRERA
DE CONCERTS

Joan Sunyer i Sintes

Escenaris
Aquesta nit, al Polio.-ama, estrena
de la comèdia d'Antoni Paso El Juzgado se divierte, per la companyia
Barios° - Mora - Espantaiiión

e El vinent diumenge es donaran.
per acabades al Novetats les representacions de l'opereta La posada del
Caballito Blanco. El dimarts següent
començarà en aquell teatre una curta
temporada de cinema, a base de la
película espanyola El canto del ruisedar, interpretat per Maria Espinalt,
Pepe Romeu, Valeriano Ruiz París,
Antoni Palacios i altres artistes que
porten fetes, precisament al Novetats,
llargues campanyes.
* Comuniquen de Viena la mort
del degà dels escriptors austríacs, Richard Kralik. "Era — llegim — el
representant tipic de la literatura austríaca cate/lita". Tenia 82 anys. Si
donern compte en aquesta secció d'aquesta mort, Es perquè Kralik escrita diverses obres per al teatre, tot
i que les seves activitats com a autor
teatral no foren pas molt intenses.
* L'Argentinita donará un segon
recital de danses espanyoles al Pohorma el vinent dilluns, dia Is, a
la tarda.

• Es porten amb molta reserva els
treballs de reorganització de la companyia que, sota la direcció d'En
Santpere, es presentará dintre poc a
l'Espanyol. Són comptadissimes les
persones que puguin dir amb certesa
els artistes de l'antiga companyia que
restaran fora i els que restaran dios.
S'assegura, pecó, que el galan jove
Clapera continuara. S'assegura, lambe que En Nolla sortirà per anar
a dirigir a l'Apolló una gran formació de melodrama.
* Al Casino de Paris preparen,
per a intercalar a la revista, unes escenes de El Ilisantrop. El nostre Josep Maria Seta — internacional, pela)
nostre — esta enllestint el decorat.
és aquesta la primera cegada que els
parisencs aplaudiran Moliere al music-hall. El gran actor Silvain, poc
temps abans de la seva mort, hacia
interpretat Tartuf a l'Empire, entre
l'actuació d'uns ginmastes i la d'uns
clowns.

Els recitals d'orgue a casa nostra
mestre Joan Sunyer i Sirtes tingué per marc l'ampla sala de festes
del Palau Nacional de Montjuic, la
qual, malgrat la complicactó que
presenta el traslladar-s'hi, es veié
quasi plena d'un públic fervent i
entusiasta, d'aquest bon públic de
l'Obrera de Concerts tan respectuós i sensible a tota manifestada,
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Una obra genial que es fa aplaudir excepcionalment en totes
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COLISEUM
DARRERS DIES DE

* Després d'una tournie per terres gironines i del Migdia de irranea,
l'actriu Assumpció Casals i el galant
Robert Samsó han decidit reposar uns
quants dies. Tenen el propasa de reaparaixer junts a Barcelona alai que
trobin teatre.
* L'actor Rafel Rivelles lis demanat a En Vidal Jover que li deixi
legir la comedia La seo oreja Gest.
que estigué a punt, enguany, d'assolir
el Pretni Ignasi Iglésies.
* Corre el rumor que s'encarregará de la critica teatral d'un gran
quotidià barceloni una distingida escriptora que havia tingut ja al seu
càrrec, en el mateix diari, la critica cinematográfica.
* Bartonteu Soler ha lliurat a la
companyia Barroso - Mora - Espantalón la seva mis recent comédia:
En un lugar de la MOISCh(3... Potser
la vetaran aquesta mateixa temporada al Panorama. Segons un solt de
comptadoria, "és escrita amb tan noves orientacions, que podria éster que,
després de l'estrena, el genere còmic
anés per nous viaranys".

NO PERDEU AQUEST
VIATGE MERAVELLÓS

Es un film Paramount

ti /MIDO
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;Muleta les voseo balitan amb an telpate6 per a aguaita mana estrena

exaltada la tova 'dha. ¿D'anuo d'es•
•

perar, per a comaderar-la n'oh bona,

els aplaudiments deis pública d'Italia,
Oficia i Tumido, pelaos que viaitari
ara, &quia d'una curta acttaci6
Mallorca?

Una obra de Kodaly a "Audicions fntimes" (Casal del Metge).—
En el programa que interpretará el
nostre excellent "Quartet de Corda
de Barcelona" a v u i, dimecres,
dia 7, al Casal del Metge, dedicat
als components d'"Audicions Intimes", figura una interessant primera audició: El Quartet op. lo,
de Zoltan Kodaly, l'eminent compositor hongarès que, juntament
amb Bela Bartok (l'eminent compositor presentat personalment a
Barcelona per la premia entitat
"Audicions Intimes"), han estat els
propulsors del renaixement musical
hongarès i recollidors de tota la
riquesa musical folklórica (Vaquen
país.
Completen el programa magnifirs
quartets de Beethoven i Schumann,
treballats arnb tot entusiasme pels
meritíssims artistes del "Quartet de
Corda de Barcelona".
Les tres sessions, confiarles al
gran pianista Alfred Cortot, que
tant si interés han desvetllat en el
nostre imán artístic, portaran per
titol general "Tres panorames musicals romàntics", i estacan dedicades a Chopin, Schumann i Liszt.
Cortot interpretará diverses obres
d'aquests músii:s en el transcurs
d'una "causerie" parlant de llur
personalitat, ambien t de l'època,
anecdotes, etc., art en el qual s'ha
fet un nom universal l'erninent pianista francés.
***
El d'In/tener vinent, rija ro, a les
cinc de la tarda. l'Orfeó Catalä
donará al seu Palau de la Música
Catalana el concert remis que mensualment dedi.a als seus socis protectors.

**
El guitarrista Entili Pujol donará
un recital el dia al del corrent a la
Sala Mozart, amb la coHaboració
de la seva esposa, tumbé guitarrista,
senyora Matilde Cuevas,
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• En mis d'una ocasió hem tingut
el plaer de remarcar des d'aquestes
planes els méritt de la bailarina es-

panyola Soledad Miralles, artista pata temperament i entusiasme. Peal) Soledad Miralles, a Barcelona, no té
ami; mulla estar condemnada a pasear deupereebuda en la pista d'un
cabaret. Darrerament prensad part en
lea represento:iota de 1.1 amor brwjo donada al Lima, 1 tampoc no ton

ens oferí un concert d'orgue de la
mis alta qualitat, tant per les obres
que figuiaven en el programa com
per l'excellent execució que obtingueren,
Els recital d'orgue a casa nostra
no són freqüents; aquest bel instrument, del qual Joan Sebastii
Bach fon el rei i per al qual escrivi les teces pagines més esplèndides, és poc conreat a Catalunya
en el sentit artístic. Els nostres
comptats organistes es prodiguen
poc públicament; abre, fa que la
música orgänica, i en general l'art
de l'orgue, siguin quasi ignorats del
nostre públic, fins d'aquell mes assidu a les audicions muskals. Es
per això que aplaudim la iniciativa
de l'Obrera de Concerts d'incloure
en els seus programes un recital
d'aquesta naturalesa, iniciant així
una tornada a l'instrument que durant cinc segles ha estar la máquina
traductora del peruament dels vells
mestres.
El programa que ens oferí el
mestre Sunyer era de prova i mis
que suficient per a evidenciar les
facultats de l'artista. Bach, Cesar
Franck, Gigout, Boilmann, DAquin, Liszt i Widor foren els autors
interpretats pel mestre Sunyer amb
un magnific domini tècnic de les
obres i de l'instrument, gran netedat en la pulsació, encertades registracions i un bell concepte expressiu de cada obra.
Saludem el mestre Sunyer com
un dels nostres millors organistes,
i esperem dels seus grans dots que
la seca acció artistica i pedagógica
contribuirá eficaçment al renaixement de l'orgue a Catalunya, a la
represa d'aquella gran escola que
el gran Joan Sebastiä va fundar i
que França i Alemanva han continuat i conreat amb el máxim fervor i amb la més alta inteHigència.
El públic premiä l'excellent ac¡nació de Joan Sunyer amb les més
entusiástiques ovacions i sorti complagudissim de la bella sessió.
J. G. C

HOTEL RITZ
SEGON BALL DE LA

FANTASIA
CINEMATOGRÁFICA
Dissabte, 10 de febrer. Nit
El festival inda refinat del
Carnaval barceloní
ORQUESTRES TIPIQUES
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a cada saló
Estudie olnematogräfice
amb presa de vistes
de la feota

Hans Jaray en el paper de Schu bert en la pellicula "Vuelan ni::

canci ones"
-• •

LES ESTRENES
"Melodía en azul"
•

Tivon

Ràdio

Un film musical, allò que en diuen
una opereta cinematográfica, és un
film cómic en el qual de tant en tant
els actors canten, i quan no canten
les converses van acompanyades d'un
ions de música lleugera, de la mateixa manera que en els drames la
música del fons és dramática. La
o, acompanya la
música, en els- filip
situació i crea una atmosfera; el ritme el donava l'acció i la música de
fons seguia aquest ritme No obstant, hi havia alguna cosa més per
fer, i era seguir la técnica dels dibuixos animats, deixar que el ritme
de la música obligué; l'acció a seguir-la, ja que no la crcés corn en
els films dibuixats, o sigui, aplicar
als films musicals la técnica del
ballet. "Melodía en Azul" és, en realitat, un ballet en el qual tot seg-ueix l'humor muslcal de la part:tura que, a la vegada, segueix les
incidéncies de l'acció. Hem dit tot,
i en dir tot vollem, en efecte, dir
tot: les passes dels actors, les seves
paraules i els scus gestos, el moviment de les maquines, el découpage
de l'acció i, sobretot, o potser no
sobretot, perqué tot seria sobretot,
el muntatge de les escenes i la manera de relacionar-les.
Ens trobem a bord d'un transatlàntic poco moments abano de salpar. En un cambrot hi ha tina gran
festa de comiat i, quan el vapor ja
es en alta mar, s'hi desperten dues
noies que s'hi han quedat adormides de xampany. El cambrot és d'un
casat que sense saber què feia ha
firmat una confessió de les seres
calaverades que un arnic solter ha
trames, sota sobre tancat, a la 'sena
mullen per obrir - lo »ornes en cas
que ell es cases. ho ja perque l'amic Ii impedeixi per tots els
mitjans que es casi. Com pot imaginar el lector això ha de portar un
nombre de complicacions quasi infinit i les portarla seguramcnt si un
film no llagues d'ésser necessariament una cosa finita.
Aquesta acció, les seves censeqüencies i les accessòries que Yacen,panyen, mogudes per una música
viva i plena crentrain", retadonant constantment el pas d'una escena a l'altra de manera que la segiient sigui una conseqüència imprevista de l'anterior, constantment en
contacte. el nifisic Val Burton i el
director Mark Sandrich, ens donen
una obra nora, divertida i plena
d'interès, no sols ja per la realització, sind per la técnica amb que
ha estat portada a cap. Charleie
Ruggles, hl interpreta un deis seus
papers tan caracteristicament seus,
pesó sempre tan plens de gracia
cómica. Greta Nissen hi té el d'una
vamp bona i comprensiva i Helen
Marck hi fa una ingenua deliciosa.
FI galant jove, Phil liareis, és l'UMe que no acaba d'encaixar, sernbla
cont si tingués un pes excessiu per a
una acció tan alada.
Co gran natitero és ei del ball damunt el gel. Renova duna manera
que ja era hora que arribés les
clàssiques evolucions de les girls de
cames nues, ja insípides de tan vastes.

BALL A OBOUIDI
Cascados Ilumino».

Atraoolone
Tiquet amb bufet, 25 Ptes.

"Palacio flotante"
Oollseum

Paramount

Es curiós d'observar com els films
art els quals l'acció vol ésser tancada en un man petit i isolat, aquesta no té realment vida si no Es per

les adheréncies invisibles amb e:
món exterior. Tot, en aquest món,
está encadenat, una cosa amb una
altra cosa, i fins el d'aquest món,
per donar-li sabor i interès, s'ha hagut de lligar a un altre món.
L'acció de "Palacio flotante" te
loa en un gran transatlàntic que fa
la ruta d'Europa a América. En
aquest vaixell hi ha multitud de vides que viven moments trágico o
cómics. Totes, però, en funció del
que deixen o esperen trobar. La vida actual, pecó, la fan a bord, i és
a bord on es viven i s'enllacen els
drames individuals.
L'aventura principal, pesé., és la
d'un metge que, sabent que la muIler Ii fuig amb el rei dels transatläntics, aconsegueix entrar de metge substitut en el vaixell. Allá s'hi
troben el marit, la muller, l'amant i
la quarta persona, una actriu que
aparta l'amant del seu projecte primitin. Pesó hi ha tumbé una infermera amb el seu drama particular i,
a tercera, un comerciant arruinat i
perseguit pel financer, i una noia
que vol passar a primera de totes
passades i es pensa que podrá fer lis sense deixar - hi res, i una munió
d'altres personatges i d'altres brins
d'aventura. Quan esclata el drama
principal, la mort del financer, esdaten tots els alees, el del mara, la
desesperació de la muller, la confessió de la infermera, la ruina dels
que han posat diners en els negocis
de les cornpanyies saniere:. Tot
aquest moviment Lothar Mendes el
porta simultàniament amb un gran
vigor i amb una gran habilitat, cornparant conitantment les diverses
classes del vaixell on hi ha les mateixes passions, on tot obeeix a
iguals niòbils, tant si són rics com
pobres els que s'hi belluguen.
George Brent, Zila Joann, Vivienne Osborne, Atice White, C. Aubrey
Smith i una colla d'altres proporcionen una gran varietat de tipus
i d'excellents actors.
A. FERRAN

de cinema amateur
a la Sala Studium

Sessió

La sessió de cinema amateur que
amb la coHaboració de l'Associació
de Cinema Amateur celebraré aquesta rat, a un quart d'onze, el Foment
de les Arts Decoratives, ti la importancia de presentar una prova
reexida de documentació social cinematográfica dels jets sobresortints del passat cura, Colit són l'excursió al Rosselló i l'Exposició Monogràfica de la Taula Parada.
Es molt d'elogiar la idea del Foment en anar creant una cinemática
social on es registri la seva actuació,
i fiara interessantíssim que, comptant avui la cinematografia amb mitjans que la fan assequible, l'exemple
fos seguit per altres solectivitats la
vida de les quals fóra d'un gran valor
que pogues quedar en els arxius cinematogräfics, que són els cridats a
ésser els mis preats.
Ultra els dos reportatges esmentats integren el programa d'acimut'
sessió altres films de positiu valor.
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compàs d'espera en la

greu situació política

(Ve do la arane r a higina)

—De cap manera—ha acabar dient
el senyor Hidalgo.
El ministre de Finaste!, ha dit ala
periodista:
—Perfecta unatamitat i vean geee
sha El Consell ha tingut una elt•
tracadinirie importancia 1 acial ef
vetean les seres tonseqüendef.
veuran avui aquestes caneeqüenclet?
—En el moment en que es plante.
gi el degat polític i partí el Guam,
rada que atnb aquesta deelaració fan degapariixer leC aittetats que
semi:daten existir, i tots f cada un
quedaran Os seus /loca
Interrogat el ministre de la Governació sobre el tila d'ordre püblic, ha dit:
—Es un pla de cal-acres general,
pena abole no ti importancia. La situació política era la que en tenia,
ja ha desaparegut en el Cansen
d'avui.
La nota oficiosa del tractat en el
Consell diu
El Cimbel' iaverti gairehé la tota.
litat del temía en l'eatudi de la situad& política m'estila i emtteten
seva epinió tete i cada un dels Ministres, i en darrer lloc el senyor
L erroux.
Els acerds que es prengueren fue
taren pie unanimitat, demostració
de la perfecta intelligencia que regna entre tots els comidiera
De la versal a donar a la M'eran
d'aquests acords ha queda encaregat, tenint en compte la importincia
d'aquests, el propi president del Co*
sell.
El ministre de la Governació ha
manifestat al Consell la comunicada
telefònica del senyor Selves,
MANIFESTACIONS
DEL SR. GUERRA DEL RIO

El senyor Guerra del Río, amb tl
qual han pariat els periodistes quan
es dirigia al saló de sessions, ha dit
que la impressia que tenia sobre del
que pogués acorrer aquesta tarda al
Parlament era que, indiseutiblement,
seria un trami per a la República.
Un periodista li ha dit:
- Per al Govern que en aquesta
moments representa la República?
—EI Govern és una cosa secundas
na. Jo us dic que passi el que passi
serà un triomf per a la República,
contra dels que l'ataquen per la dreta i per resquerra.
Un altre informador ha dit:
—Doncs el senyor Maura es mostra
malt pessimista sobre el moment
Cual.
El senyor Guerra del Rio ha contestat
—No vull dir res del senyar Maura,
ni ficar-me amb eh, perquè sí molt
caneé després haurem de figurar a
es mateixes files.
—Ho fara el Sr. Salazar Alonso?
—No ha sa
—Es que el Senyar Lerroux ha dit
que es trabava malament.
—No: el senyer Leerme< no esta
ladisposat . i si cal que parli. parlar/
L'ACTITUD DELS
TES DAVANT DEL DEBAT
POLITIC
El senyor Largo Caballero comentava als passadissos del Cenares
amb diversos diputats i periodistes
la situada, politica, sobretot en el
que es refereix al Parlament i al
debat politic que sembla s'iniciara
avui.
Li semblava improcedent la forma
d'iniciar el debut politic. ja que tiembla que la interpellas p; la fa el Gos
vern a una minoria de•erininada,
-i van la préctica parlamentaria. seguida fins ara, ha rat la que siguin les minories les que interpellin
el Govern.
A mea lea minories, estant al Par;ament dintre el reglament de la
Carnbra, estan dintre de la legalitat.
El partit socialista i la Unja General de Treballadors aún organismes autanorns, amb Ilurs Juntes di.
rectives, i si s'extralimiten al carrer
el Gavera té rnitjans coercitius tuficients per a fer-los entrar en la
legalitat. El que no pot lee és rarregar la responsabilitat sabre la minoria, a part que tests els homes
politics diuen en cada inoment ei
yle els convé.
El senyor Lerroux no ha soating ut el que va dir a Saragossa fina
que amsidera aporté fer-ho al Parlament en el moment que ii con.
vingui.
Quan convingui parlar a la nostra
n-anoria ho farà clarament i 'me
cap mena de limitacions, puix que
s -na de tenis en compre que no ea.
ten en el r I glin rnonarsmic i si en
la Repablica, on cap poder no is
i r responsable, cutis ho prova el que
adhue per al cap de l'Estat
bleixen a la Constitucii normes per
a enjudiciarao en el as que S'extralimiti en les ¡leves funciono.
El Sr. Largo Caballero, que ha pasat bona part de la tarda pela pastado-sos de la Cambra, loa sostingut diversa converses amb diputats i peraxlistes.
En una d'elles, referint-se a l'anunciat debat politic, ea die:

—Pm sembla molt bé. Aquests debuts pol.tí.e són una arma de dos
talls. Yo Cree que el Govern no sap
al que s'exposa amb aquests propòsits que Se li atrankixen. Els debata
poiltks poden donar el producte de
grane ecaltrerietets per al Gevern.
dio que se'lls preguntara a nosalt rei. s 111113/1 13?«, quina OS /a flan" actitud. Dores ¡o T'aporte que nos«
altres. els todialistes, si satis fa arma)
ta pregunta pe? Gorern. hem de con»
testar al salé de sesaions exposant el
pequé de la matra eztifud, i //asir
relaten per a afea herir d'enjudicier
la eenducta seguirte des dels thia ala
poder, al5 mes petits.
Atortunedeinew, aiem en un ris
111/a Consabidas
gim remedia) i
vigent. en la ha poders
iMdclald ge, Tot, el, psaders són discutibles i dintre de la nostra Constancia s'assenyalen sancions per a tots
eh milete.
Mal is que supino que a mi eta
deixaran parlar i explicar el perquè
de la riostra actitud. Es clar que si
a la Cambia no se'm pernada d'expressar-me com jo cree indispensable
fee-ho, renunciaria a la paraula.
E l Se. Largo Caballero ha preguntar despres si a la airada del Censen
de Ministres havien jet cap manifestada reierent als debats.
Els pera:alistes li han dit que segon s la Ilota oiici r, sa del Consell tot
havia estas unanimitat, que tots els
acords presos he havien estat amb
els vots de tots eis ministres, puré
q ueal. aenyor Lerreux hacia dit
la sortida que es tratiava quelcom
indisposat i que desitjaria que el
debat pe•lisic quedes ajornat
dernä, pera que cosas que ell no podia evitar-ho, si alga intentava plantejar-lo ell es reservava ia seva contestada, uns densä.
Dona, caldra — ha dit el senyor
Largo Caballero posar a la Consatildó un article que ens ha passat dient que es prohibeix posar -Se
ntalalts als capo de Goleen.
El senyor Alvarez Angula que era
present ha dit:
seré aquesta malaltia con)
la del peroné de Sagasta?
s-No— ha contestas el senyor
Largo l:aballero-- perque ara, pel
que e% 0.11. el tiovern no té peroné.
Després. e! cap de la minoria soc;alista sala dirigit a un informador
íIi ha preguntat si la interpeliacia
del Gotea) seria solanicill als socialistes o ai es dirigiria també a altres
mincries.
El periodista ha contestas:
—Pel que es y en el Gavera es proposa intessie llar igua.ruent els socialistes que els diputas, de la Ceda.
—Dones an — ha contestas el senyor Larga Caballero— ea on ha
d'indagar el Govern. Aquest sap concretament totes les preparaciuns que
ve fent aquest partit de la Ceda i
pot evitar-les, pesqué algunes podrien resaltar periloses. Ando
aquests diputats, amb aquestes mifolies que sen cnerniguea del ligan,
es amb les que hauria d'aeazar-se
per a fer-los veure que dintre de la
República no caben aquests subterhigis que vénen emprant els
d'Acciú Popular.
Pera a insieres, els socialistes?
Qué es prulos-a el Linceen? ¡Que donem ja per sWit.i n isament satisfetes
totes les Ilustres sppiraelons? 1Zo;
nosaltres no pudern renunciar a elles.
En fi — ha acabas dient el cap de
la miseria socialista —, ja veurem
com es planteja i per qui el debut,
i esperen) les :e rres conseqüencies.
--Crtieu que ei final del debat será el plantejainent de la crisi? —
han preguntas
—De cris' ola ha ja fa molt de
temps, pera, co,,, ja saben, guau sena
blat acabades lotes les disponibilitats
de Govern, sentare hi ha algu que ajuda una mica per so- contar-lo tata setmana mis, de !llanera que podria ara
donar-se aquest cas.
L'ACORD AL CONGELL NO
HA ESI'A'r ABSOLUT
passadissus de la
L'attimacia š.
Cambra ha estas extraordinaria des
de primerc, lunes dc la tarda.
Les converses 11411 giras tatas, com
és natural, 10 udtant dc la situada
del (jo y era, que e> cunsitlerara dificil,
del debas solític anunciat.
Es comentaia, també, la nata oficiosa del Listscl, de ministres, i la unanitnitat gas, s..se.s. a dita ,teta. existia entre tia, eis a l ambres del Gomero.
Alguns que es de.so len assabentats

afirmaren 11 11C ar;ne2.ta unanimitat no
havia exissit, i que almenys un ministre. el !sayas Alvarez Valdés,
s'havia mostrat francanient diaconforme amb les itlepe i orientacions apuntades pe! scmor Nfartínez Iturno, i
que fosen les que prealginsren en la
reunió ministerial.
Igualment es ielen suposiaions sobre si l'agrari teMor Cid havia TUWat també la posici6 de política
d'esquines
Uns altres comentario es refersixto
a l'acte de demi, ea el qual eha d'imposar la creu de l'Orde de la UpaMica a les autoritats que ea distingir e n en le repressi?, de la intentona sindicalista, al g ú aptintava l'estranyaa
que no iaProliti l'ocasit, per imposar

la mateitra condecoració al tina« cemiel ~y« Panosas i altres caps de
Seguretat rase la tenen concedida per
llar etícae intervenció a favor del regio' en Favortament del complot del
co d'agost.
Abres comentarista alirmaven que
si lié la crisi era cosa descomptada, altramen no seria tan inurtediata tota
aleen! creien.
Opinaren pel centrar; que no es peoduiria fins la setmena emrant, anda
la gura! cosa es donaría temí» per «a
una solució hannonioaa.
-tar
EL SR. BOLIVAR DESCONPIA
DIU, SR. MARTINEZ BARRIO
I DELS SOCIAL1STES
El diputat comunista senyor Bolirae ha dit:
— P er a mi, el debas politic pot as
ser molt interessant, pesqué tal cegada s'aleteara el Celá, i podrern apre
-ciarunxd'qestovfar.
Dic basa perquè per a Mi tota

declarada del senyor Martínez Barrio em sembla feta d'acord amb tests
elements dirigents del partit socialista,
que es troben quelcom aiarnsats davant
rallan de les masses. que ja les sobrepassen i que 56n incontenih'.es.
Jo crers—lia continuat—que el que
hom pretéu 01.• donar peu al Govern
pesqué se'n formi un altre de mis
atipla concentrada republicana, i
aria) això els socialistes, que no ionmarien part personalment d'aquest
Govern, pera al que prestarles el seu
ajut, podrien dir a les masses que
els segueixen que slavia format un
nos Casero republicà, que, natal/alinean, no seria presidit pel senyor
Lerroux, i que aquest Gomera hauria
promis respectar tota la legislada
de les Constituents ilota l'obra d'esquerres, i que caldria donar-li un
marge mes de credit perque poguas
desenrotllar el seu programa.
Amb aquest intent d'aquests dingents del socialisme i el sen3-or Martina Barrio, podría almenys retardar-se aquesta amenaea de les mas.
ses obreres i es podria guanyar
ternos, que a el de que en definitiva
es tracta: de guanyar (culpo.
VII ii—ha acabas dient—, anem a
Veure com es desenrotlla aquesta comedia, puix que ja a vaig dir que
per a mi alee) no deixa d'esser una
farsa total.
AMPLIACIO DEL CONSELL
EL GOVERN S'ADJUDICA
TOTES LES INICIATIVEZ
LEGISLATIVES
El Consell de afinistres celebrat
avui hala& despertat la natural meneecar haria de plantejar-s'hi el
problema palitie abans de dur-lo a les
Corts el Cimera
Es daconeixia l'actitud que prendrien dimane la darrera posició assenyalada pell ministres radicals els seus
companys de gahinet, que representen
partits de significació més dretista.
No obstant, segons ei reflecteix en
la nota oficiosa, per les manifestacions
de tots els ministres, s'Ita produit una
unánime identificada en l'apreciació
del problema plantejat.
Ha començat el Consell plantejant
el senyor I.erroux la güestia política, esposant als ministres que els
termes de l'entrevista sosting-uda el
dia abans entre tres dels ministres
radicals, amb el president de les
Corts i ei del Consell de Mniistres,
i encara que no dulitava de la identificada dels consellers que pertanyen ai partit radical, desitjava conèixer el criteri personal de cada un
d'ells, tant e13 radicals com els dels
altres partits representats al Govern,
respecte a les manifestacions feteS
públiques pel ministre de la Gover;
nacía. sobre Fainbient politic forrnat
al sen voltant i de la reacció observada en les dictes.
Davant el requeriment del senyor
Lerroux Ii ha exposat primerament
la leva opinie el mini s tre d'Estat.
Ila seguit el senyor Pita Romero, el
senyor Martínez Barrio i aixi, seguint en ordre de col-loe sei ' , al ;aduna de la mesa de! Conseil han anat
parlant tots els ministres has arribar al senyor Alvarez Valdés.
.1nst, Patisfacció sala apreciat la
coincidencia de tot el Govern a jutjar
el moment pestltir, i en vista d'això
Ola adepta, unanimcment record del
ranvi de pil i tisa que ha d'imprimir el
G., tris en la sera actuada.
ala acoreiat que d'ara endavain la
iniciativa legislativa parteixi del Goteen. setter admetre les gne vinguin
de lt, oposicions, que de lel a el% projectes de Bei que es presentin a les
Corts es faci qüestió de govern la
sena aprmació. que aquesta obra governamental estigui orientada en un
sentit profundament republick, impedint tota reacei6 i requer;e de la minoría oodalista una declarada terminant respecte a la seca salidaritat amb
leo preasandes d'anunci de revolució
que ve realitzant al carnee.
A compilantia ¿'aquesta acorde
quedaran rebutjades les propasaclon, de Ilei de sentit dretista que
hagin estat presentades a la mesa
de la Cambia: quedara relegada "sine die" el projecte daninistia dels
senyors Calvo Sotelo i Benjumeat
es mantindri el projecte del Govern
sobre la concessió de pensiono a la

• cletecia, i en el cas que la minoria
socialista es ratifiqui en el seu propbeit de provocar la revolució soCial, declarar aqtrest partit fora de
la Ilei aplicant-li la legislad?) vigent i dictant, si caiguda, aquelles
lleis necessiries, a judici del Goteas, per al manteniment de l'ordre
1 defensa de la República.
Per a l'exposició d'aquest programa de Gomera a les Corta s'ha acordat aproíitar la primera ocasió;
acordat que en la sessió de la tarda,
amb mota: del vot particular presentat pel senyor Azpeitia al projede de Hei intensificant els conreus
a Extremadura, el ministre d'Agricultura declari que fa qüestió de
govern la no acceptaciO d'aquest
vot, provocant aixi el debat polític.
El senyor del Rio. en efeete,
aquella declaració, pera retiras el vot
presentar per la minoria popular
agraria, i trobant -se delicat de salut
senyor Lerroux, hagué d'ajornar-se
fins a la sessió de denla a la tarda el
plantejament a fono del dehat.
Es provocará denla, segurament,
aria) motiu del suport a una proposició de Ilei del senyor Martínez de
Velasco sobre rexpropiacia de les
hisendes rústigstes que ioren propietat de l'extingida noblesa, proposició
que no será admesa pel Govern.
El senyor Martínez Barrio ha
anunciat al Con s ell que portava ja
articulats alguns decrets i projectes
de llei en relució amb ei mantenimur de Fordre públic, pera per l'avaneat de llora sita acordar deixar el seu estudi per al proper Consell, en el qual es finan a també l'ordre de prelació en l'execucia d'aquests projectcs.
El Govern lla rebut amb gran satisfacció la comunicació del senyor
Selves sobre l'actitud de la Generalitat de Cataltinya davant dels
anuncis del moviment revolucionari,
declaració que, a judici d'un dels
ministres, ha estar considerada toril
el mis important de tot el que s'ha
tractat en el Consell de Ministres.
La unanirnitat del Govern ha atlas
nyat tota probabilitat d'una crisi per
discrepàncies entre els ministres.
Queda ara el problema parlamentari que es plantejarä denla, puix
que e/ Govern está decidís a plantejar la crisi total en el moment
que sigui derrotas a la primera voradié.

Joan March, baròmetre
lerrouxista
Madrid, 6. — "El Socialista" diu
saber, per conduele que li inereix crèdit, que el senyor J0411 March, que
estava atalaiant, des de San Juan de
Luz, la marea, dels esdeveniments a
Madrid, ha decidit tornar a París.
Afegeix que el senyor March s'ha
convertit en el baròmetre lerrouxista
més sensible.

El senyor Lerroux

.

està indisposat

Madrid, 6. — El president de la
Cambra, senyor Alba, ha cridat al
seu despatx els rapo de les minories
parlamentasies.
Ha maniiestat despees el senyor
Alba als psriodistes que els havia
cridat per participar-los que el senyor Lerroux Ii hacia comunicas que
ca trobava indisposat i que no podia
assistir a la Cambra, per la qual cosa
s'ajornava el debat politic.

A PASTA PER
A AFAITAR

NIX

ba «tat elaborada pensant no
sals en que ha de suavitzar
el pél per a fer-lo tallable
tense gran esforç, stnd pea>
sant tambe en que uri . l'epidermis de tot a irritad&
grans, rolors, etc.
La

Pasta NIX

s. doncs, cm factor precias

per e l'operac1O d'afaitar-se I
al mateix temps un producte
l'higiene per e la pell

Usant la

Pasta NIX

4'eviten tots els perills 4e conAgi, no sois per la naturales»
le la Pasta en st, sine lambe
J er que s'eliminen sabons,
'irotxes, vasos s iota mena
l'obiectes porto -ta te ro bis.

•

Usant la Pasta

NIX

stmplificarä l'operada.
hi empleara tres o
quatre minuts, no sentir» des' pres cap Irritad& ni molestia
a la pell 1, si la tema abans
«Mallar-se, la desapareinerä.
perqué, cal no oblidar -bo.
LA .PASTA NIX. ES ,
mas os mi, UN PRODUCTE PER A EPIDERMIS
OROCUERIES otaeume
IlilANW10
83 aTC, Al Mea) OP re PF .SSEIP..5

Les Corts

ANyA
de la Reptiblicp

Ha continuat la &ansió del projecte sobre la intensificació dele cultiy,
a Extremadura
Una proposició incidental sobre la vaga de Toledo
Madrid. 6. — Conumea la sessi6
a dos parts de cinc, sota la presidencia del senyor Alba. Al banc
blau els ministres d'Agricultura, Marina i Justicia. S'aprova l'acta de la
sessió anterior.
lambe saproven alguns dietameno de suplicatorio denegant el processament de diferents diputar!.
(Entra el ministre d'Obres Públiques.)
S'aprova el dictamen de la comissió de Guerra, concedint quatre mil
quilagrams de bronze per al monument als gernians Quintero.
El senvor MADARIAGA, popular agrari, defensa una proposició de
Ilei sobre exempció de l'impost
tilitats als sous inferiors a sis mil
pessetes anual,.
Es presa en considerada.
CONTINUA LA DISCUSSIO
DEL PROJECTE SOBRE INTENSIFICACIO DE CONREUS
A EXTREMADURA
El senyar "efaZPEITIA, popular
agrari, deiens'a un vol particular a
l'article primer.
(Entren els ministres d'Instrucció Pública i Treball.)
El MINISTRE D'AGRICULTURA es declara contrari al vot perque aquest significa que l'Institut de
Reforma Agraria hagi de pagar als
propietaris de les terres ocupades
una renda majos de la que correspon a aquestes termes, i diu que absl
con es mostra disposat a acceptar
vots particulars que tendeixin a mil/orar el projecte, no pot acceptar
aquell s que el desvirtuin.
(Entra el ministre del Treball.)
S'oposa també a la part del vot
que es rcfereix a la indenmització
per danys i perjudicis , pesqué Ilavors es declararla FInstitut de Reforma Agräria subsidiàriament responsable de tots els dam o s i perjudicis produits a la terra i això seria
donar una arma als conreadors i
propietaris per fer el Pm els setobiés a expenses de l'Estas.
Rectifica el suyos AZPEITIA insistint en el scu vot, i rectifca igualment el MINISTRE D'AGRICULTURA, mantenint la seca 1fe...1C11:/.
la qual fa gambó de gabinet.
El Sen yor CASANUEVA, popular
agrari, diu que l'actitud del ministre
respon a la ¡Menda de desviar latendó de la Cambra cocees altres
Miestions. pera en vista que planteja
la qiiestie de confiança no te 111e3 cemei que pregar al senyor Azpeitia
que reata el seu vot.
El senyor AZPEITIA accepta, i el
vot queda retirat.
El senyor ARAGAY, de l'Esquerra,
en vista que et senyor Azpcitia ha retirat el seu vot, din que et seu ja no
ti objecte, i el retira tumbé.
La Comissió acecina un rot partiellles, i prega que se suspengui la diooussió per resoldre sobre mt altre que
hi haLpreseA
A v titG
atA
.
DE TOLEDO
El senyor BLAZQUEZ, socialista,
defensa una proposició incidental respecte a la vaga plantejada a Toledo
amb motiu de l'oposicia dcls Patrona
a complir les bases de treball per a
la recoleccia de l'oliva. Demana que
el ministre In intervillglij per a ferles complir.
Afegeix que encara que aquestes
bases de treball ja han prescrit, cont
que no la ha liases naves, i aixa ha
estat per negligencia del ministre del
Treball , han de eledarac-se prorroga
-deslamigu.
El MINISTRE DEI. TRELLALL
contesta que no es put tomar a aquestes bases ja caducades.
Afegeix que ell ha esgotat ja tots
els mitjans per a buscar una solució
equitativa a aquest conflicte per resoldre el qual acudí a Toledo el propi
director general de Treball, pera com
que aquest conflicte ha ultrapassat els
3eli, propis limits i la originas una
vaga general perillosa, el Ministre de
Treball ha sollicitat del Govern auterliz:trió per redactar un laude que
creu inspiras en la ist sticia i que
espera que podrá satis fer les parto en
!Mita. Exposa els termes d'aquest laude i demana als signants de la propasició fine la rei irin.
El Sr. 111..kZQUEZ fa constar que
la saga s'estén a Toledo als sibrers
tots els matisos. intime al, d'una
associacie católica que alli existeix.
Es plany 011C ami) el laude del ministre del Treball es teneleixi a la
rebaixa del, jornals. precisament en
el moment en que puja el ere)) del pa.
No obstar:, consignada la seva prote s ta, retira la proposicia.
El Sr. Xf A DA R IAGA, popular
agrari, solicita permis de la presidencia per a intervenir, i concedit
aquest diu que, en efecte, la vaga de
Toledo respon a exigències de la patronal d'aquella provincia, pera, que el
problema és distint de com l'ha plantejat el Sr. Blizquez, perqui aquesta
s olera) que el ministre ha donat es
podia bree danat fa quinze dies si
els socialistes s'hi Ingueesin atadormat.
El que succeeix a Talad., as que

la ha entaulada una Iluita entre comunistes i socialistes, i el conflicte
ha privat moltes famílies del jornal
durant els dies de vaga.
(Entra el ministre de la Governació.)
El Sr, AGUILLAUME, socialista,
respon a una allusi6 del Sr. Maclariega fent constar que ell intervé en
aquea clase de qüestions obrero,
des de fa molts mis anys que el senyor Madariaga.
Afegeix que als acords sobre la vaga estigué present, també, un dele.
gat del Sindicat Cataba de Sant Josep, al qual pertany, sens dnhte,
senyor Afadariagn.
(El senyor MADARIAGA fa gestos negatius.)
El senyor AGUILLAUME: S. S.
ks capase de negar l'evidencia.
El senyor MADARIAGA: Aquest
Sindicat te teto lea meces simpaties,
però jo no sóc afiliar seu.
El senyor AGUILLAUME acaba
la seca intervenció.
El senyor BLAZQUEZ intervé noverbena per tal de ter algunes rectificacions al que ha maniiestat el senyor Madariaga. Diu que si el contacte no es pogué resoldre abans fou
perquè el senyor Madariaga 110 el porta amb la diligencia precisa davant
el ministre.
El senyor MADARIAGA protesta.
El PRESIDENT Pena senyor Madariaga, arranjada feliçment la qüess
fié amb les declaracions del senyor
ministre, i amb la retirada de la proposició, no hi ha per qui insistir. Em
sembla que estem parlant ja massa
de la provincia de Toledo.
El senyor BLIZQUEZ afegeix que
és absurda la invocada que el senyor
Madariaga ha fer sobre la possible
pèrdua d'uns jornals, perque la quantitat d'oliva que cal recollir és la mateisca d'abans, i seran, per tant, els
mateixos els jornals que sanaran de
percebre.
El senyor BOLIVAR (comunista)
respon, també a una alusi6 del senyor Madariaga, i diu que la burgesia de Toledo és la mes criminal
d'Espanya. (Rumors.)
El senyor MADARIAGA: Alió d.
Villa de Don Fadrique.
El senyor BOLIVAR: Allí fosen
assassinats innombrables obrers.
El senyor alADARIAGA: I S. S.,
mentre els obrero donaven la cara,
estàveu a la cuina. tAplaudiments
dels populars agraris.)
El senyor ALVAREZ ANGULO,
socialista: 1 S. S. de canses, (Rialles.)
El senyor BOLIVAR: Jo esteva
prestant assistencia als ferits i vaig
haver-nie de treure la bata per anar
a la presó mesure aquest senyor que
teniu al vostre costas estava disparant.
UN DIPUTAT popular agrari,
que es Velluda pel senyor Bolívar,
protesta de l'actitud que aquest li ha
atribuir, i diu que gräcies a l'actuada del senyor Bolivar, i d'altres P er
-sonemblat,'hcvries
obrero de Villa de Don Fadrique,
que eren immillorables, en un germen d'odis i rancúnies constants.
PRECS I PREGUNTES
El senyor ALONSO ZAPATA,
socialista, es dirigeix al ministre
d'Instrucció Pública demanant-li la
rápida resoluei6 d'un curo del magisteri i l'anunci de les vacants d'escoles que existeixen en l'actualitat.
(Ocupa la presidencia el senyor
Arranz.)
El senyor NUSEZ MANSO, popular agraza, es dirigeix al ministre
de la Governació per donar-li compte de l'estat d'anarquia que regna al
camp de la provincia de Cadiz.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO ii respon que es posará d'as
cord amb el governador de Cádiz
per tal de posar remei a aquesta situació.
El senyor ROMERO, socialista,
diu que cal tenir en compte la critica situada per qué travessa la provincia de Cáceres, en la n itta! e. (14na el cas de families proletäries que
en alguns pohles han de limar els
seas fills a les autoritats.
Li estrain a ihm a Junta de Protecció a la Infancia no intervingui en
aquests feto, que, de vegades, ocasionen tragèdies, com el recent
d'un infant a Madrid. Es refereix a la
situació igualment trägica en diversos
pobles de la provincia, a la qual —
diu — han arrossegat nombrases treballadors les persecncions de molts
propietaris.

MAILIFIE, sastre
CARNAVAL
Es imprescindible
el vestit de smoking
Ronda do Sant Pero, 24
l'olieron 18838

Es dirigeix als ministres d'Agsisul
tura i Obres Púbilques perqua miar.
la manera de soluelonar semblant
tat de coses.
ES REPREN EL DEBAT SOBRE CONREUS A EXTREMADURA
lacEs
ió dre r Senr. e)Aldcaeba
la t teipilnaou,irgersob
P(r' e
la intensificada, de cultius a Extremadura,
E Sr. SALAZAR ALONSO, radical, com a representant de la provincia de Badajoz, interne en el debat.
Contesta a unes alusions que li va
fer dia la senyora Nellsen, la
qual li va dir que ell havia anta del
bracet amb el Dr. Vallina, i día eme
ell va fer això per combatre la monarquía, qtran encara la senyora Kel
l
Icen no era ni republicana
na ni sexi
La SENYORA NELKEN: zEam
permeteu una interrupció? Quan jr
lela propaganda revolucionaria entr
els minaires d'Astúries, zero ja
republicà?
El Sr. SALAZAR ALONSO:
es ara moment de ventilar aquestes
petiteses. V. S. parla molt de Repú
-blica,pernosmquét
República.
La SENYORA NELKEN: No al
que ho digui: al central que r6,El Sr. SAL.aZAR ALONSO parla
dr e' unno.
alcalde socialista anomenat lie-El Sr. RUBIO: Que no as arialisia.
Et Sr. SALAZAR ALONSO: Die
que aquest alcalde és socialista!
El Sr. RUBIO: Us torno a
que aquest senyor no as ni ha e
mai socialista!
El Sr. SALAZAR ALONSO:
Aquest alcalde, en unió d'altres,
cialista.
La senyora NELKEN: Pera si
aquest alcalde 110 és socialista.
El senyor SALAZAR ALONSO
Deixeu-me parlar.
La senyora NELKEN: Pera nos'
,aat usar aquest "també".
El senyor SALAZAR ALONSO:
la dic el que vull, perquè tinc la reseantabilitat de les meres paraules.
La senyora NELKEN: Pera Izo
de tenir, tumbé, veracitat.
El senyor SALAZAR ALONSO
continua dient que a les Cases de:
Poble s'exerceix un caciquisme :crotge al camp extretneny.
La senyora NELKEN: Aix6 no e,
m'E% senyor RUIZ ALONSO (po-

pular agrari): Passa inenys, i cada
cegada pausará inems, atnb permís de
la senyora Nelken.
La senyera NELKEN: Pasarla
molt més sense el meu manís i sense
el de S. S.
El senyor SALAZAR ALONSO
continua el sets discurs, i parla de la
eampanya que es ten F.xtremadura
contra la guardia civil.
El senyor RODRIGUEZ JURADO (popular agrari): Per la sem:ora
Nelken.
La senyora NELKEN: Amb mal:a
IwErula'senyor ALBINVANA, molt irritat: Això no pot dir-se.
La senyor NELKEN: S. S. no té
autoritat per parlar.
El senyor ALBINYANA: ¡Per
qué?
La senyma NELKEN: ¡Per què
trae,ueren a S. S. de Mèxic:
El senyor ALB1NYANA; Per defensar Espanya i els interessos espanyols.
La senyora NELKEN: No, no fou
perEiaixsetor ALBINYANA: No?
Doncs per qué?
La senyora NELKEN: Una semara no pos dir les coses per les
quals S. S. fou expulsat d'allí.
(Rumors.)
El senyor ALBINANA glaseen.
El senyor SALAZAR ALONSO
continua parlant de diversos succeesos ocorreguts a la regia extremenya
durant les eleccions.
La senyora NELKEN: —1 els
guàrdies d'assalt per que van votar?
El senyor SALAZAR ALONSO:
—Els guàrdies d'aasalt van votar a
peticia dels socialistes, que creien
que anaven a votar per elle.
Et sena or RUBIO, socialista:
—Quin einismel
La senyora NELKEN: —No es
compren que un home mirel mentir
d'aquesta limera. (Forts rumore.)
El senyor RUBIO: —Pera si a
S. S. li consta que fou el partit socialista el que es va opone a qué
votessin. No es pot tenir equeet elnisme.
El senyor SALAZAR ALONSO,
protesta de les inteerepcions de qué
sea fa objecte, i din que ola dlloutats que no ese++ conformes arnb
el que ell diu, poden dernanar la
patenta per a rectificar-4o.
Segueix dient que es realitzaren moltes coaccions pelo socialistes.
(Ocupa la presidencia el senyor Canauttettvt ill3c a la clausura d'alguna Osito
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a marxar de les °remando% de la Han eatat condecorats ela
U. G. T., i ingressar en les del bloc
agrari, que patrocinen els senyors Ca - capa 1 oficiala que es dieamueva, Gil Robles i els seus amics.
tingiren durant els fets del
però anta per bé que no es pot jus10 d'agost
tificar, es meros censurable que la
cialista.
Madrid,
6.
— A última hora de la
d'insubordinació
tasca
realitzada
pel
ministeri
del
Treque
l'estat
Afegeix
tarda sla celebrar en un dels saque reepa a la provincia de Badajoz ball, que fomenta la situació dificil en
loas
de
la
Direeciti
general de Sedetermina les guspires anärquiques que qui la provincia es troba.
guretat lacte d'imposició de conCensura la conducta del governador
N produeixen alli amb la troballa de
decoracions als caps i oficials de la
civil de Salamanca, que diu ajuda
bombea
força pública que més es distingiren
' ' El senyor ALVAREZ ANGULO, aquesta maniobra a favor dels patrons,
en els successos del to d'agost.
i resol els conflictes de treball amb
socialista: —Bombetes.
El director general de Seguretat
El senyor SALAZAR ALONSO: l'amenaça de la guardia civil.
ha imposat les creus als oficials i
El MINISTRE DE LA GOVER—De bombetes estén V. S.
ha pronunciat després unes paraules
NACIO: Però si el millor elogi d'aEl senyor ALVAREZ ANGULO:
enaltint la conducta de la força pú—Si que V. S. és un tender juridic. quest governador el {fu el govern de
blica.
El senyor SALAZAR ALONSO: qui els socialistes formaren part.
A continuaciO shaa celebrat un
—Jo sóc, en efecte, fill d'un modest (Rialles.)
lunch.
El senyor MANSO no riguin les
barber que es guanyava honradament
Els periodistes s'llan entrevio tea
la vida amb el seu treball, mentre VV. SS., que aquest governador obraamb el director general de Seguretat.
va llavors d'una manera molt diferent,
que V. S....
En la sera conversa, els
que precisament el que el defineix
(No es possible sentir el 1mal de la
tes s'Itan estrat( al, das art el semor
frase perquè radicals i Pealara a gra- és l'haver suportat quatre governs,
Vald via. de la manea de publicitat
ria esclaten en una </vació imponent al i esta disposat, jo cree, a suportar-ne
amb que s'haria cfectuat, a la tarda,
quaranta, donant - l os gust a tots. Atesenyor Salazar Alonso que es reptolacte d'imposar lee condecoracions a
geix que si no fos per la prudencia
dueix les dues vegades que intenta
diversos caps i oficials de seuuretat.
del cap de la guardia civil de Salaparlar el senyor Alvarez Angulo.)
car considerant important l'arte, era
Afegeix l'orador que cal anar ne- manca slaurien produit conflictes
estrany que ni els periodistes que fan
gravíssims allí per les instigacions
renament per part de tots a veure el
informad() a la Direeció general de
mitjà de remeiar la situació d'Extre- que el governador fa constantment a
Seguretat ni el mateix personal ele la
madura per part de tots, àdhuc dels aquesta ferea.
casa mi tinguessin noticies de la ceAcaba dient que crida ratenció de
socialistes, als quals en mollea ocarimònia.
la Cambra sobre aquesta situació de
sions desborda la massa que vaEl Sr. Val.livia lau nanifestat que
len controlar. Recorda un diseurs del la provincia de Salamanca, puix que
hacia volght qcp l'acte lindo s lloc
senyor Largo Caballero pronunciat a esta segur que si no es presta atenció
en la intimitat, per coníiderar-ho com
a això la provincia de Salamanca
Don Ben ito, en el qual predkä la
a assumpte de regim interior, i
revolució social. i diu que no es pot
ocupara en termini breu l'atendí) de
aquest sentir es van ter els prepara.
prendre la provincia de Badajoz com
la Cambra i del país. malgrat tots els
uns per a la cerimònia que — ha dit—
a conill d'indies per a insensata assaigs. propòsits dels socialistes, que fan els
no ha litigia carácter oficial de cap
k"---, Acaba dient que amb aquesta greu mes grans esforços per tal d'evitar-hi
mena.
experiencia la provincia de Badajoz
perforbacions d'ordre públic, que, com
afeerit que els oficials condecoes sabut, es resolen sempre produint
Pot ésser el centre de la iniciació de
rats són els que intervingueren en el
la revolució social, i en remei d'aixé víctimes en la classe treballadora, i
moviment del to d'agost. sense que
ha d'acudir el govern, al qual dóna salvant els patrona que els originen.
aquestes recompenses t inguin res a
la ven d'alrma des d'ad.
El senyor ALVAREZ ANGULO
veure ainh les atorgades no fa gaire
(Aplaudiments en els radicals.)
demana la paraula per tal de donar
Pel s fets del de:calibre darter.
La senyora NELKEN rectifica.
explicacions al senyor Salazar AlonRecorda la invitaci ó que se li feu
so sobre la interrupciä, que diu fou
en la seca intervenció anterior permal interpretada per la Cambra. Fa
qué portes a la Cambra les dades
constar que no fou sinó que, en és- El ple del Tribunal de Gaconcretes d'algunes denúncies que
ser alludit en la seva professió, ell
ranties Constitucionals
va fer. Esmenta en primer lloc una
respongué aHudint la del senyor Salallarga Ilista de propietaris de la prozar Alonso, però advertint que tambo
Madrid, 26. — Aquest mati
vincia de Badajoz que es rieguen a
all es tia d'obrers, i ha estar obrer.
reunit el ele del Tribanal de liaranconrear les seves hisendes en alguns
El senyor SALAZAR ALONSO
pobles de la provincia, i adverteix es dóna per satisfet, i fa constar que ties Constitucionals.
La sessió ha començat a les once,
que aquestes dades són només par- tampoc ell no volgué molestar el sei ha acabar a un quart de dues.
cials. puix que la Ilista completa senyor Alvarez Angulo.
A la sortida els vocals del Triburia interminable.
Se suspin la discussió, i s'aixeca la
nal han manifestat que havien dediEs refereix també a una altra hisessió a les nou de la nit.
cal la sessiú a discutir la totalitat del
senda en la qual els propietaris fiprojecte de reglament de regir/1 intequen les seves ovelles perquè els
rior, i que denla, a les onze, es reunicamperols no las puguin conrear.
La
minoria
socialista
UN DIPUTAT RADICAL: Peran novament, per tal de començar
Madrid, 6. — Ert una de les
r6 eren hectärees tense conrear, no
la discussió de l'articulat.
Seccions del Congrés s'ha resän de terra conreada.
També han dit que s'havia donat
La senyora NELKEN: Totes no, tina la minoria socialista.
cumple d'alguns recursos presentats, i
En sortir, el senyor Largo
per6 algunes. si .
que preiximament comentará l'actuació
Caballero ha dit que la minoría
Afegeix que el cert és que hi ha
del Tribunal de Caranties.
ocupat
de
diversos
siravia
molts nnlers d'hectàrees sense conassumptes i especialment
rear, i del millor terreny de la prol'anunciat debut polftic, que la La posició de l'Esquerra
vincia, tense que ningú no hagi imposar cap multa a aquests propie- minarla considera absurd, perb
per si arriba a plantejar-se i de la Lliga davant la
taria.
ha estat designat el senyor BesEl senyor RODRIGUEZ JURAsituació política
teiro, que parlarà en nona de la
DO, popular agrari: Estaría be que
minoria socialista.
encara ela haguessin multat.
El senyor Jiu/enea Asila ha
Madrid. 6. — Contestant a preLa senvora NELKEN: Perú no
es pot parlar, com feu vosaltres, de estat encarregat de dirigir una
guntes dels informador; el senyor
pregunta
al
Govern
sobre
l'acSantaló ha fer les segiients manifesla necessitat de remeiar l'atur i destuaci6 dels Tribunals d'Urgenpees emparar aquestes actituds.
tacions:
cia
de
Madrid
amb
motiu
dels
El senyor RODRIGUEZ JURA—Nosaltres, els de l'Esquerra Refets
de
San
Carlos.
publicana de Catalumea. sentare hern
DO: De l'atur en tenen ia culpa les
Tambe sita aeordat presenvostres propagandes verinoses.
dit, i seguirem sostenint avui, que
tar centenars d'esa-lenes al proLa senyora NELKEN: Però les
sorn republicans d'esquetra, per'', re_
jecte de llei anomenat d'Havers
nostres propagandes no han arribat
publicans; que ens semblen malaa la Clerecía, i delimitar vntamai a aconsellar als propietaria que
ment toles les dictadures, ja siguin
cid nominal per a radascuna.
no treballin la terra.
siguin ute dretes, encaAixí mateix s'Ira acordat pre- socialistcs, ja
E! senyor RODRIGUEZ JURAra que, naturalment, ens senthleit
sentar dues pro pos ic fi-tus do.
DO intenta tornar a intervenir.
rima pitjor les dictadures de dreta,
una sobre els sois-oficiara, en
El PRESIDENT: Senyor Rodríperä no per aliso) podem prestar el
el senil' exposat pel senyor
guez Jurado, la presidencia está disPrieto en el seu discurs dgl nostre ajut a la dictadura dcl proposada a intervenir reglamentaria, diumenge passat i d'acord amb letariat.
ment si tornen a interrornpre.
Si a les Corta, en plantejar-se
ciació
el que va dir el senyor BolsaLa SENYORA NELKEN: A mi
ñon en la sera intervenció par- aquest debat, hern d'intervenir :.o (aSto em molesta.
ren.' per a deixar ben sentot tot el
lamentkria, i una altea reduint
El PRESIDENT: Pcrä molesta a
a sis mesos el servei en files nostre amor a la República i a les
la presidencia. (Rialles.)
Ileis avançades d'esquerra votade, per
i suprimint el benefici de la
Afegeix el president dirigint-se a la
les Corts.
quola.
seo
- Ora Nelken que ha acabe el temps
—ZCOM veieu ha soluciä del prode la seva intervenció i que li conceblema
deix tres minuta perquè acaba
—La se:lució?, un interrogant molt
El programa parlamentari
La SENYORA NELKEN: Multes
gran, perä sense perdre
gräcies, senyor President. (Rialles.)
per a avui
S'ha preguntat al senyor Santald
Em congratula despertar aquesta
si en el cas que el Govern demanés
Madrid, 6. — Acabada la seseufòria en la Cambra, perquè d'ençà
un vot de confiança podio mentar
que estic en contacte amh la miseria sita, el senyor Alba ha dit als
amb el Va de l'Esquerra Catalana, i
de Badajoz no he tingut <ansió de porjodistes:
el senyor Santalä no ha contestat
ro—Ha estal inipossible
riure.
aquesta pregunta.
menear avui el debat polític,
Acaba dient que la nüseria que regperquè el senyor Lerroux
Un periodi s ta ba preguntat al sena en aquella regió i les seres causes
nyor Ventosa edna impres s ió tenia
no inciten, veritablement, a creure els trobava indisnosal, i el sensor
Gil Robles, na' gons ha ilit per
sobre les declaracions nIel scayoa
qlti asseguren volee remeiar l'atur
telèfon, s'llavia vial obliga I a
Martínez Barrio.
obrer i que li recorden aquell Joan
no aixerur-se del 1111, a ealiaa
de Rohres que abans va fer els po—Un xic estranyes
(I :t.
d'una
afecciú
gripa!
(pie
fi
habres.
—.I I de la viabilitat d'aquest Ere
via
produit
una
febre
de
a
E/ Sr. MANSO, socialista, diu que
ven probable que presonitza el seel problema de l'atur a Espanya, en graus; però, no poder venir
nyor Martinez Barrio?
denta,
designara
un
ami,
ben
aeluest s moments, i sobretot al camp,
—Ni ho sé, no lis se.
perque intervingui en el debat.
estä determinat per la intenció de
—Cont vejen que e, cc:anotara amb
De que aquest Co produeixi
meltselements socials irgovernamentals
la Lliga cas de formar-se.
que el produeixen artificialment per rlep tt el programa de la sessita
— Arribat acl ooest moment, si arria efectes política, encara que, essen- de demà.
ba, estudiaren/ les eircumstancies,
Mentrestant comenearit atol.
eialment, té una rel econòmica.
qualitat de l'oter:inent i l'op.ortuni(El Sr. Alba terna a ocupar la Pre- el final de la diseussi() del protat. Aixä es tot el que puc dir-vos.
sidencia)
jecte de lloi (rintensificacid do
Almenys — afegeix — això no té conreus a Extremadura, puix
dubte en una provincia que coneix només manea l'aprovaciú d'un
L'èxode deis d2portats
artiele /Alirio/e/1.
U, que es la provincia de Salamanca,
argentins
i no crea que diputats salmantitts
'Al final de la sessió pudra
d'altres ininories que es troben a la anar tatuaba, per a acabar-Iu, la
Cambra desmenteixin que l'atur alli interpellaeid del senyor Alealä
Santa Cruz de Tenerife, 6. — Ha
té caräcters perfectament política.
Espinosa.
salpat cap a Lisboa el vapor argenti
Die cut el partit radical es va apro(limar ja dietainent"Pampa", que conduela leportais
jitar de la situació creada per la sus- ha preguntal un periodista—la
l'ex-president Airear, i'ex-nitendent
pensi6 del decret que obligava al paConsistió de Suslien 5' h -e el
de Bueno, .aires •et.sor Noel. el tregament de jornals als camperols que projecte d'amnistia
sorer del Cerniré Nacional. senyor
van fer la recoileceid de l'any 5932, i
—Ací el teniu — tau replicat
Rodríguez oe la Torre. i diversos exraquearía per a aquesta afirmació el vivament el senyor Alba, samaotputats
argentins.
teatimoni del Sr. Casanneva, diputat
traut l'fndex dels diclämens
El senyor Alvzat pa,sara 1,11 res a
popular airad per Salamanca.
presentats a la mesa, en el
El sacra CASANUEVA: jo no qual figuren en primer terme Lisboa, on l'espera la sera familia.
La seva esposa ha sortit ia de Bueinternan.° S. S., porqué fa un nao- el referit de la Comissió de
nos Aires en el vapor "Cap Arcana",
, • ment que des de la presidincia he re- Justicia sobre el projecte Ilei
per tal de dirigir-se a Esnama i a
guera els interruptors, pecó sinó li di- concedint amnistia als diputats
França.
ria unes <piantes coses.
electes senyors Rafael BenjuEls do; lortats han facilital una nota
. El mayor MANSO l'invita a qui mea i Josep Calvo Boleto, i
l'ajut d'una prono/dotó de Ilei
a la premsa, dient que el govern arifterringui per a corroborar les seves
genti empra una violencia injustificaafirmados'. Afegeix que els patrons del senyor Rodríguez de Viguri
da per detenir, empresonar i deportar
ialawatina han usetjat, per fam, els sobre restabliment de la peels dirigents dele perlita majoritaris.
ggleis amperols, per tat d'obligar-los nyora pequäria.
gat Poble en virtut de l'apliami6 de
lit Hei ,1TOrdro Palie, que obtingué
4I1 vot i la collaboració de la minora
socialista. Justifica també la destituei6 de diversos alcaldes 1 regidors so-

L'atraca ment a la cala S1m6

—

Sembla que la policia
té la pista dels airaca
dors i de l'auto
fantasma .
Amb inutitt de latracament
darrerament realitzat al Colmado Simó, del cane y de les Curts
Catalanes, 1:1 policia esta teta
gestions per a la busca dels
autors, i prineipaIntent per a
!robar el celebre aubi fantasma
(lel quid es valen els alraradors
per a fugir.
Els dependents del Colmado
Simia, en les fitxes de la Prefectura reconegueren Mis deis
atracador s, atente; d'Hl> imilt
conegul a (le la ps.uiiaisr i
esca pals de la presú.
Amb aquests antecedents, a
pesar del secret antb que es
porten las ¡wat pogut saber que ratito fanta.sma
no (.. .s un tSludebaker, runa e,
(lela, sito:, un marea Buich, que
per a dissimular cla propietaria han eanvial el radiador por
un de bat Marra que se suposa.
TaniM1 se!) la policía que els
que van dintre l'auto sún gent
bregada en ratrarainent disposada a no deixar-se agafar,
que comiden ainb pisloles de
gran calibre i abasl per a aconseguir desfer-se de Ilurs perseguidors.
De tn A s a Inés, (Entre l'auto
lti va una inetralladora de pelit
calibre, itnib la qua! s'explica
el firoleig intens que algunes
vegatIrs , en sisear perseguits,
s'Int sentir.
La noticia oren ferniamont
que està sobre la piala d'aquest
cotxe, ¡ aixi podra posar fi a
aquests escandalosos atracaments.

El rcbatori d'una imat
ge de gran valor

arquecagic
r e tenci6 d'un antiquari
La policía segueix la piola
d'un antiquari que se sospita
que poi, estar en relació arnb la
desaparicid de la imarge Tuna
Yergo de l'església de Cornellii,
d'un gran valor arqueolOgic.
Poi: despees del robatori d'aquesta initage, com que la noticia ja tenia sospites, clavija a
cerrar aquest anliquari. que
alt atores ihr
i
aquest va convencer hsrtloraL que no sabia res de la
desaparirkt, perft pors ilies despras va desaparèixer ele Barrebota ha tornar ara no fa
gaire.
Les rocorque,,, van dirigides
ara a saber si efectivament va
altar a resltanger a vendré la
ilitafge i un ron aeonseguit aixO
va tornar amb els tliners.
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DE BARCELONA
QUATRE INDIVIDUS S'APODEREN D'UN TAXI QUE ES TROBAT MES TARD ABANDONAT
AL CARRER DEL ROSSELLO
blata, a d . .e lit/ii/dS de Mol ole
Ir nit I autulaxi .181 06,
que eslava estacional III Sub.)
de Fetlitfii Galán, ordenan( sil
xofer, VicOlit; .1tgusti, gil° 0S
dirigís cap a la barriada de
Veedun.
En arribar a la ea rrelera de
Coi: nena, junt al 1-t í ',ti del Dragi's els t,1 • 11piltliS del taxi o ral, ' liaren al out°1' que leari, s, cuto
aixi ho efi e ltia. 'fol seguil
(malee ittiluvr din: de referencia.
arntals alllb ri n HII`S. obligaren
xofer
abandonar el halli,1
i que els Hieres la gorra i el
guardapols, s'apoderat en de
l'auto j fueiren ett direecier a
Horla.
tlrin lard , resinenlat taxi fiel
'robal ale:Jil o nal al ietrrer del
Itossellú. e ntre flog”r dí . 1•.bq.
t d Slalit de Garcia 'tornando/.

PETIT INCENDI

En un magataern de fustes situat
al carrer de Pujaeles, Min g 11. oes
declara anit passada un incendi que
fan t rapidament sufocat pchs bombers
que hi acudiren als roes moments
d'haver-se iniciat.
—Tanthé foren reclamats els hombers per un, velus de la Font del
Bacalla, per haver - se encès uns arbres. En arribar els bombers a aquel!
imiret, no els calgué intervenir, ja
que el foc havia estat apagat Pchs
veins.

No podem publicar *les
notes pregades que no
vinguin escrites en català
i amb un timbre o signatura coneguda

re,

marques cata anes
GIRONA
La rua de Sant Fetal :: Reformes a
l'equip del Girona :: El Tribunal
d'Urgència a a Incendi a l'Escala
Noticiari
Girona, 6 (per teiefun). — Per tal
de donar facilitat, a la rua que, a benefici del dispensari de Lluita Antatuberculosa, timba lloc a Sant l'eta;
el dilluns de Carnaval, la Companyia
del tren en posará un d'especial, que
sortira de liírona a les la i arribara a Sant Feliu a les tres de la tara:
es podrá turnar a les set del vespre.
— La Directiva del Giruna F. C.,
prosseguint le, gestions per tal (le
contractar aal entretudsa- per ais beus
jugadors, sembla que erta en tractes
amb l'atinc jugador de i'Espanyol
Lluis Zabala. Ens diuen, tainbo3, que
estan en tractes anob el davauter centre Escota. interior Bestia i el mig
centre del Palairugell, Castellú.
— La pulida ha posat a disposteio del 'rribuaal Tutelar de Menors
)(bel) Marin, de disset miss, natural
d'Almocs (Alinerial, el qual demanava caritat pels carrers.
— Ahir Roaert Angelet denutteiä
a la policia que li baria estat robada
una bicicleta que deixà al costal de
la vorera d'una casa del carrer de
Giiell, un entra per portar un encarrec.
—Davant el Tribunal d'Urgència s'ha
celebrar agil: si mati la vista de la
causa contra Raid l alargues, d'Albous, per insolentar-se contra l'autoritat i promoure disturbis que ocasionaren el trencament de l'urna el dia
de les eieccions. El fiscal delimitara
per al processat la pena de dos anys
i onze mesas, i després de l'informe
del Iletrat defensor, senyur Camps i
Arboix, el Tribunal ha dictat sentencia connemnant l'acusat a quatre mesos i un dia d'arrest major.
— A l'Escala es declara un lucendi en utt taller de histeria de Pere
Comes, i quedaren destruides totes
les existencies de fustes. El loe es
propaga a un magatzem contigu, propietat d'Eugeni Juer, i es cremaren
gran quantitat d'envasos. Les pèrdues
ascendeixen a set mil pessetes, i hom
creu que Finceneli fou intencionat; ha
estat detingut el propietari del taller
de fusteria com a presumpte autor.
— La companyia argentina Rivera - De Rosas actuada demä i denla
passat al Teatre Albeniz. Denla estrenará l'obra de Bartorneu Soler "Don
Inmenso".

L'HOSPITALET
Festival benefic :-: Els Grups Escolare :-: Per a l'Ajuntament
L'Hospitalet. 6. — En el festival
que s'ha de celebrar deina, dimecrea, al cinema Victétria, de la barriada de Santa Entalla, a profit dels
perjudicats per l'incendi del mercat
d'aquesta barriada en la revolta del
8 de desembre passat, hi prendran
part, entre altres, E L au r i qu eta
D'Arce, bailarina; el popular tenor
senyor Biarnes amh la tiple Mercé
Cases; la societat coral "L'Univers
de la Ciutat", sota la direcció del
seu mestre, A. Castells. Són molts
els artistes, i tots de reconeguda
vaina, que desinteressadarnent collaboraran en el festival.
Les autoritats locals iii assistiran,
aixi con/ també representacions de
diversos gremis locals.
— El conseller de Cultura, senyor Miguel Romea, visita altir els
nous Grupa Escolars del carrer :le
Campoamor, els quals es troben ja
completament aeabats.
Pròximament tindra lloc la inauguració oficial, cosa molt comenient, ja que aquests Grups Escolars estan enclavats en una de les
barriades mes necessitades d'estoles, per hacer-li rat nombrös contingent d'infanta.

MATARO
Sessió del Consell de govern del
Municipi a a Teatra Temparal
Activitat del Centre de Natació
Mataré', 6.—En la seo- ui del Consell de govern es prueedi al repartinieut f le serveis que Itaiu d'estar
sota la direcci6 de cada consellerregidor. Han quedat ol:stribuits de la
segiient furnia: I: manees, senyor
Onofre Vida!: Eumeat i Fixampla,
senyor Ariur Puigverd: Cultura, senyor Albert Puig, i Governació, senyor Josep Abril. Ahir mateix,
ealde seny•tr Cruixent, a:ompanyat

dels com.:diera-regidor, abans esmentats i del se seani municipal, recorregué lotes les orientes de r.ajuntantee, i 1,r-e:mueren posessiä cada
conseller (le l'oficina respectiva.
— l'er a la 1.111 representad",
que tindrä Iloe el proper divendres,
dia 9, l'Associació dels Aon:cs del
Teatre, ha contractat la notable companyia Mora-Espantaleän-Barroso,
que posará en escena la comedia de
S. i 3. Alvarez Quintero "I,o que
hablan las mujeres".
Per la segiient representació té en
programa la companya Ladrón de
(me ca a-Ri vell es.
— El temporal d'aquests dies ha
causar estralls a tota ha platja del
Maresme. En aquesta cintat ha can'sat desperfectes considerables a les
casetes de bany installades prop de
rEsiació.
•
— El Centre. de Natació , estä pertant a cap actives gestions per aconseguir la inacripcid d'un nombre suficient de clubs per formar un grup
Costa-Llevant, per al Campionat de
Catalunya de water-polo de tercera
categoria, per la qual cosa compta
la amb el permis de la Federaci6.- C.

B ADALONA

SABADELL

ExCairel 'de Juntes Directives
Detenció :: El Carnaval
posició
Andreu Nin. secretari

Intent de suicidi Carreter greu meist ferit :: La Comissió de Govern
municipal :: L'Aero Club :: Väria

Badalona, 6. — El Consell Directiu de la Societat Soral "La Badalonina", despres de la darrera reunió general, queda constituir de la
manera segiient: president, Josep
Puertoles; vice-president, Joaquim
Pintor; tresorer, Antoni Torrento;
arxiver, Agusti Isamat; secretar',
Francese Isamat; vice-secretari, Josep Codina, i vocals, Josep Centena, Pasqual Mastrodi, Pere Sancho,
Narcis Lluis i Agusti Munells.
—Aquest proper Carnaval es presenta animadissiin. Totes les societats preparen grans balls originals.
Entre les que cal esmentar per l'est'ore que realitren a organitzar selectes reunions, hi ha la Joventut
Badalonina, Centre Cataianista Badaloní; Societat Coral Badalonina,
Casino Apolló, Societat Alba i Centre Badaloní.
dia del canvi d'Ajuntament,
en Varqueig efectuat per tal de lliurar el comandament de la ciutat al
seu alcalde, senyor Deuloieu, a ta
Caixa alunicipal hi havia una existencia de 20.2416o pessetes.
—Ha estat nomcnat secretari particular de l'alcalde el conegut escriptor comunista senyor Andreu Nin.
Aquest nomenament, que en un
principi no en; volgué ésser facilitat
d'una manera oficia!, ha causa; una
veritable impressió entre els badalonins, principalment entre els mateixos elements d'esquerra. — C.

TARRAGONA
El doctor Balcells :: Els conflictes
del camp
Judici contra un sindicalista :: Noves diverses
Tarragona, 6 (Per teleion). — La
Secció de Lletres de l'Ateneu de Tarragona organitza una conferencia que
se celebrará el (lissabte % mera, la qual
asirá a carrec del doctor Joaquín/
Balcells, catedratie a la Facultar de
Filosofia i Lletres de la Universitat.
— A l'Ajuntament reunit el
Tribunal arbitral de C onflictes del
camp, havent aconseguit dos acorde
de conciliació en uns coaflictes de Vilaseca i Constantí.
— Degut als iorts temporals d'aquests darrers dies, han aojad desperfectes de censideració les casetes de
bany insta/Jades a la platja del IIiracle.
— Moviment del port.—Vaixells entrat,: "Alsina", de Marsella. Sortits:
"Eva ', cap a Lleata; Trevarrack“,
cap a Casahlanca.
cap a S e/ e ; - Sac
— Deatà es rema a l'Aud.encia la
causa seguirla contra llorad Ripoll
"Heredia". delinean pel Sometent amb
natiu dels recents Successos oeorreguts a aquesta. Actuara de defensor
el lletrat sindical:sta sens or Medina.
A l'Audiencia s'entrarà per rigoräs
torn, tenint lliure entrada solament
els rnagistrats j la Prentsa.
Hi Ira la impressió que la vista no
s'acabarà fins loen entrada la matinada.
.a fi d'evitar qualsevol intent de
de s ordre, 'Audiencia será custodiada
Per force; de la guardia civil
— A Vilabella la guard:a civil ha
detingut Maria Jiménez López, de
18 anys, natural d'Osca, sense residencia, per creme-se-la autora de diversos robatoris. La detinguda 12 estat posada a disposició del jutjat.
— En Junta general ordinaria celebrada pel Centre Catalanista Republica ton elegt preslelzra el se' pi'
C.or"es

TORTOSA
Substitució dels serenes :: El servei
de neteja ',luyes diverses

Tortosa, ú aPer teleiäno.—La guArdia civil de La Cenia ha detingut Latic Avillyó, que eslava reclamar pcl
Jutjat d'Instrucció de Tortosa.
— Senibla que Iti ha el ProPósit de
manta': tres terns de gu:adies urbans
per tal de substituir els actual; serenos.
— L'aflu è ncia de trate:cinta pnbrea és tau extraordinlirla que els nostres care•rs es yema envaits de captaires forasters.
— L'alcalde ha adre cat una sal/lució al noble per maja d'In 1.0p.
— Ha estat eran a l'Alsaldia l'arrendatari uhcl servei de netca per tal
d'advertir-li certes deficie ndes en el
ser /Ti.
— Novament seran expos3l mii MIhule durant tres mcsiu da plans de
les partides de Vinallop. Saal Viene,
Creus, Ragués i Sant Bernahcu perque els propietari s de finques afeen des puguin formular 'es reclamacions
pertinents. —C.

MON'rGAT
Carnaval
El diumenge a la rit va tenir Boa
un Iluit hall de socielat 31 Centre
d'Esquerra d'aquesta vila, el qua] es
veié molt animal. El proper dissabte, a la nit, se celebran lun altre
ball de disfresses a la nt,..teixa sala,
i el diumenge, a la tarr:a. un hall infantil, en el qual seran obsequiats els
ir cus que hi assisteixin. Per Altirm
el dimarts se celebrara um altre ball
El proper diumenge, dia te, a la na,
celebraran un hanquet i he irvternitat
els socis del Centre d'Esquerra, que
sera sesvit a la sala del Centre.

Sabadell, 6. — El Centre Excursionista del Valles fa avinent a tots
els seus associats que fins &vendres, dia 9, cataran exposats a la
secretaria el tontracte de lloguer
el pla del nou local.
Aquest local estará situat a la part
posterior del Centre Industrial, anal/
entrada independent pel carrer de
Francesc Layret.
— Abrir, a la una de la tarda.
Maria Sales i Ponsa. de 34 anys.
soltera, natural de Sant Llorenç
i domiciliada al carrer Ample,
núm. 39, intenta suicidar-se ingerint
una quantitat considerable de salfumant.
Va ésser assistida al Dispensar:
municipal, on el rnetge de guardia
diagnostica l'estat de la pacient dc
pronòstic greu.
D'aquest lloc va ésser teasIladada
a la Clínica de la Mate de Deu
la Salut.
— Prop de dos quarts de [matee
de la tarda, al carrer de Marques
de Comillas, el carreter Josep Vicente, de 22 anys, domiciliat a cartee de Caldera, 172, va ten1r la ai' ssort d'ésser atropellat pel cacto que
conduia per haver-se desbsocae el
animáis.
Fou transportat al Diepensari, oe
l'assistiren de ferides de pronästie
greu. Despies fou trasiladat ah sec
domicili.
—Extracte dele acords adoptats
per la Comissió de Govern muniri.
pal, en la sessiét de constitució ce
lebrada el dia 2 de fehrer de 19 34 ;
Declarar constituida la Comissió.
Distribuir les funcions i els set
veis administratius d'acords ami) e
segnents grups:
Aasistincia Social: Alcalde, sent Mugí Mercè i Segarra.
Governació: Conseller regidor
n vor Josep Vicente i Cano.
Foment: Conseller regidor
Francesc Tomas i Soler.
Finances: Conseller regidor set,
Joan Puig i Pujol.
Cultura: Conseller regidor seis- •Salvador Sarrà i Serravinyals.
Reunir-se els dijous de cada sé
mana, a les deu de la nit.
Fer constar co acta el conolol
la mort de l'eximia patricia i
tensa Agnes Ermenged.
Transmetre telegrames d'adhe
a! President de la RepUb.i .ea i
President de la Generaltat de a -.
talunya.
Visitar la tomba de Francesc
cija, primer President de !a tire
ralitat cle Carannya. com a
en aquest moment de recobramt •
de les Ilibertats deis nostres Mur
cipis.
La visita s'efectuara diumenge.
ii son invitat tots els componen.
de la Corporació municipal.
— L'alcalde ha trames telegia
mes d'adhesió al President de
Generalitat i de la República.

MALLOPCA
-L'As:icLa gestió dal Municipi
de la Premsa

Vara

Palma, 6.— De ,prés de celebrar
tres concerts al Teatre Líric, en tots
eta quals obtingué un gran j'ea. ha
sortit de Mallorca l'Orquestra Filharmionica de .Madrid,
— El Fornent de Civistne ha celebrat Assernblea general, la qual
nornenat la segiient Jura direcCea
President, Jeroni Massanet i Baltran; vice-president primer. Jaume
Guinard Mestre: vice-president segen, Bernat Ruiz i Saltater:
tacari, Miguel floades i Puiercerver;
secretan, Antoni Agusti i Palmer:
vice-secretari, Barro/tira Sendra i
Meléndez; comptador, Martí Velaeco: vor-als: Francesc de B. Moll,
Antuni Ques i Ventayul, Bernat 30fre i Roca, Joan Calor i Vidal. Berna Ribot i Genovart i i guIrI Perdió i Vallespir.
— Ha estar nometut fiscal de
l'Audiència de Palma, el senyor Joan
Francesc Marin.
— En la passada sessió de l'Ajuntament es posa de manifest rhonrada gestió del general esquerra, que
ha fet possible que la recaptaciä directa dels arbitris d'alcohola hagi assolit 140.6490 0 pessetes sabre rexercici anterior. Aixtä ha donat motín
als regidora socialistes Republicana per a justificar als de
centre i dreta que volien que realitzés
aquests arbitris un gestor afianeat.
En la dita reunió s'acera realitzar el primer projecte de jardins
pro-infancia a la plaga de (lucia
Orell, segons el proje.te de t'arquitecle senyor Guillen/ Forteza.
Aquest és el primer d'una serie que
la Cornissiú crEixampla, a proposta
del seu president, senyor Francesc
de S. Agulló, Ira acordat slur a terme.
— L'Associació de Premsa de
Balears, en la seca Junta general
anual ordinaria, elegí la següent Junta directiva: President, Joan Ruin;
d'Aireflor; vice-president, Nicolau
Orondo i Rotten; secretad, Jaumr
Torres i Riera; vice-secretari, Jaume
Font i Martorell; tresorer, Raft:
Ramis i Togores; comprador, Sitia,,
Fullana i Font; vocals: Josep Tous i
Lledó, Manuel Andreu i Fontirroig
i Sants Esquiräs i Urquiola.— C
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La sagnant topada entre els manifestants i la força pública, a Paris
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John Simon ha partit als Comuns sobro el demora».

E

pla britànic compr4
l'armament d'Alemanya
reducció dels contingents
francesos

El

Vorotxilov en nom del govern
de la U. R. S. S. parla de la

possibilitat d'una guerra
amb el Japó

Londres, 6.—En obrir-se aquesta
tanda a la Cal:abra deis Comas la
discussió sobre el problema del
desarmament. es trobaven ocupats
tots els escons i coansrletament pie'les les tribunes, especialment la diplornatica.
El ministre de Negocia Estran
gers, Sir John Simon, ha començat
recordant que durant el debat descabdellat el dia 21 de desembre
darrer no va poder fer una declaració sobre la política governamental, degut a les negociacions que en
aquella rnoments es trobaven en curs
amb altres paisos, perú--ha afegit—
la situació ha canviat i l'examen de
la situació es ara possible i ädlnac
útil.
Alfudint a la petició d'Alernanya
que s'estableixi una igualtat de drets
en el que es refereix als armaments,
Sir John Simon ha dit que no es
pot ni sisa de fer oposició, pesque
és poc probable que la pau regni al
món, si es tracta de collocar un gran
país i una gran mea sota una jurisdicció inferior.
Aquesta qüestió —ha seguit dient
Sir John Simon —ha d'ésser englobada a la nona Convenció.
Cap saludó draconiana podria, per
altra banda, trobar-se sobre la base
que totes les nacions del món haucien d'abandonar immediatament totes les armes que es neguen a Alernanya pel Tractat de Versalles.
Si l'acord no s'aconsegueix aviat,
la Gran Bretanya haurà d'examinar
la seva posició pel que es refereix
al desarmament i en guinea condiciona ha de viure en un món amb
armaments
El Llibre Blanc no ha estat redactat com si constituís un pla ideal,
sense tenis en compte test neceas'.tats, reivindicacions i inquietuds dt:s
altres, aisló que Ira estat presentat
en uis esperit de realitat.
El ternps passa amb rapidesa per
als amic:: del dcsarrnament—ha continuant dient Sir John Simon—; les
paraules enérgiques podrien Ase:mes aparatoses, pues menys (Atila i
cap progrés sen ä possible per servir-se només d'aquestes paraules.
El pla britänic tracta de proporcionar una base perquè pugui arribar-se a un räpid acord.
El senyor Simon ha anunciat després que el senyor Eden anirà a
Paria, a Roma i a Berlín, tan aviar
com sigui possible, per explicar cl
punt de vista britànic i conèixer eis
que sostinguin els nitres Governs sobre el memoràndum anglès.
Ha afegit que el senyor Eden

hauria marxat immediatament, per6
la situació de la política tramita
exigeix que es guardi al Govern fran.
cès la consideració d'elegir el moment mis convenient.
El Govern britänic on adquiririt
cap nou compromis en el sentit
xercir una acció represiva sense conèixer amb exactitud les circurnstäncies, per6 farà tot all6 que li sigui possible per tal de complir
rnent les obligacions que li incumbeixen.
Els documents publicats serviran
avui de base a la discussió, essent
aquests documents el memorändum
francès de primer de gener, l'alemany del dia 19, el brianic del 29
i l'italii del 3 0 del mateix mes,
El senyor Simón ha alludit a la
recepció pública pel canceller senyor Hitler del Llibre Blanc britinic abano d'exposar les grana !Mies
de la situació actual, del punt de
vista britäníc.
El periode crintercanvi de punto
de vista bilaterals 1 confidencials ha
estat útil; pues, a judici del Govern
anglès, aquest métode ha estat en
perill d'esgotar la seva utilitat.
A pesar que existeixen encara
greus dificultats, ala aconsegui:
apropar-se suficientment a un terreny com í , i existeix l'estimul suficient per a justificar un nou esforç
de conciliació per part del Goma
britànic, i és aquesta la raó que
aisagi publicat el recent Llibre Blanc
Els recents canvis de punt de vista han demostrat 'volt clarament qut
la clan del desarmanient talmenys
en el que fa referénc:a a l'Europa
occidental) és trobar una soluci;,
entre França i Alemanya, però se rio un gravissim error treure i n uno
falsa conclusió, és a dir, que racor;
franco-alemany seria problamen;
mes fácil d'aconseguir deixant Eras.
ea i Alemanya discutir entre elles,
sense rajas de les altres potencies.
Sera un dense inedudible dels inc
mants de la Convenció del desarme
ment posar-se en relamió mes estre'
i fer tot el que sigui convenient
possible amb robjecte d'impedir un
adoleció qualsevulla de tan importa,
Tractat o seme jar- re la violaciäEl senyor Simon ha alludit al Ir'.. fe de no agro-sia, molt eficaç, q..
ha estat conchas entre Alemanya
Polònia, i ha reiteras que les prop
sie-ions britaniques constitueixen
veritable asarse serien en el carni ds.
desarmament.
El que hem de fer de seguida-1s
dit—és assegurar que el Llibre blass
britànic sigui completament compres
a l'estranger i que cornprenguem ere
terament els punts central; de les dificultats dels altres paisos.
En acabar, sir John Simon (que ha
estat parlant durant 45 minuts) ha dit
que el deure de la Gran Bretanya
mostrar novament el canti i com ha
donat prova evidentissima de bona
voluntat, traduint voluntäriament,
pasantes en actea, el seo desig de des-

no han arribat a assolir la gravetat
Vuit consellers municipals de
tl • e de /a Prime ra pàgina)
París, que figuraven entre els made les de París.
les
comunista,
la
I,
Acaba dient: En temps mis perA Caen, una manifestació de
nifestants, ik an estat detinguts, alt arbats, els nostres grans avantpascantant
"Creus de ferro" ha desfilat
guno crells greument ferits.
patriòtiques que les
ssts tingueren energia per a manUna columna de manifestants
la Nfarsellesa i proferint crits subta:sir rordre democràtic: avui els
sures militars preses en les provinLa premsa publica
Moscou,
6.
—
versius.
pertanvents al grup d'ex-combarepublicana, units, han de seguir
cies de l'Extrem Orient.
Al mateix temps se'n celebrava
la segona part del discurs de Votostenis ha aconseguit trencar el cosdó
rolen
si
En el seu discurs Vorotxilov va
iexemP l e que ells donaren,
del poble a la guerxilov,
comissari
una altra organitzada per clements
que impedien l'accés al
de guàrdies
que progressi un dels escassos rúd'esquerra.
ma, dedicat exclusivament a les me- posar de manifest la tivantor de recarrer de Saint-Honoré i ha arribat
de
llibertat
que
subsisteixen
lacions
entre la U. R. S. S. i el
giMS
La policia aendi rapidament
fino als voltants de lEtisn, on ala
encara al món.
Japó. Va explanar tots els preparai dispersa le sdnes nernifes1;r-produrt urna forta topada amb la
A la seva unió fem una crida en
tius militar; del Japó, que ha do1-ions.
guàrdia republicana, la qual ha pointeres de la pàtria.
A lió lamba Isi ha hagut una
blat el seu pressupost de guerra i
manifestants.
gut
dispersar
els
Una regada acabada la lectura de
procedeix a la compra crestocs de
inanifestarid, dilront la (pral
A l'hospital Beaujon han manila declaració ministerial, el president
primeres materies estrangeres que li
sisan registrat alguns ineifestat que entre els nombrosos feCel Consell, senyor Daladier, ha
mancarien en cas de guerra, al madents, paró nti lii ha liagul
rits que In han estas duts per a asplantejat la qüestió de coniianea.
teix temps que transforma la Mantimes.
sistir-los 40 han hagut de quedar
han
demanat
Els grups d'oposició
xúria en una potent base militar.
hospitalitzats. Set d'ella estan molt
votació nominal, i la declaració miA continuació va posar de manigreus, i dos han mort a conseqiiènUna Itisfò ia esiranya
nisterial ha estat aprovada per 2S3
test els desigs de pau de la U. R.
cia de les lesions sofertes.
El Pacte &dedu je felicment s igna' a
vots contra rg6,
S.
S. Peró—va afegir—l'Extrem
Als altres hospitals de Paris, copeBelgrad continua essen: eantentat per
Després de proclamar-se aquest
Orient estä cobert de núvols d'on
cialment
al
de
la
Caritas,
hi
ha,
tamde
dos
La
intervervó
la prenisa internacio n al i ennstitutir
vet de confiança al Govern, l'oposipot sortir la tempesta de la guerra.
be, non-fibrosos ferits, alguno d'ella
Inri pas considerable en el rala; de la
da s'ha negat a admetre la limitaAquesta guerra. si seno imposa,
espanyols
greus.
anib
goig
que
constatenu
cons
rs
E.5
tu
d) del nombre d'oradors, i el senyor
serà una gran guerra i una guerra
Als bulevars, a dos quarts de dottasa
els
comentaris
conteideixen
amb
Daladier ha sollicidat que s'alomes
París, 6. — Durant les manire-laruinosa. Sen ä una qüestió de vida o
ze, els guärdics de cavalleria i els
el que fiieni ahir a la ¡sil.
la discussió d'aquestes interpellae:0ns que si ha hagut aquesta tarda
mort que costará cara als seas
aguas han estat xiulats i insultats per
rel que es referci.r a Bulgaria. apadavant la Cambra, un esasnyol natudons, 1 ha plantejat altea regada la
autora (Una gran ovació coronà
irrt nornerós grup de manifestants;
reir ezin lcitt la se: a conducta dribtorstitzat francas. anomenat Josep
eüestió de confiança.
aquestes paraules.)
ainb aquest mona els gaärdies han
Sa, Ir qual demoslra quistes influ,Uteles
cas, nascut el 9 irostultre de l'any
La votada, també ha estat favoraContinuant el seu diseurs, Vorotcarregat, i han resultat alguns ferits.
ha iirrh-it motivar.
i395 a Ponferrada, ha total detingut.
ble al Govern per 36 0 vots conx¡lov parla de les mesures preses
Els incidents sembla que no han
Sofia, 6. — Els iniaistres de N. E.
Se Ii ha trolut un punyal.
per rcinsrgar les fronteres orientals
a 220.
acabat encara a la Plaça de la ConDespees d'aquest vot de confiança
Ila declaras que tractava d'impedir de Iugoslilvia. 1:1,/112 /Tia, Grecia i Txede la U. R. S. S. -En els punts més
cardia
i
a
Qluai
d'Orsay.
El
diputat
havia
notificat
que
easlovaquia
han
Joque un altre e,panyil, anomenat
la Cambra ha renovat el dcbat, i els
importants — digue — travesar creat
al
pel
Deaartament
del
Sena
M.
Juan
balanic,
el
Pacte
estat
ruhricat
natural
de
Barcelona.,
sep Gonzfdez
grupa d'oposició han insistit que fosbarren'. que fenemic no podre iatantli:
s'adherma
ha
rebut un cop de porra al earqual
esperen
que
Goy
come:,
un
crin,
d'idees anzrquistes,
sal discutides altres interpellacions,
cilment travessar per entrar al nosBulgari a .
rer de Saint Honoré, quan es troSegons l'enquesta realitzaia per la
n:tra les acceptades pel senyor Datre territori.
III govern búlgar declara no estar
barrejat amb un grup d'exbay
a
1m
descquilibrat.
diera,
Ite.
-so
e.
Vorotxilov va acabar el seu discurs
:adier.
assabentat encara del text del referit
combatents.
ha
dit
que
cas
Un dels oradora.
enrnig nie forts aplaudiments amb les
EL QUE ENS COMUNICA EL
pacte haldnic.
A les deu de :a nit un batalló
de negativa se n'aniria al carrer a
següents pasantes:
NOSTRE CORRESPONSAL A
crinfanteria ha quedat estacional
Comentaris francesos
tendre part en la manifestació d'ex.
"Lenin. en el seu discurs de 1022,
DARRERA HORA
davant el l'atan Boché, per al cas
París, 6. — La premsa d'aquest
combatents, i el senyor Daladier ha
desases de revacuació de Vladivosteds
que
les
rnanifestacions
arrihessin
a
París, 7. (A :c• tres de la mantirati. comentant el Pacte balcànic, diu
protestat enèrgicament contra la
per l'exarca japonès. va declarar:
adquirir mes extensió.
eada). — Dcl nostre corresplual ponque la s:unatura d'aquest document és
temptativa de barrejar els ex-com"Vladivostok està ben Iluny, pena
Les
colisions
que
sisan
praduit
a
de gran transcendencia diplomätica i
Corlar
tatents en les lluites politiquea
aquesta ciutat és de totes maneres
C01175. la Reine i a ravinguda dels
les
ee,lentissimes
maniDesprés ute
representa una passa decisiva cap a
Rebutjant el fet que raeitació del
una ciutat nostra."
Camps Elisis han estat especialment
festacions París presenta uns
la pacificacb) definitiva dels Bale-ano.
cartee sigui erigida en quart poder,
Doncs be: aquesta ciutat que tris
violentes.
i
ha
circulas
amb
insis-treta
i
en
¡st
aspecte
Musitas.
.Mols
roto
els
chasis
expresen
respeQuasi
el 5r. Daladier ha proposat que els
pertany, seso de defensar-la a tot
tencia
el
rumor
v
ersos
deis
el
Ministeri
de
eme
di
1
Ehisi
i
particular
ranea
que
Albania
i
Bulgaria
acabarais
eartits designessin els oradors, als
preu, igual que tota ha nostra regid
lissterior, sur acardonats per la poliper adherir-se al Pacte. "L'Oeuvre"
Sals s'escoltaria immediatament, pe- ferits que havien resultas han mora
marítima. la nostra Sakhaline, la
Al ministeri de l'Interior i a la
cia. La tranquillitat al marren, a les
recorda les manifestacions mine li fitr
rom que roposició persistia en la
nostra Kamchatka, cada tren del
Prefectura de Policia han manifesdatze de la nit, e, ale:olida.
el Sr. !eximas en >amar per Paris.
sera protesta, reclamant un nou esnostre territori d'extrem orient; i el
tat a dos quarts cronze de la nit,
Es pot dir que els manifestants
Disoné el ministre grec que sense l'adcrutini. el Sr. Daladicr, enmig d'un
que no es podia confirmar ni negar
hun estat vençuts, encara que es tem
hesiii de Bulgaria i Albania seria di- defensarem incontestablement.
m- an tumulte ha denunat l'ajornaaquest rumor.
Sé que tots sense excepció estem
una reaceirl de les agrupacions que
fleil que el Pacte ad miris tota la seva
misst de tetes les ¡nterpellacions i ha
han pres part. En aquest cas, les
importancia, perO que no hl liarla m o- convençuts no solarnent que defensaplantejat una regada rnb's la qüestió Els fets, segons "Parlsrem el nostre territori crextrem orient,
organitzacions cresquesra i la C. G.
tiu per a sospitar que Bulgaria no ha
de confianea, per?) cesto qae l'escàndol
Soir"
del T. han anuncias que ajuilanen,
sinó que serem vencedora en qualsed'adherir-se al Pacte. - "Ix Matin"
es comptes d'apaivagar-se ha anat en
El diari "Paris Soir", en una edisigui corn sigui, lace-iris depuradora
vol mierra que sena mposi."
subratlla la significaciO del papen de
aegrnent, el Presider.t ha aixecat la
cié especial, publica detalls deis suc.
Taquia, 6.—Els ministres d'Afers
del Govern Daladier.
Turquia en les neg aciacions per al
CCSSOS.
Estrangero. de l'Exèrcit i de la MariPacte la qnal rosa dernostra que TmEl nombre de ferits puja 5no, i el
En reprendre's, el Sr. Daladier ha
Els maniiestant s , a pesar de rimquia s'interessa ulla mes pelo as- na han desmentit categóricament els
de mosto, 20. Inc proviLcirs no se sap
plantejat la qüestia de confiança sobre
portant servei d'ordre que hi /savia
rus/eses que havien circulat sobre la
sumptes europeus i que posa la seva
racabament de la discussió. Ha estat
c u detall iiisina ha estat la importinestablert, han avançat i no slan dismanifestacions.
possibilitat d'una guerra.
tia de les
influencia al servei de la fan.
a ss rdada per 302 vots contra 204.
solt després dels tres toes d'atenció
La sessió ha estat suspesa definidonats per la força pública, mares tivament a dos quarts de n--su de la
sant el cordó de guàrdies al pont de
la Concòrdia, on s'han fet alguns
Acabada la sessió, el Govern s'ha
dispara.
reunit al Palau Borb6, en el saló de
Els manifestants s'han dirigit a la
ministres, ¡ ha decidit dirigir-se al
Cambra i Ilavors la noticia ha carjiitjat perquè obra mal informació
regat, fent, al mateix temps, foc de
c entra desconegut per provocació a
rnetralladora.
rassassinat i complot contra la seCom que els soldats havien rebut
guretat de rEstat.
ordre
de disparar enlaire, una bala ha
En sortir de la Cambra deis Dipuarmament,
anat a parar al cap sruna dona que
tats els ministres de Justicia i de rAi.
era
a
la terrassa de Motel Crillon,
La Gran Bretanya ha resolt fer tes
re slan dirigit al Ministeri de rInoituat a l'Ara banda del Sena, a reel possible, a pesar de toses les dife
terfor, on han celebrat una extensa
enluta per arribar a un acord interaistencia de la Cambra. La ViCconferència amb el ministre del ram.
tima es troha en estat desesperas, i
nacional sobre el desarmament, reforcarrer
al
Els dlsturbls
hom tens que mori d'un moment a
ear en tota la mesura possible i aplicar l'estructura de la pau del mes
l'alise.
Segons es preveia, a darrera hora
¡ alliberar-nos aixi, ¡ alliberar do alCe la tarda i primcres de la nit,
El rnateix periòdic afegeix que els
an efectuat maniiestcions orgatres, dels perilla i el pesar fardel
guardies mòbils, davant ragressió
que s'hauria d'aguantar si no arribasreszades per grups crex-combatents,
de que eren objecte, es traguercn
el s rev ólvers i dispararen.
riss a entendre'ns.
gres de dreta, de l'Acció Francesa,
gres d'esquerra, la Confederació
El mea pinnt dé vista -- 113 segun
lis ofirer, d bici fonedor, de tustGeneral del Treball i Sindicats
i -cuc anys redat, reiné una bala
die-st — es que el pass no estaM mai
disposat
a aliar-se especificament a
obrers.
a la regió del cor; el seo eotat
Algunes d'aquestes manifestacions,
acciono especials en eventealitats que
greu.
són de tot mmt itsmossibles de prevenper tenir menys importància, han
Un eapit:i de la guärdie republipoeut ésser dispersades amb relativa
te i que cap Govern britänic no podri
causa caigua a terra des del cavall
fs e itat per la policia, però d'alises
ole- ne tal mena de garanties.
anilt una bala al ventre.
Londres, 6. — Ala Cambra dels
tingut importants proporciono.
Durant la nuita salan vist alguns
Nord
i
frop de les estaciona del
Cmnuns, el Sr. Astlee. parlant en nom
guardies amb sang i alguno cavalls
de l'oposició, ha dit que els laboristes
de Saim Lazare, grups de comunishan resultat amb els ulls arrenca ts
no se senten certament satisfets pel
tes s'han manifestat en actitud vioi el ventre ohert.
manorändum britänic, que consideren
lenta, i sisan produit també incidents
L'autobús icentliat a la plaea de
que és, principalment, una proposiciä
greus a la Plaça de la Concórdia, on
la Concärdia ha estat boleas i creper al rearrnament d'Alemanya.
s'havien congregat nombrosos eisernma ,. completamcnt.
La igualtat a favor d'Alernanya ha
brea de les orgaMtzacions de dreta,
Una nota del Govern
estat concedida massa tard — ha aleals quals s'han unit moho IranParia.
ti.
—
A
dos
quarfs
ga — i no ha estas concedida a la
marts.
d'orine I le la nil el senvor Daraó, sine, a la forea.
Al davant de les joventuts patriess
!adiar list eonundeal a l 'a invernla concepció tota entera de la etemes figuraren alguns consellers
ad iun documenl tolreeat ni pogUretat
— ha afegit — ha desapamanicipals.
hle le París. en el qual es de- 1.5
regut,
des del rnoment en que no sha
A la plaça de la Concärdia els snaclara que lardes ormades .le
afirmat amb ocasió de la diferincia
itestants han incendiat un autobús
nivOlvers i ganivels han assa !sino-japonesa, la qual cosa significa
i han inmedit als bombera que s'hi
Ud els guardies de la pino, els
que no es pot fiar en la garantia del
aaropessin per dominar rincendi.
unitrdies reputilicons i els gunr_
rnón.
Lis grup de revoltats la aconsedies snähils.
El liberal Herbert Samuel ha dit
guit tunear el cordó de guärdies al
EI President del Consell afirque les proposicions britäniques no
Pasa de la Concòrdia, i ha arribat
ma després que os trocla d'una
han provocat cap entusiasme, per6
fins a les reixes de la Cambra de
veritable templan% a a uta arvalen mis que res.
Diputats, que estaven tancades.
loada contra la seguret al de
Ha afegit que 'colija amb gust reEn aquell momear eis guàrdies
l'Est a!.
cord amb el senyor Mussolini sobre la
hari desembeinat els sabres i han
Declara a conlinuncid que.
qüestió de la reforma de la Societat
Set retrocedir els mandes tanta. Llaconsefenf del seu deure respecte
=
de Nazions.
vors han sonar alguna treta i els
al país, que reclama ordre ¡ [ni/ 11, E.Després de referir-se a la declarare voltat ., han sisal rombroses pedres
novern estä disposat a trfin- Eacié del senyor Simas de 31 de desemcontra els agents.
seguir per Uds els miljaits que
bre, respecte a Austria, el sestyor SaEls ferits, el nombre dels quals
Ii concedeix la Ilei lit segurelat
tonel ha declarat que nombrases die s desconeix fins ara, han estas
dels liabitants de Paris lit inputats desitjarien saber guinea ateco nduïts al palau Barbó per ésserdependencia del 1;gilit repusures he adoptat el govern briticie
blieä.
Ego
loa prestada assistencia facultativa.
=
:
ea la sitiase-id tirare actual, a 11 (aAcaba dient que per a aconE l director adjunt de la policia
favorit l'objecte essencial de la polim unicipal, senyor Marchand, ha reseguir suplesl r e- anhat compta
tica britànica, és a dir, la independènatol, Fajol i la ronnt.rariö del
sultat ferit al cap.
cia i la seguretat d'Austria.
noble francas.
Dunint les colli ions alguns maEl senyor Samuel ha afegit que senif estants, utilitzant periòdic a i Pa
L'cgaació als °apartaria preferible que la qiiesti6 austriapers, han intentat calar foc a les
mento
ca fos tractada per la Societat de NaPortes del Ministeri de Marlea. No
París, fi.— Sogons noticies que es
done ea lloe d'éstes-be per, leo ter
Iran reeixit en els seus propòsit per
reben deis Departaments s'han repothcies,
¡ay er intervingut la policia.
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gistrat lambe manifestacions que

abandonant
teixes raons

tesi

Ele signuntx del
Pacte bulennie
ho notifiquen a

Bulgária

maaddueix
altres potincies
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Dialecto), de Ubres '44 034

LA PUILICITAT

FLIIL bi?bitTARI
A foragitar fraus
Ni se que "Otrora deered en la revista Arbolar mil uniforme rnopirs
que lug reeolt 4 *usar si :raye Me&
Vachier, regidor ~anegas del
spetteE La MI, 111414 del comer, si
la mame* que Ame de pastar coree
plutonismo:, peque té «retada en la
seva eossciirscit la ideo que en el so.
hi ~pes ele enemas,
que traes odiarme ni non fingid
Teas ti *torren oqesestes coses que
la goa espera, OMS si no o corre res
d'anormal, detestes freiste' eón txcellents i jadea cbateibode a

lonilicae

da cerrar fettctace i burocralics.lVatoralment que l'excellincia daquestes re•
deph de huderitat que les Puso: st lt una entorilar inexorable i al
arateie tener justa, ejido, consideraMeneen a eridarenir la discipline i
fefer Ileqiudes ü raPsentisene
tu pe rema eittet
Cosive t Cereee Mole 1a sabem que
non't is un anima' perfectible, perd
MS animal perfecte. No sal Pm
la ildutfr de fierre mai visa cm:pereció
,h4blica convertida en una maquinaria
meravellosarneue lubrificada i malemd• i-oment repelar. Perb cal evitar que
ls onades Ame escepticisme asfixian,
j• er divorciar la testa deis con'-iburnts de Id carta dels qui cobren
4-1 pressupost. I amere divorci nones

"mita si la mojarla deis servidor: de
cosa híblica sereeisen realment.
iuncionari no té altra juseicoeid que
la fiettiö. Si no funcie;sio, defrauda.
1 en giesth ile fraus a l'Afueraerrni .1./16 arribar a istVeaCtOnS tau delizodes que kan misa jurai que fius
hi ha hagut jfersorratges del ser,
masculi que han cobre de lo ndmina
de dides
1 aird, franeament. ultrapassa ets
limits.
Caries SOLDEVLA

FETS DIVERSOS
D'una pelleteria 'del carrer Nou de la Rambla intl rdbada una pell valorada en 1.150
pessetes. Els lladres foren das
desconeguts que entraren a la
bolisa fent veure que tu ll en
comprar generes.
- Una noia de divuit anys
anomenada Antònia Volull la-

lentä suicidar-se bevent una
quantitat d'äcid elorhfdrie. En
greu estat passà a l'Hospital.
Ahir, uns elesconegute
calaren foc al guiase de periòdics propietat de Joan Garcia,
installat al Passeig de P11 Melins, la qual cosa causa danys
per valor d'unes 1.500 pessetes.

El propietart creu que lineen« es una venjança per no
haver volgut lanceo ei dit m'ose
en els darrers successos revolucionarle.
Joan Font i Cursat entrà
en una botiga del carrer de Salvadees amb el propòsit de robar, però tingue la desgràcia de
caure i fou detingut i conduit
al Dispensari per haver-se lesionat una mà i després fou
posat a disposici6 del Jutjat de
guärdia, on Ingressà als cala-

bossos.
Antoni 'Avellanes i Escar
riu, tramvialre cense feina, denunciä que havia entrat de cobrador en una Germandat anomenada Mutual Nüria, amb la
flanera de 500 pessetes, i ara es
neguen a tornar-li la fiança i
a pagar-li els dies que ha estat
treballant.

EXPOSICIONS D'ART

GALERIES LAIETANES
CORTE CATALANES. 818
110RWELL
Pintura
Escultura
M. 111N8DICTO
Pintura
J. 1:4111448
M. PLA
U. PUJO
PM al 11I del earrent
J.

LA PINACOTECA
J.

PASOS* et «AMA. 84
Pintura
COLOM
Fine al • del corren

SALA

BUSQUETS

II DE °SACIA, Si
~Mar . elti•atao d'art
Pintura
MAR, TAYLSAI
Pintura
atall COaaltadmal
Ano el Id. fabear

STRA
DIPUTAS». SIL • 'Maten 18/10
11.1 I teraeraesta410
•
Pintura, I quilate
011AU SALA
Pintura
ANTONI O. LAMOLLA
Mita II • Os Obrar
ell••n••nn•

SALA
PARES
PimIrreet.
Itneetsii ervosaatso a Amauta al,
Rasad ds gane

SALA GASPAR
amaga' OS MAS In • fea 12054
lh n1 urea thssius44, Ni... •
MIMO 1141Ituree

anda* do shaatdo do Vtlo-Puti, Cerduno% 11411111111, 081•01111, dalas do N
aloas I anega
Iqoo al a do febo«

NOTICIAR/
Servid Meteorològic I
de Catalunya
arrume laMain AtitOMPOICA
elliatddli A Las Sal bit IbtA
St INIASA DIS 1154
LI dapredirl6 1108Iniltrldd Id Id
¡redorara oto • Ortont
I, consag g entment, el tema. MIS»
ea, pela quo ia lona do aleen
Osada redu/d• a la regid edieriBMI
entre halls I las costea d'Alfar.
Al. pateo. Sanies el simpa dorna a empltjorar dequt a una Meya
do/OMITIÓ oda, procederle *A ltdrd
deaserhrterintlel, gre ereP 1 8011 daP
Palanfil 1 ä eetuante.
Los altea Oreasen. centbittode1•40
un ahtic1616 a let tll.i Irhänlques,
sota la Influència del qua l domina
tomas abonanuat ale patada atethIntata d'Eurepa.
EITAT DEL TEMPII
ORTALUNIA, A Lee YUrr
El tanga ha mi brin a tos et
pah dagas a halar-se antena/A uno
da la Ni•
• Orlt
en la partoebael
diterrinla. El cel l'ata 'airaba vera
1 ah venta derninants ala del nord.
La imie encara lis prieta, 011/0
candela a amainar a Iota II atta
enlataba. Lä• ttlftmeraturola Mint8144
reulatrades arui han tingut Ose •
Adrall I a Sant Julia do Vliater1a,
amb 0 I 4 gratis acta taro, raspentivament.
(Les ot serv anona del lampa a
Zarcillo& a me set, *en a la cap.
salera da la primera pildlila.)
allatetrlatfa

Han estat trameses a Madrid
aquests telegrames:
"Sr. President Ministres.- Madrid.- Fecteracie Textil Catalana,
Usi6 General de Treballadors, proteta enèrgicament tractat seda amb
Frenen per considerar-lo lesM interesoos treballadors espanyols.- Secrema Gausachs."
"Sr. Ministre d'Indústria i Comere.- Madrid. - Federació
Catalana protesta enèrgicament traetat seda ame França per considerarlo lesiu interessos treballadom espanyols. - Secretad, Gausachi."
Relació de rädios detinguts per no
trobar els Seili destinataria 1 a disposició deis que acreditla (nser-ho
a les Oficiases de Transradio Espanyola, S. A., Ronda de la Universitat, núm. 35. Ref./in, Igle g ia, Rara.
bla de les Flors, 7. Aachen. Ferrer.
Fruttarnaggiore. Moisés rodia Puignos. Berlín. Bognetti, 3, carrer Vi.
centre Sarrià. Entente. Verseier.

La Junta de govern de l'Acadèmia
i Laboratorf de Ciencies 'Mediques
de Catalunya, en el g en desig de facilitar eingres de socis, ha acordat
suprimir a partir de la data i fina
el dia z de 111-2TÇ de z934, la emota
d'entrada per a tots aquello la proposta dels ovale sigui signada durant
aquest període.
La Junta directiva de la Confederació de la Indústria del Taxi ate..
sa tole els seus associats que tInguin objectes trobats a Ilurs cotmes, dipeaitats a les diente, de Venteas i que hagin complert el termini
de Uta mesas, que a parer d'aquest
moment poden passar a recollir-loe,
tenen temps de fer-ho fins al dia
28 del mes que sana. Els que P
as
re--satquerminolhag
tiras, es considerará que renuncien
voluntàriament als seus drets i la
Junta directiva els destinad on creed eonvenient.

111. S. A. (Barcelona - Terme), a lea
nou de la bit Podea recollir-se ele
tiquets, al preu de dotre pc,etes,
a "Publicitats
Canuda, s. Segon, primera, i a Galerie
DiMacee 262.
En el tortita verificas per la Offmandas de Sant Cristófor (Xofers
dd 2,841011a), per l'adjudicació dele
premis als assstents al ball de disfresses ä profit de la Casa d'Invälidesa i Vellesa, celebras el del primer del enes que soin, a la sala "Le
Bohemia Mrldernistä", sortiren ves
miats tes Monis. segtients: 741, 1.304,
09, 8t, 634, 1.073. 1.2e 1 , 14, 107.
----La Delegació d'Hieenda lia assenyafat per a as-ni els següents pagaments: En or: Baganye Rodriguez
Ferran, 29o; Ford Motor Iherica,
4 . 55 0 ; Lluls Gili, 40; !Orees i Cia.,
5 0 ; ROIne& RibM i Cia., Reo. En moneda ceerent: Bagunsel Rodríguez,
Ferran , 2.080 44; Ford Motor Ibérica, 7336; Agencia Marítima Witty,
497; Jalivert i Cia., 47885; Romeo
Ribot t Cia., 3.846 . 06; Alcalde de
Barcelona, 11.93104; Adttenistració
de loteries núm. 13, 16,586611 ; Ajantarnent de Badalona, 40.430'98; ideen
Hospitalet, 16.7t4e8; idem Manresa, 31.0181o; id. Sabadell, 69.4368'er;
idem Terrassa, 57.587'73: Asen/unció
Tey, po'86; Lluís Barree 19.05503;
Juli Bettet, 4-38042; Llareiä Cervera,
17.73226; Guinden Casares. 40 ni:1:
Joaqtsint Maasana, 2.163'28 . ; Shuona
i Gabriel, 3.60401 pessetes.
Tal com ve fent des de la alguna
anys, la Unió de .Xofers Ita organirzat aqueet any un gran ball de diefi-tests que se celebrarä dialuns
nene a dos quarts d'onze de la nit,
al Saló Nou alón, de rAvinguda
Francesc Layret, g inn. 30, cl qual
estad adornar a l'estil ärab. Seran
atontada ala premis i 20 a C Cf3Sit3 a
Tee disfresses que mis eo. distingeizin pel seu bon gust i originalitat.
A mis, es procedid a relució de
Miss Benzina 1934.
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Vida Corporativa
-RENOVIIICIO DE JUNTES
OPug rertfani del Casal d'Esq uerra Itatat Catalä de pateta.
Presidenta, Jesepa cailit; v icepresidenta, Angeln Canela; secretele, Delorso !loen de Marirnon; Aiee-eeereteriu. Teresa
!delinee; Ireeoreni, lenriquela
tbanell; templad/da, Maria
Castells; Naeal primera, almilSierra t ; yoe td segona,
Colora Balicé; vocal tercera,
Empar Soriano.
Sindicat Oficial de CriadoraExportadora de Vins del Penedes. Presideet, .1 ,. j Ventosa
i Rolg; tresorer, Autem Güell i
Cortina; vocal, Pere ltrqttll i
Pagès; teeralari, .1. Monjeliell

elartinell.
$1510elliel6 de Propietaris de

la barriada del Peu de Vallvldrera. - Joait SantBel; vice-president, Jaume 'forres; secretan, Cuente PesqUal;

rice-secretan, Timolet: Montserrat ; tresorer, Jesep
comptador, Miguel feetra; y ocals: 'Vicenç Legue, JI . a1/ 31.111OliU j Pau Ariee.

En la reunió d'elements de la Vall
d'Aran, celebrada darrerament a l'eslatee collectiu de Lliga Comarcal
de Catalunya, ha quedas constituir
el "Centre Aranès", adscrit a
mentada Federació. Han quedat
aprovats els estatuts pele quals ha
de regir-se l'esmentada societat, nomenada la Junta directiva, els delegats al Comen Central de la Lliga
Comarcal de Catalunya, i traçat el
guiatge de l'actuació immediata que
es proposa desenvolupar el Centra
Arenes.
Han acabat els seus estudis a l'Escola Industrial de Barcelona I obtingut el titol de Tècnic quinic, els
senyors Jaume Bartrole Vicenç Arnau, Joan Quintana, Unís Rodes i
Isidre Gómez. Havent la Generalitat
de Catalunya acordes renovar la for:nació ole Directors d'indústries a
l'Escola de Barcelona, el ., esinentata
senyors, que sún els primers directorl 110as, slian reunit en una testa

Oremi de Detalliates d'Olis 1
tiabona do Barcelona. - President, Francesc Ferrer 1 Pie;
vice-president, Pere Soler i Balenya; seerelari, Josep (inri i
Agulló; tresorer, Pere Puig i
Ragull; comptedor, Enric ice. rrerons 1 Renyí; S'Oe g i primer,
Custodi Sampion i Cadenes; varal aegon, Angola (*.loses i
Ateneu PI I Alargan, de la
Barceloneta:
Pinyol i Angelat ; u ice-president, Hilare Salvador i Caelelll
secretari, lsidre Graniela i
casany; vice-sccreL,ri.
Montee i Bella ful : tedeptahle,
Joan Pirarin j Farrando; treeorer,
1)11i'ally i Pelit;
mtdioteeari..losep n Ioya com./idee; viieals: Aillon, Nasa cr.,
'Fiaren, Jeme ' , Pujol
gel Aznar i (liareis
Vi billa Bou.

CORSOS
I CONFERENCIES
A LA 1.111110 O'ILIBTUDIENTS
--

Conferencia sobre "Els estudia
otbseioe 1 el catete"
El dissabte paseas, a la Ulliú (l'Estudiants (Rivadeneira, 4, segun - Placa de Catalun)'a), monee Joan Val,
de l'Institut d'Estudis Catalans, done
una conferencia dele cläseies greca
llatins i Catalunya.
A guisa de preambul comença dient
la importäncia que te cl conreu le la
Ilengua grega i llatina, primer per la
necessitat deis eximen, de Batisillerat
¡ de la Facultat de Lletres, i segnii
Per al di gne exercici de diverses professions, com són la de Literatura,
de jurista i singularment la d'hiato.
riador, especial de la nostra Edat Mitjana.
Codi a semi pum eis parle aisti
dels humanices catalans majorment
traductors de textos clássies de rEdat
Mitjana, com principalment dels moderna anostradors de les Alee ene.
sigues gregues i Hernies, entretenintnos ame, la lectura ritPida d'una tria
de diversen versions, entre les vale
recorriera les de Franquesa 1 Goirris,
Rabió i Lluch, Segala, Llovera, Notase
del Molar, C. Rita, Celám, Zane,
Petit, A. Trepas, A. de Saavedra.
Acabä la conferencia amb unes breas
obserracions sobre la manera d'estudiar les llengües clässicpres.
Cale tant, esperar qüe el nostre
Iotent estudlós valdrá aprofitat-se deis
curses de Ilingiies i literatures rbissiques organitzats per la Unió d'Estudiante.
* INSTITUT FRANGES.
senyor J. J. A. Bertrand, director de
l'fnstitut Francis i profesor de Litee
ratura francesa de la Facultas de Fi.
losofia š Lletres de la riostra capital,
donant el dissabte vinent, de aje a Set,
a l'esmentat Institut (Provenea, 323)
al curs públic de Literatura francesa
sobre "Franeois de Curel".
* CASA DEL MESTRE DEL
DEGANAT-Aquesta setmana ha ce.
meneat el segon curset de GrarnifIca
catalana, a cärree del senyor Martar o ll. Les Ilicons tenea lloc eIs dilluns,
ditnerres i dieendres, de sis a set del
vespre El g secis que vulguin assistirhi poden mctrieular-se a la secretaria els dimarts, dijo;, i dissabtes,
sie a set del vespre.
* STUDI CLUB (Laietana, oni•
mero 37. quars). El itetiie psiquiatra doctor Sala Peruas demä, dicen,
a dos Quarts de vuit del vespre, diesertari sobre el tenia "Psicoloaia del
delinqüent".

* ACADEMIA 1 (ARORATO•
RI DE cieNciLs• MEDIQUIiS DE
CATALUN17 .1. Avui, a let set di
la tarda , aquesta corporació celebra.
rà sessió cieittifica, en la qua; serio
p resentades les segiients con:ame:g.
cions: Dr. M. l'arenó ¡ Cendra,
"Orientació a seguir ea l'e,tudi de la
patogenia de la gramilla generalitzada. Deduccions a aplicar a l a Pal0e8nia de la tuberculosi en general; doc.
tors Ferrers Solervicenc, Alcmany i
González, "Un cas d'asma bronquial".
* ATENEU BARCIIIONES. Detnä, dijous, a les deu del vespre,
el senyor I). Pedrosa Salz donad la
seva anunciada conferencia ›obre cl
tema "Hamburgo y su importancia
comercial". La dissertació anirä acompanyada de projeccions.
* CONFERENCL4 .4 PALE.S.TRA.-El divendres vinent, a dos
quarts de van del vespre, donad' una
conferincia a Palestra partem de Simón Bollvar, alliberador de pobler,
el consoc; senyor Mate Aureli
Aquesta con nvencia, com ti d'habitud
a Palestra, sed pública.

* ACADEMIA D'HIGIENE DE
CATA LUNYA.-EI divendres vinent,
a les set del vespre, al seu local
(Tapineria, arn. la, pral. - Casal del Meter , . celebrara 0055it ., científica, en la qual bacadenlic doctor
Joan Soler i Damian,
el tenia "C o rrelació tic nna!ilals
g ieniques i educalives". Lacte sed r n
-blic.

NOTES POLiTiQUES
PellTIT NACIONALIsTe
PUBLICA
Co niiseió organitzaelora ei( . 1 uf 1 ..
/.

de companyonie que cele-

brarä el ¡'a II ii Nacionalista Re-

Corresponen al passat mes de gonce, psons el registre dels visitante
al gneis acompanyen a visitar detingadament el Temple Expiatori de
la Sagrada Familia, els estrangers
segtients: Alemanys, 14; francesas,
21; holandeses, 1; anglesos, 15; nordamericana , 5; i els nacionals: Andalusos, 8; aragonesos, 16; asturians,
4; barcelonins, 75: castellana, 28;
mallorquins, 12; navarresos, 13; tarragonins, 14; valenciana, 15, i bismine, 20. Queden, ceta siempre, Sera
ele nómbrelos visitante que no utiEteen la companyia del guia i que,
per tase es impessible de controlar.
"L'Ocell de Paper" ha organitzat
en banquet-homenatge al pintor

Grau-Seie, que tindri ¡Inc ei proper
Motete, dia to, el Retteurent Regio,

VIDA SOCIAL
--

Sindicat Mercantil de Barcelona. le:, den
ves f luc , r elebrara a»einblea
general ordinaria a l'estatua del
Centre Tarragúlli. Ronda de

San) Pau,
Front Unlo de Treballadora
Illereintlle. a iniel de
la canipanya que cs va a ene
pendre tutu, l'ohjeete de feo:
compile a la leo reitel (ele laudes de Detall i
celebrad( el divendres einetit.
a lee deu del vespre, un graneló. nuung el Teatro Vietbrla.

publiva d'Esquerra el diseeble
nvinenl, din 10 del corrent, a les
nou del vespre, fa avinent
tole els milllants la neeeesilat
d'adquirir el tiquet al Seerela riel u a lee Deiegarieme del
partil. atiene .te dissahle. per a

la milite organitel rió de Filete.
I1110 ARAGOXLele'l Lieet• 0 118 Aquiete entitat Orleatiniel a la mentbria de J04qutkri Coela se colebrarä deme,
dijous, a Ins deu, del vespre.
Ni parieran J. Calvo Alfaro. per
Vedó Aragonesieta: 31. Gnrvin
Villas, per .loeentut Magulle:siete; 1.11115 Porter. pel Grui
Cultural Coela, i 31. Siteelie/
Surto, per la Sovitil.11

Doonómies Aragonesas, en formuló,

Pels centres oficials
GENERALITAT
Una •rdr• 01Peelae per a la
afama. Ahir fou cuttenda la
sOgnent nula:
"En complimene li ()Hiel:tuya,
del que preve Cure I t d q la
vIgeni Ilei d'hoprenda, el diraetor de cada dime a Barcelona
hauri de prommlar ort el tilornent de la sena publioncia
ailletritzels ami, le atIVil
lora, tres oeentplare a la leomIssaria General d'Ordre
hile (Vla leiletana. VV.; liares
preeettlaren
tres eXeniplars
d'acord :Itith les fornialilale

eementadem ii Deperlament
GOverneeiA de la Oetieralitat do
Cal e linea (Passeig d'e:011mA
lln dele dile
Marletäny,
¡
exemplars sera
nar a la pereona (pie els lile
senli.

A Lleida, Giroita j 'l'arragona
ele exemplars dels periòdics es
preeentaran a la Comissaria
d'Ordre i a les nitres
lotalitals ti lalcaId del terne
On es publiqui.
Eis romIssaris 'le Lleida. (firma 1 'Farragona leitneetran
peribdic que es publiqui a la
seva tespectiva dernarcacid
cada dia hit exei»plar de . cada
Departement tiC Governaci ó .
Barcelona, 6 fle febrer de
1934. - El luitsell e r de Governació, J. Selvas ¡ Cal ner."

Nota de la Olreems/6 de Ser.
vele de Sanitat de la Genera.

alcalde de Pierola; l'ex - consi.

ller de Governadó i diputat senyat bleittel; una comteetti d'e- bretes parate de *FA Suero Vuleanu"; el Senyor Importa, d'ESguerra Radical Soeialistii: el
regidor doctor Mori i el
hit eenyor Colldefórne, eltrtb el

()emite polftie d'Estelefree Ore
ginitzadar del festival bengfiC
que se celebrerä detallo. dije«.
al Colíseu Pompeitt.
El (»n'U«. de Mole. - A le
Cenbelleria de Treball, sota la
presidencia del senyor Martí
Barrene corteeller de Traban,
te celebrit alee una retiniö entre els obrers i l'empreea de
les mines de Figole, eh la qual
S'acordis retornar al trehall aval
tnateix.
Et Illutllett Ofielal de la Clek
el sea lalt/I0141
neralltdt. Pilbn C a ti següent
mete:
Finances: DeerSt attloritigut
el conseller de Finafices per a
presentar it Parlarnent Catalunya liii projecte de Bel rolatin a unes leansferenelett de
credit, arnb deslitieelö e subvencionar el Palrallat de Pi
Universitet Autònoma de leer-

celona.

l 11,111r:
11 ,
dAr egçtä1

ayer ;. cape dels Serveis
düstria ele Catalunya.
Departement de Trebail 1
Obres PUbliquea: als
tfectes de reciamacid, del reIon de la filiara cutislituida
pel contractista de les aves de
la travessia per Xavarcles, en Cl
cami de Navarcles ie Talanianea.
Secció Agronúmica de Giróna: Relució dels eslablinients
dedicale a la venda de IlaÇoes,
ineerits al Registre de le "Aeceió
Agronómica.
Administració Principal de
Correus de Ginna; Anunci.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Manestacion del CernIssarf.
Els periodistes
egunturen
al Couli g Sari gdtierst A*0111I.

Públic sobre els ruhreirs
meció d'ordre ptíblie cii diem
propere.
-No cree - digtA e) senyor
Toratie Ramort - me lt
pasei tee. untilerilat tate
previegude 1 tenim addplade›
latea lee niestireb per g l es eretongués fer alguna efratl. (pie
seriä aefeeet ä iii prefiera
tehmtativa. EI Goteen i les au-

tornen de Entrelinee teten en
tot merneht al toste' del teovern
de la Repúbllen.
- Atiil ( .1411 4 ä
Comissavin General d'Ordre Pit•
hile la Junte Oficial de Subte:enriare i Perita perieiale per fa'
da saludar el nou e:ondee:ir' ge
neral.

Una protesta. -- 1,:os tp4aul veins del earrer do no aletee,
estigueren ahir e tornietiarse
d'Ordre Pdblic pul /treinta,
centra el gran nombre de pros
titules que tothora ce passegee
por aquel! carrer.
El senyor Tornis flatnun
prometre atendrei.s i donas. os dres per a ONitar aquest espec
lacte d'ara endevent.

AJUNTAMENT

Dies de visita del senyor Mar.
Iltat. Direeriú. :t'Ab
linee Cuenca (Política lizaial
el fi do hü ¡n'oeste perjudicis
El conaellor regidor. dele.'
Ilevadorea de Cale:mesa, 10 »ide Polilitia srnyor Naif:
teres a fisc avinent eii que semea Cuenca. reines el pablie ;.
gUeix:
seu despatx de la Gasa de l •
L'artIcle 26 ile l'Estaltil
Cintat lote els dimarts i
Collegi Oficial de Idevndores
de lee otize del metí
Catalintya tixa el nomeimment
la una de la larda.
de delegades en nombre d'una
ViiItitt A ralciendst. - L'alcat
per cada Sin! u fracrin.
de, senyor Garles Pi 1 fetinye.
Cona que el (lit Estatut no
determina la manera de fer
Juntes Municipals del Cene Ya rebre hli', entre allres, t.•
güents yielles:
squestes delegarions 1 les crin. electeral de Calitlunyis; ResulSenyor P. Böseh Oimpetet.
dielans especials de la profes- tats de les eleceiona de consin de llevadora dificulten l'e- sellen' municipals celübradee a
rector de la Universitat Auló
missie direal a del vol, cal preCatalunya ei 1 í ele gener d'en- noma de Etereelona; setiviiv
cisar la rnauera tretnetrel per guany.
nie Farits. gerent del Meli
ddlegaeid, la lime pro: tal orneRelaci(5 dels ciutadans que Transversal, S. A.; senyor Joa
segurar-ne el seeret.
quim Montaner. doctor J.
constituiran les Junies hilinid'ajustar-se a les normes que cipals del Cens electoral de Ca- i Pb,
.Fotil,
a senyor
de
3felgee.
segulen ele Collegi g
missari d'Ordre Públle
talunya durnet el bien!» 1934En virtut d'aisb, dispuso:
regona; senyor Jamete Pi 1 Fe
I.-Queda prorrogat fina al
3Itinicipal. -- ren, de la Corporaciú dc Prii.
5d
osegone 49.3Aministració
dia 25 (le febrer
tics del Port. de Barcelona; a,
concursos
dispuso deis Esta- Edietes, subliasles i
nyor Angel Castro Meriende-d'Ajuntaineuls
de
Calaltinete
tuts, el lerminl per a reunir-Be
secretari general de la Federa
Administració de JUslfeta. en assemblea general a Barretió de Fabricants de Filats
PillínAudiencia
de
Barcelona:
lu»a los delegados del ', GolleT'Oteas do Catalunya; estay..
eació
de
sentencies.
de
llevadores,
ni», a extingir,
Joan Fernandez i Anlon. ins
Tribunal Industrial de Barper tal de preeedir a la constipector cap de primera del C.:
lucid del Col-logi Ofic • ial de Lle- eelona: Edicto.
General de Semeje elarltireEdictes de Juljals de primera
vadores de Catalunya.
delegat de Pesca de la Regi
H.-Per: que puguin enielre el instäncia i instrucció de CalaTra memla ; senyor Lduu
vot par delegarió toles les col- lunya.
Edictes de Jutjats Municipuls 13oixaderee, steeyors Juet. Gante
leglades que lis, liiaiiiv,ilat
n'U 1 Montmany i Remen Ora.dia primer de febrer per a la de Catalunya.
Galvany, president i geerelari
Justicia Militar. - RecitileiICs flplAgnoi"es
desIgnit r i0
respectivatnent, del Collegi Oh
que disposa ra elide 26, iihans tbries de diversos Juljaats.
cial de Pesado:es i Meanradur •
esmentat, de 1:11!pUblies; doctor M. Her i Geel
legi Oficial de Llevadores de
UNIVERSITAT
director de l' Institut d'AseiCatalunya, lit Seeeelaria %le la
Direcció dels Serveis (le Sanital AUTONOMA tencia Medica Munieipal
Barcelona; el SenyOr Alezami,
de Catalunya (Palau ole la Geal
nerable(' 1 . ehrit els vols de les
Del ReCtorat. -Tal ,•„In 5 a al Bosch, &legal de
Frene.
llevadores colleeMoles .le Bar- anunciar en la riostra eiliein
Bareelona (rabie, aruí, a les t'eue del mate,
celona capeal i
Ele alto funcionales prever
circurnseripciú durant el pe- al despetx reCtOral se celebrarä tata a l'alcalde.
--1;alezilde, ee
riodo que la allPaça aVai i l e a - la constIttleid del Croisell relayar Carle ti i Sunyer,
bale( el dia 11 del i.orriiiii.
gional de Pritnera Ensenyanea
complimentat uhu al matt pel,
Les papereles de volaeiii han- do Catalunya.
rapa d'Agrupad° deis Servei,
ran hicieses en un sobre
El director general de Pri•
Teenics 31iinicipalis. ele quale
taticat i ainh el nota de la col¡nora Ensenyarti:ii, cOliltIriälegiada signat til (loes 'ti forma mea als sena propbsit s. it0 han estat presentals pel s pereIlegible. let elt i u .1c1 sobre. en assistira a l'acte, per relcuir-lo iari de l'Antntament. senvoi
Josep Maria Pi i Sunyer.
¡letra clara. l'aula (le die: "Vid. a Madrid assumples argenta del
de X. X."
L'allau d'estrangers.-L'Ofisen càrrec.
Les paperelee ile volaelO ole
cine de ColloraciO de l'AjuntaEl rector, doctor Bosch Gltnles volleejades di, Bar celmia
ment de Barcelona (Passeig do
pera, no pague uhlr retire ele
eirermiscrii . ei q . par a iferir mes periodtstes per trabar - se a la
la l'Asís:fria , lf prega 5 la se'
orlar
el
itulenliiiital hauvan de l
reunió que ha celebra! el Gen- nvors estrangers Jatime Aureli
C.11eabliii r.ii
isegoll
Valera, Joan
Maria
Segona EnseEl sobre que roni i nilrä el aell regional de
i elle manifestä, per Sentara, Albiba Sengf ha her.
N-ril en la fiiriun Mole : ad:1 !usura nyança, del
Teodor Heller, Jainne Pujol.
seu secretarl parTimar diodo, : d'un nitre amb conduele
Maurici Robert, Carlo
facililada
segilent: "Secretaria .le tiCular, que ene serla
Eugeni Pletsehar, Alexandre
la nota que ens anuncia, relala Direceiö dele Serveis le SaJosefina llossler. Ernest
Villa,
reunió celebrada e.
la
tiva
a
ItihiLl.- Palau de la GeneranSteinger, Juli Tabletee Caries
Madrid recentment pel l'all'0.•
tat. - Barrelona". ele.
Scheefer, Joana elettler, Agusil
Els vot s aixi reo:01We S0I'all nat Oniversitarl.
Amb l'objeete de tornar la Piani, Albert Papke, Sergio M.
esertitats per la Junta .1e1 ColStolar, Ilermann Saencker, Milegi de Elevadores de larcelo- Villa& de complimene aliir al
Fis Schater, TtlIquel de
na 1 deleget de lit Dio:evo:id nialf el dorlor Boeoli (d'apera
Peter liusgen, Caterina M1
dcl»Serviiis le Sanital. a les visitä l'alcalde. menyier Carlee
Iiiniteic, Frederic Or..sch. t;wen.
Pi i Sunyer; el comieserl genemialre ele la larda del dia 1 e.
lelo vol, escridale de la vo- ral d'Ordre Públie, senyor To[dele delegada seran suntats als mis Ramon t Areet. I els eende la cerresp.nent volacid di- sois d'Alemanya i de la Repti- chiller, Xavier Nagore, JOan
Vallhonrat. Joan tiene Moraehtl,
recta efectuada el dia primer línea Argentina.
Gonsalvo Saballi, humo Sm.
del corrent. 1 el resultat serio
Facultat de Medicina. - Avu;
aefinttin als efes-les de relee- començar a la Facullat de Me- Hilda Racheberger. Max Sehanb.
Carlos Trenkler, Mego Tornee,
ció.
dicina el cure d'Analomia ile,tVisites. - Alia s el SPHY.I. oriptiva i topegräflea, e earrec .1 milla Paronelli. elbert. Ripplinger .trchille, Cesare SpinetCOMPally S va te-bre. entre aldel doctor Manuel Fatire tionlei,
troe. lee vienes eeeüente: Se- catedrätie titular de la dile Fe- 11. Andreu Sayen, 1,11110 Sineein.
Margaiida M. Janyor dime Pier*, hei-Alt Co- cultat de eledielna.
ceb Bakon, Uliees Puech, Jeeet
missari del >terror. tsenyer
!neme a la MnIversitat.-OuPie*, Eugeni Rety, Jaunee Sol
Joan Moles; el COMill aari deleGuardiola, Ernest Thiersch, Maitt d'Ordre Pilblie a Tarragona, rant le primera quinzena del
eenyor Pujo! 1 Font; el diptitat Mes que p olo s'admetran te.- rión Maugha, Stefano
senyor Ferret; e) Dr. Peyri; el mendes de matricula per ale Joan Rane, Jerdi Sondee, Kurl
Cursos d'ingre's a la Letivereitat Sippel, Adolf Politik que se serpresiden' de la Cnntissió
nit
del traspits de serveis. anib el eutbnonta organitzels per len- velain pdae sspaor mpi ear isirlocure
hat catalana de dividgavie
senyor Clos0s. ri leanntiitfv avisl de les den del
a inen I (le Cabrera ole Melará; cultural Unió d'Esludian t e. al
SeU estatge social, Rivadeneira,
mitli a la tina de 1:1 tarda, per
la Jilote de floefilul Il la
tracter-se d'un nestunple que
Sant Isidre; ei senyor Roe Ce- número e. segon, Placa de GaMi, alcalde de dant Cugat del talunya. Demanett condicions a es relaciona ami) la seva carta-

Vallee; el senyor Joan

1 la beeretaria.

de treball.

'7911977377-

•

Dimecres, 7 de febrer de Int
presa de po
16411 nou
consel ler de Cultura. Jaume Serra-Hunter sise
s<se
s sionat del eärree de
consel ler del Departement. de
Cultura i ha visital les diverses
oficines i dependències de l'esDental, eervei. El personal d'aves) Departement ha complimental el nou conseller.
El doctor Serra-Hunter
lelhoro que vulgui visitar-l0 el
dinteere9 de eitda setmana,
les onze del mal( a le cine
la tarda.

'is tribunals
Canses vistes ahir
A la Serió Primera es Va veme
11^. 3 causa contra Lluis López Mec¡rana. acusitt d'haver tstalat un
;paren de radio que valia 300 peserres. La pena que el fiscal sollicitä
que ii fes *placea fou la de tres
rcesoe de reclusió.
A la Secció Segona van compare:ver Caries Rico i Lluis Ortega,
acusats d'haver intentar estafar una
„ana pel procediment de :es mieses.
E fiscal sollitità que eta fea aplicada una multa de 250 peaaetes al
praner, perquè és la primera vegada que ha estat proceseat. i la de
dos anys de presó per al segun,
ésser reincident.
Una causa

per

assassinat

A la Secció Tercera va compa•
re:xer Julia Pérez, acusar d'haver
mart, a Caldee de Montbui, el sea
canyar Utifs Sancho. Segons es desaren de l'interrogatori al qual fou
satmés el processat, aqueat i el seu
canyat temen establert un negoci i
sollicitaren un préstec. Com que no
van poder tornar-lo al sea degut
:ratas es disputaren. El more ¡mea. a agredir el processat i aquest es
atiensa i Ii dona nn cap de basta
cap i el remata despria auch una
destral, i el llanca a un barranc per
:al que el cadàver no fos descobert.
E fill del mort fea qui el va desDesprés de les provee el i n
es retira a deliberar i dicta un-,
veredicte de cdpabilitat amb dues
aaenuants. La pena impoaada pel
TrItinal bou de vuit anys i un
ea de pres6, i quinze mil pessetes
endencnitzaci6 per a la familia de
:a víctima. El jurat consideré excessiva la pena i, per consegiient,
Sera tramitat l'expedient de rebaixa.
A la Secció Quarta es va veure
una cati=a contra Joacinim Oliveres.
El f:scal retira l'acueació contra el
a7acea5at per manca de provee.

TRIBUNAL D URGENCIA
-En aquest tribunal e, veieren dues
cacees. La una per atemptat, contra
castre gitanos anornenats Amaya, els
quals estaven acuaats d'haver insultar i intentar agredir un carrabiner
a :a platja de Somorrostro.. En
l'acre del judici els processats negaren que volgueas¡n agredir-lo t digueren que nonada es disputaren. El
carrabiner, en la sera declaració, va
afavorir els processats dient que no
crriu que tinguessin el propóait
:er-bo. A cr.nseqüencia d'això el fiscal va retirar l'acusació i la sala
ca absoldre ele processats. En é.;ser conegut el fall les .lue, gitanee
i el s dos gitanos abrazaren i besaren
el carrabiner diem que era el sea
pare i el convidaren a fumar i a mesar Cl que volgués. L'escena resulté
molt pintoresca.
L'altre va anar contra Josep Ferrinde: de Velasco, el qual estava
acusar d'atemptat. Després de les
preves, el fiscal consideré el fet com
tat mancament i fou conde-melar a
rzgar 50 pessetes de multa.

VARIA
El president de les Associacions i
Agrapacions de dependenta de tribur.as de justicia ens prega que ferie
l'a:Kc que no és cert que ells haga presentat unes bases al conseller
et Justicia i Drei, cona deia ahir
co Mari del mati. Les duce AseoCacions celebraran una reunió el
v inent dia 15, en la qual s'acordaran
le s noves bases a presentar i el clia
rae aniran a la vaga si no eón
aprovades. Els que hom diu orle han
l're s entat les bases s ien uns deu sne: s , entre tota, d'una agrupació de
Enea de Barcelona.
Francesa Vives va denunciar que
havia deixat el seu automòbil a la
p orta del Teatre del Liceo i lt havia
estat robat. El cotxe bou trobat desP ees al carrer de Vilamari, dins,
Ui suhjecte que hi dormia, anotar,rtat Màrius Bordillo, de 30 anys, fill
de Culta. Va cl.r que el veié abandonar i que no tenint Boa on amar
a dormir s'hi hacia ficat. El &tinta, que esta reclarnat per diversos
lUtials de Cuba, bou posat a dispositié del Jutjat.
L'amantar militar s'ha inhibir a
leer de la jurisdicciO ordinaria del
s umar; que emana instruint amb naoti a de les noticies donades pele
• madrilenys "Informaciones" i
' A C", en les seves edificase del.
al j fe de novembre darrer, sobre les ordres donadee a la guariliei6 pel comandant general de CelallnlYa general Bates. Considera el
f iscal en la inhibiel6 que es vertiren
con ceptes i apreciacions sobre el
pr ocedir del contended general de
Ce talunya que poden constituir de'ic es d'injúria i calúmnia, i dele

LA PDDLIMITTAT
gneis no és autor cap militar, i. per
tant, ha d'ésser l'autoritat civil la
que he de seguir el rimel g ateences. Es fa constar, de més a mis,
els telegrames trame ses dem de Par's per un tal Calvo Sotelo i d'altres. S'encarrega da la trarnitació
del sumari el Jutjat número dotze.
Ha estar declarar cine el surnari
instruir pel Jutjat Manero sis. amb
motiu dels nomenaments fets per
l'anterior Ajuntament, els quals fearen considerare illegals, ami ., data del
23 de seteruhre passat.
Per ordre del Jutjat de Sant Feliu
ahir fou alliberat Epifani lbeas Martínez, que estava a dispca¡c .a d'aquell
Jutjat per delictes de la paseada revolta.
Ha estar trames al fiscal el darrer
número del actmanari "D. I. C." per
publicar U n es frases que el conassari
d'Ordre pfiblic creu injurioses.
El director i gerent del dan"
fensa Patrrnal" prettatat ea Una elenOncia al Jutjat d gaérdia contra
dos deaconerits que es presentaren al
per:Odie amenacam-los ele mort si tea
Cenan la campa:19i ,,ere et•taven fent.

Pel Jutjat nUnc. 15 s'ha dictat aute
de processantent i pres.a sense fiarlo
contra l'ex .banquer de Vataeú Vicenç
Fornells ¡ Jover i el sea parcia Josep Eadrds e Palhol suposada estala a Ma g dalena, Aatestina i Anthri¡a
Manchen, de Badalona, E Pere Emir
Hurnbert, de bebte telE. Als processa's
vels ha assenyalat ia onantitat
20,000 r'essetcs per a la responsabilitat
Han estat gnalificacles pel fiscal les
següent: cau.es d'urgència: contra
Llais Usa; Rico. per tinència d'anua.
set mesas de presó; contra Josep
Anezpim .AlcOn, per haver - li troht
metralla per a les hombes, neil peaseres de mulrx : per a Francesc Auger i
detinguts mes al local del Sinchcat de Sant Feliu amh armes, falla
sedicio sos i material sanitari, les yenes d'un any de prea.3 per les h 7111C
seme Ilicene : a, dos. tarsos ¡are dia
reunió clandest¡na i sis Ilesos j
dia per exc¡taz;6 a la cebolla.
Davant el Tritunal d'urgem-ia
veuran uva: les aegiients causes:
Contra Ramnn Garcia Garcia i jult
Berga ¡ Agudo per tinenea d'exploajas i ús d'arma sense 'licencia el segara i cómplice el primer. Les penes
demanades s jni; per a Garcia, un n'es
i once des de Pres n'a 1 per a Berna,
un any per la plat,da i un any. tinte
rnesos i once dies ner les materies
incendiàries i explosives.
• alada la causa
També està asseny
contra Enric Ribalta Tartern al qual
al seu don-liad; del correr de Pi
MOlins se ii trobaeen en una maleta
diversos cartel ares de &mana i airees explasitis. 1 A pena que suly, t
el fiscal és de quatre anys, quaere meses
día de Presea

Assenyaiaments per a Aval
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera.- Menor quantia:
Josep Reholla contra Josep Ferrer.
Rete arma • Pere Padró contra Ramon
Serra. D:vorei: Rosa Triado Carbonen contra Alfred Campa i Mitasteri Fiscal.
Sala Segona. -- Majar (maulea:
S. A. Serra contra Franceac Muster
Batallen. Menor quant¡a. Concepcia
Basté i Ptfej cce contra Ramon Pla i
Solanas. Divorci: Manuel .Martinez
Gavin contra Carme Af:arcon
ere ira.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secci6 Primera.- 1:1) jurat per
abusos deshonestos contra .Alexandre
Balcells.
Secc:6 Segona.- Die' orals per
robatori i un per nnprudéneres contra joel) Aeem, Francesa .‘yona
Sebastia Ft s naer a. resepectivament.
Seect6 Tercena. - Un jura! per robatori entra Ameel Eapi i alees.
Secció Quarta. - Un jurar per robatori cont a Valer; Ainetlla i altres.

Mov ment

na

im

VA EX ELLS ENTs.vrs
‘'apor espanyol "(liudad de
Palma". de Palma de Mallare:s.
and) 8;2 ¡Mana I gera, CadI Capole'erre ettre r al: c cc l (it.
Illrotto". de
esrfl p c o t ".l.
a nib ;5 pasCt'ialeíbsl¡
j
j eitrsal uet u 1,1 , 11,511 ., 1111
rega general; vapor aspan yo!
"Legazpi", de Sarda tsanel
yer li and. PM), ;mili '5l paasatupo',
gers i cit , raga ,1
ta l a, nyad
ele rimes lesna,
api miatolc eache", cece a se e l
tilasarow
gues "Ita ....nApuifel
remb MI:Tea.e. a gene. d i ; vapor
danbs "Rignion". aje It ietl e idee m
esccules. ainh bacallii: vapor
frara,)és "Oned Sehon II". de
Mogador i escales. ainh carreetil
generel: vapor francés "Alä.itia", (10 llarf,011n. ei illh 110s leas_
saliere i cite:a s ga de I ränsit
vapor nortrec "Ilain.a", de Svaansea, anitt earhö nuttertil,

VAIXELLS DES I) ATXATS

enemernme~sie
BAEQUIITIIOL

Primera data de la segona volta del
Campionat de Catalunya en primer.
i sajona divishe :: En la tercera ea
començaren a disputar partits corresponents a la primera volta
L'encontre de la màxima fou g uapea per l' àrbitre mm Una jornada,

que no obstant éaser haarant incompleta, resulta cruass "normal" ::
3 Juraos., de la 2rosaitaiet, en bella
forma
brota comentan
La ¡m'eximia oe utooteuge, c ttnerks
niav• t a ‚Ja ea qaac calc. 5 a en i'encuilire
tse Ueavaa,aL e 4/..n •1) de
Mara.o a e. 1.A1.2•4 a ulalas,'12 U aquest
(taller, resceeea, cum
mats, incomprela e
mota .r4
incident q a e pee teme dersttaioas trinapoltancia.
En prdner tenue, el terrelly del carren eit 5 /1at441n 1a1 Ike thlItit nasa
ue t aterctSaat.. •••••-. que V1.0“,
rica les torces amura:n:1es eaet,. egu.vs
en pug na; i aixu cretern qeae as aromn
degut única:14am a eXClqa, n ainellt
l ' estat de ner,..s.tat que tegua turre
els basquetuonstes ¡ un bon ore a la
desonentació bastant pronunc.aoa ¡ lalets t entre els urgamsines coreadas del
acetre basquea
ft ei n a1xo perque creiern, ¡ ara ja
concreten, yac no calan cap motiu
gravetat que permetés la suspensió de
ia parada que cris Ocupa. Ffs ben cha
q ue tia arbitre, en cas de cnnn:derarceo pertinent, no esta obligar a dirig.r
un encontre >case la pc teset. a ai terten>, de joc de la torea pairca. Com
tambe és ciar que p.it decretar la
seva auapensiú ecl ces de comprovar
una caldera excitació entre P ablic i
gadors contendeats, però no succei res
semur Medina, I actuacai
tel qual no ell3 va samtcr, desatas
d'arbitrar el ¡arta (ola eaponem ais
segona equips, cunee mes ine.dents que
algunes esplines de loc dur 91/e, t
reconeixer, cuna a ta.lar repalament,
es negi rodonament a ter de j u tge en
l'encontre de prinura. i en
aix6 opinen' 42e esti er sua ases greu
error, que uu volia fer-ho se.ae la preaencia d'una pueda de guärd.eä. Els
jugadors i directe ua el aaebje 5 haaluis
proa eescar.assaren a donar-li iota
mena de seguretats d'ordre 1 respecte
per a la seca persoal, penó eh senyor
Medina, scalcaan ele amb criteri equivocar. es re, crea eec els seas tretze,
i en conseqüencus decrete la definitiva sinpenäiö de la partida.
De defensar aquest criteri abans de
comenc,ar rencontre de seguirse, troten,
otee lea unia estat na bat xic na; a ei1raunat. Per0 Una vegatla jUg.,t e ,etlSe plaSteriOra cu.lsetpleteCies t'encelare
entre els resenistes, ea aesa obligac.O
no podia esaer aitra que apressar-se a

dirigir el correspotamt all primers.
Creiem, per taut, a bastament j u stificada la proteita que formularen un
¡ altre club en defensa de llure drets
contra l'actuaci0 de l'e sment at ecnaor
Medina.
***
Dels encnntres que tingueren efecte
poca cosa pedem dir, ja que conforme apuil(Irtin, i excepte la cessi6 ate
punts que fea la Penya Coratge en
dels Juntas, els altres es
resolgueren, ajar'e ea primera divisió,
favorables als qui jugaven en terrena
prnpi. Aixl, l'Espantad bate 1 . 1..aport.ra per 1.,911 aiatae ; En, re›altä 4e1 liatillona, e 15 li C. de lores (F.ficlenent del C. de L'Huapitalet. El Patr.e, tal caut en; tennem
troba ternes obstacles per batee l'entusiasta Manresa.
En segona divisiú, el Juniors, en
Id a de fer-nos quedar be. triomfa del
Papes a domicili. El terrena del Wattaueig fan teatre. i en pot donar fe,
de l'excellent exhibirló que portaren
a cap aquests minyons del Junior',
els quais de seguir per aquest rana
es colloaaran a no dulaar en primerissint 11( aa de la sena divisid i adhut
poden menear amb èxit equips que
militen en rategoria superior.
Ei CarliK,i es desféu de l'Aeronautita per notable diferencia, aixf mol
Intendl ncla que errara que no tan fi.
cilnient. leo feu del Ripollet.
L'Athletic passä una mala e s tona da.
sant el potent CAI3CI. en el qua'
trola mea resistencia cle la que espera va.
Eis Eacletaes. lambd ande ganes de
fer - nre qued l' .. t». ntil . rent, tr,omiaren
del C. N. Se') d a ii a domicili, encara que aque.ta ¡OS %conseguida per tin snl pian de diferencia.
En tercera, ela resultats no ens
ditien res , ja que cona cont Sieni que
descneeixem en absolut l'actual forma
i e-alposleirr deis eps qtie la inteßren, co pedcm anui b.t-t r colore i fer
V,I.P"rer, n 117P les
, nrnarlee nee c'4rn a te n en. d'uno una
a
de
Pars
pasaihilitats.
ilecegera id e
Ilaaora pol aem. (or a ra que amb P o one niababilitats def te r ,. fer 'na cees.
amb j1/12 171 1, s d'eenrc
seen1'
atrea ;.--no. e proens el, sr sobre In « posearlr on i
reacias Os
1 9 mes Pe r "ni'
ANÍ)
*.
RF..Sf •I T.AT c, TECNICr.
Primera dirigió:
Primer are: Espanyol- Esportiva,
43 • u: Juventus Cotatge, 7-n; ?ame.
Idanreos, 33-2o.
Sego,i gran: Baecelona-Badalon g , $e1 4: Le:en-llar°, sidra; JeveteC,
tClk. 25 - 22.
Seguire difirió:
Prinler gruta dages - Junlers, n-r
Cornellis-Aeroniutica, 31 - 10 ; Iris - Atlas Club, 40-20.

SP gen grup: Intendencia-Rieron*,
le-rt): C. N. Sabadell-Escletxes,
Atbleic-CADCI, 24-21.

ponmer", den a 'l'are:anona; va-

neme ami Cakdeterli. C.
33-6; C. C. Terrasea-A, C. Mollet, 0-2.
R.

por noruec "Yenneseid", cap a

RUGBY

Els partits de diumcnge
--

Vapor espnnyol "Ciudad de
Palma", cap a Palma de MeHimen vapor fronefis
Cap 11 1111enfte MI es: nah te t' e s
cap a-panyol"OidSeI,
Maraelln; vapor espanyid "Gnus-

Gant.

lali•••••~reM!atiellh,

TerCer(a

Primer grup; Arenys-A. O. liadaloes, 22 . 10; Intripids-Calelle. ne•es,

El Camplonat
de Catalunya
RESULTATS DE DIUMENGE
, Santuoiana, 15 - Concita. ,,,
Universitari, 6 - Cadel, o,
Barcelona
Joventut r
, ut
cetleix els punts).
CLASSIEICACIO
Després de la jornada de dimitenge, ha quedar establerta con' nana:
Santboiana
6 6 o o 117 3 18
te 4t1 o 20 15
Barce:ona
e, 5 1 o 57 29 13
Cornellà
6 2 U4
Joventut
77 9
6 1 o 5 6 27 8
Cadci
loa 8
Universitari
6105

ESPORTS DE NEU

\

Ernest Mullor i el seu club,
el Centre Excursionista de
Catalunya, campions catalana d'Esquí (fons)
La Molina, l'encisador centre teniatic de A Cerdanya meridional, ca esser teatre, una negada mis, de la moya màxima deis esports de neu a casa
Itestra.

la neu d'enguate, la bona neu denguany. va fer factible, sense cap de
les alganies tradicionals, la celebracite de la gran prova.
1:11 caminata efe public de tota mena ¡ de tot3 el, SUICS etnnsareava la
cursa organitzada per primeza secada per la Federacie, Catalana d'Esqui,
els elements de la qUal parentitzaren
el saber-len fer a que els teuren atoStumats el Centre Excursionista de
Catalunya i el Club Muntanyenc Barcelonés. entre anees.
Erne,t Mullor, del C. E. de Catalana* es, sens dubte, el editor corredor catalä. Des de fa ams, exceptuna unes vict6ries tic Guasch 0930
i Andreu 09321 , és el nostre etern
campió.
I el seu club, al qual no ian trentullan infiitraciana einnitivo-cOnlerdais. continua essent el número u,
segueix casete l'agrupacie on hi ¡ea
els minora i mis ben preparara esguiadora de la nestea terna. El Club
Muntanyenc BarcelnnAs, per causes
que no són del cas explicar. recame.
dissortadament, rota les saben,. ''lea
vist suplantat per cm club novel! tolornenat Club Alai Nuria.
CLASSIFICACIONS
INDIVIDL'ALS
t. Ernest Slallar, del C. E. de
Cataluaya, en c h. 24 na at s .ffirenint el titol de ~pió de Catalunya.
2. Manuel Argucta, del C. A. Satis.
3. Josep M. Nubiela, del C. E. de
Catalunya.
4. Joan Andreu, del C. E. de Catalunya.
5 , Enric Guasch, del C. E. de Cataiunya.
6. Manuel Aruzate. del C. A. Nüria.
7 , Lleó Marnet, del C. E. de Cataliinya.
8. Mari Torree, del C. A Nfiria.
9. .Angel Guerrero, del C. M. Barta. Justa Buix, del C. A. Naria.
I segueixen la resta fins a 58 corredors.
PER EQUIPS
I. Centre Excursionista de Catavaya.
2 , Club Alai Nana.
3. Club Mi/mame« Barcelanes.
4. Centre Excurisoniata 11.mtserrat, de Manresa ,
5. Club Exeura ¡ onista de Gracia.
6. Centre Examei onista de la Comarca de Bages, de Manresa.

FRONTO NOVETATS
DIMECRES
Tarda a los 4:

Ganarte II . Quintana III
estar.

Merey Pl - Uritay

1 P'
IM!!!!e.

PILOTA BASCA

BOZA

Al Club Bascimia

L'esdeveniment d'avul

Poc inteirs assoli la matinal
diumenge al Fronte) Novelista. Els reaultals fosen els imegüente:
1"tillnrijona - lcard. 40; Lita ro - Hagurryi I, 23.
A. Remira - Jonqueree, 35:
Puignini LI - 1311 II sela. 40.
Gutiérrez - 'torrente. 26;
E. Steegioariel - Gliarroalde. 40.
4o: LloAramendia _
pard - Riquer,
Al Frontó del Paleo*
La mal Mal d'roisiest Ftaent6
va ésser !mi s interessunt que la
diapultula al Frota() del entrer
de les 1
Catillalles.
Batel - Erdoza II, 40; Salsamende III - lt. Ho, 31).
Suiiyer - Hodelles. SO: Boldú(lama. 35.
34; PaLasheras 40.
tea Salsomendi l - E. Ho, 4 0; 'l'cee'i'etl II - 31alesanz, 38.

Frontó Principal Palace
Avni, stinsecies. Tarda. 41 5
GABRIEL I - HOHIEVARRIA
contra
ANDRINUA . ANTON
M. I O'lr,
°LAZABAS- - GOMEZ
cual ra
ASTIGARRAGA - TEODORO

Hor,dunt
El Campionat
de Catalunya
RESULTATS DE DIUMENGE
Semi, equips
Junior - lerraasa, 1-o.
Intrepits - Univeraitari, 0-1.
Agfa - Barcelona, o-o.
Tercera equips
Junior 8 - Barcelona, e-4.
Junior A - Polo .1, 1-3.
Tensen - Junior E. .2-0.
Intrepit s A - Polo B, 3. 1.
Puntuació de segons equipe
u 1 is o o 28 6 31
J 11 IliOT F. C.
Terrena F. C. el 7 1 3 12 6 25
II 4 1 5 13 12 11
Barcelona
re 5 u 3 11 II 19
Polo I. C.
II 4 o 7 8 17 lo
I ntrepits
e 4 t 6 11 25 19
'Seis
18 14
te t t9
B. U. C.

: 1 1 1110011 881101I 11 4111 1M11111111111111111110118 t

Si1111EIMI
1934
conquista i s'i.nposa
novament al mercat
amb la creaciá mis fina
de l'automòbil modern

contra

Ariquletain

Pasay

MOV88
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BOXA

El Campionat d'Europa
dels semi-mixims: Mar-

tinez d'Alfara - Steyaert
Aquesta nit, damunt el ring de
l'Olympia, tindrit lloc un del, majora esdeveniments esportius de la
temporada. Steyaert, el campi6 de
Bélgica, i Martínez (l'Aliara, el
campió espanyol. disputaran una
Iluita dura en 15 rounds per a la
supremacia dels semi-pesats eurepeus.

A tots dos eta hern vist en llurs
darreres sessiOns de "training", i
pedem aesegurar que la sera forma
él realment insuperable. La més
a prop6sit perque l'encontre d'aval
sigui una d'aquestes batalles que
els aficionara retarden per molt
temps.
Alar a la tarda vam tenir oportunitat de parlar amb el campin
valencia i el seu manager. El d'Alfara es mottrava molt animat per a
la lluita d'aquesta nit, armar d'una
moral verament extraordinaria, prodarte de la confianca en ell mateix,
que li dóna la sena "gran posta a
Punt".
Confio cegament -digué-- vencer el belga abans del Ihnit i portar
el titol a la mena Valencia, on per
dues vegades vaig intentar en va
assolir-lo. Pecó ara em trobo infi. itament rnillor que en aquelles ocasions. Us prego que digueu-afesi- que eche summament agrait
a les afectuoses atencions que tots
han fingid per a mi tant a Barcelona com a Mataró, on m'he entrenat,
El carnaje, belga i el seta famas
manager Rik Semen s'han mostrat
reservase en declaracions. Senten,
que parit per compte dels dos, diloe senzillament:
-Confio en la gran ciaste del
mea "poulain - , que s'ha preparar
com tata; per a la transcendental
Iluita d'avui.
L'ordre dels combats seri el següent: A guatee rounds: Aguilefialiar. Segueix un bon su rounds
entre els ploma Larrosa i Andreu.
En tercer !loé ens ofereix el programa una 'interessant topada entre
els pesos mitjä Rodolfo Díaz, el
"poulain" de Kamanof, que tan briIlants combate porta fets, tindrà al
deseas Pahissa, de Sant Cugat, un
dels "comingmen" catalana de la
mitjana que més va destacant.
Seguiré a aireé el campionat
d'Europa , a fi de donar temps als
corresponsals de premsa de trenametre les seves informacions, i fini
rà la gran vetllada amb l'esperat
combat Arias-Vitria.
Es la topada entre &emes dues
figures de la eategorla dels ploma
un dels combate que Me l'afició
reclaman, i donada la gran classe
dele contrincants, reuneix totes les
condicione pague resulti una Baila
de les mis apassionades i emotives.
El pesatge de Steyaert i Martínez s'efectuarà a les tres d'aquesta
tarda a la Federació Catalana de
Boxa, a presbicia de les autoritats
cugilistiques i de la premsa.
Es china per descomptada una
gran entrada aquesta nft a l'Olympia. Ahir a la tarda es duien ventiden una important quantitat d'entrades i localicen.
Les portes de l'Olympla seran
obertes a la concurrencia a lea nota
del vespre.

BOX A OLYMPIA
Aquesla teil, a les 1015
Camplonat d'Europa
Seinicesats, en 15 rounds

MARTINEZ D'ALFARA
campid d'Eapanya, contra

STEYAERT

Sin, • un pitan d'It:

Zarraga - Abasolo

-

PREUS:
Studebaker 6 - Sedan

cnropii`i de Bélgica

MOTORIS118

D•talle per Canalla
-

Ptes. 18.750

ATLETISME

Comandant 8 - Sedan

Un nou record mundial

Ptes, 22.750

El conegut corredor automobilista angles Eyston, va batee diumenge a la pista francesa de Monthlery
el record mundial de l'hora, deliraseslo estahlert en 214 quil6metres 75 metrea. Simultiniament bate ele récords rnundials de les loo milles
del, 200 quilómetres.
L'anterior marea de l'hora correspu j a al colme Craikow ski. mon tea.
gicament Pany passat a la Meta de
Monee. a ols Usa cliatiacia de 213
quilemetres 839 metret obtinguts a
la pista alemanya de l'Avus.

El Il Trofeu Molock's
per a debutants
Aulilje d fe remarcar,
conlest a ni a !turnes ronsull es
que II han estat en el
II Trofeo Mnlock's. que tindra
thse el die lt de mitre al !mili,
a l'Estirii. touin i s t'adra!' partiripnr-hi aquel' ', que lievent
complert els selae a ilyst no 11;1
gin actual mal en cap prova
oficial ra mete inleralub O de
matelt
!linee perlinipaei n i .
fa arinern Que per a persistir.)
Flirt en el II Troten Molock'a
Ilicetscia
no cal proveir-se
d'al lela.
SESSIG D'ENSINISTRAMENT
A l'estrago de la Federado
Catalana d'Attetiame, Dortor
1)oll. 10. en', eso', de vuit cc inot
Vaapi. e. M'un !Hura les 'OB-.
traserlyes per a In sessió d'enminis(ranieul del diumenge venent, que D'aire non al camp
del C. A. 1). C. I. (Bordéela), a
lee deu del mati.

President 8 - Sedan
Ptes. 26.250

doto! arree

El segon mata entre Camoneri i
LOCatelli, disputat el pasea die a
Nova York, va doler šillaÇ IMul ei

primer. a favor de Calmaren Lea *jalma es troben botana diedlaes respecte a la justicia del nou fall. Sembla
que si hom hagués falla el primer
combat a favor de Locatelli i donar
al segon un veredicte de mata col, hi
hauria més acord entre eh trenka.
- Johnny Cuthbert sembla lava
decidit retirar-se definitivament del
ring. Alai ho inaniiesök al mamut
de baixar del ring despees d'Uva eatat batut per Mizler. Interrogat pela
periodistes a la sortida del reeteari,
els invitä a Prendre teM ame es
un bar proper, on el; va ratificar el
seu propòsit. A la salida un periodista va fer el següent comentari:
-Es evident que la retirada va de
dele). Perque si ene hagués de convidar una altra vedada...
- A Londres, el veten Cook aticé
l'ex-migfort sute John Anderson per
punta co den represes. Anderson boxarä properament a Berlín contra
Shonrat.
- A la reunió cielo pesos forts celebrada a la sala Wagrarn, de París,
s'obtingueren els següents resultats:
Griselle i Colonello feren mata nul,
i Lenglat vence Andri per punta. En
els altres combate Malean vencé Digo per abandonament al primer round;
Baby Goudron, a Weebberen per k. o.
al primer round, i Manta a iiimoun
per Ir. O. al tercer roten&
- Comuniquen de Nova York que
el matx revenja entre Primo Carnera
i Paulino Uzcudun se celebran Pe:
mes de marc a Buenos Airee i que
hom ha ofert a Pitalii una garantia
d'un milió de lires per a aquest combat. Nosaltres, que varo assistir al correbat celebrar a Roma entre els dos mateixos adversaris--comenta un diari
francés-, opinem que el que ata es
projecta no té cap interés esporas'.
- Dissabte, al Central S. C. de París, Tino Rolando vencé Axioti pe,
inierioritat al nove round.
- Una firma cinematogràfica
ofert mig mili6 de dilata a Max Bar.
Per un contracte de dos anys de du.
rada. Max Baer sembla inclinaba ac
censar si Primo Camera no Ii con
cedeix el matx revenja que fa tema
no cessa de demanar-li.
- A Grenoble, Dedeo venek Mural) per punts.
GIOL18111111
El diumenge vinent al Velódrous
Pastear, de Niza, tindre lloc una reunió italo-francesa en la qual creadran part els corredor; segtients:
Richard, Speicher, Archambaud,
)Ionciero i Minardo, traacesos, 1 Guerra, Di Paco, Piemontessi, Olmo i
Botet, italians.
- En el Congrés de la Unió Ciclista Intemacionii, que ne celebri el propPassat dia,aate a París s'imposà una
penyora de 1.,,o ¡canes al corredor espanyol ViVelln; Trueba per haver-se
compromès a prendre part en dues curses diferents disputades al mateix dia
i hacer mancat als secas compromisos.
En el mateix Congrés iba ratiiicat a Alernanya Vencirree d'organitzar els campionats mundials de me,
els guata es desenrotllaran a Leimie
de rii al 19 d'agost.
L'organització dele campionats per
a 1 935, 193 6 i 1 937 s'ha confiar a Bélgica, Suissa i Dinamarca, respectivament.
- El vetees boxador ex-casnpió
penninsular de totes lee categories J eeep Teixidor "Karnalof" ti el Prellete de construir un velòdrom a la vana ciutat de Mataró.
- Diurnenge se celebri el Criterium Internacional de Cross Cielo- PedeStre, en el qual prengueren part lea
primeres figures compete de l'espeEn primer lloc es elassifiell Layanve; en segon, Mata, i en terca, Y.
nascn, tots tres belgues.
Tenciac fou el primer francia,
qual es classificà en cinque lloc.
L'historial de la prova és el iffe
grient:
1924: 1, Gaston Degi; a, Moerenhout.
1925: 1, Moerenhout; 2, Van Dam.
1926: a, Pelissier; a, J. Enget.
1928; e, C. Foncaux ; 2, G. Rodase.
1929: 1, C. FoucaUx; 2, Ch. Pellesier.
Bertellini; 2, G. Rontse.
193o: t,
1931: r, H. Deconick; 2, C. FazCaUx.
1932 : 1, Winsingues; 2, Rertellin.
1933: 1, Sylver Maes ,

1934: 1, Seynave
- Avui, dimecres, a les 7'30 de la
vellla, tindra flor al Centre Excursionista de Catalunya (carrer del Paradie, co - principal) una conversa sobre el tema "Art gósic :', Per Me del
senyOr Pelegrí Candes i Grarnatget,
president de la Secci6 d'Arqueologia
de l'esnientada entitat. Aquesta conversa es organitzada per la Secad
d'Esports de Muntanya, 1 correspen
al curset iniciat sobre Argoeológia, i
aquesta Es la quarta Mecí. L'entrada
es Iliure.
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Llegiu LA PUBLICITAT
PROPAGUEU-LA I

Adverthn g lee persones a lea
quah Isiteresei la publicad() ImMeMatet de lea netos que ene enten gas ele originale han 4. dl.
tots a la Rodeeeld. Corta
Catalanes, sh, ser pis. abata,
de les ami del vespas. EN Ole
ena MARI lude tard d'aquiete
hora o aula adregata a la
impremta del dial: Barbad. u,

PARIS
Hotel Mont-Thabor
4, rue Mont-Thabor
Molt t'entine - Orop de l'Opera
Amplia! en 1118i
180 %fenal: lona .1- IN Banal
lit trubareu tote mena
de Mallete. Per desee

Gerencia catalana
pRopAouw-LA:

^
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"Fl
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Dimecres, 7 de febrer de i9
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VIMEN1": BORSARI
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igrucAr

57.50 (-t.20); Prior ita t, 37.50
(-1.00), i Alacants, serie H, 81.oa
(-1.25)•

LLIURE

segiteix la depressi6 domiDate en et-4sector d'operacions a
termini, i en aquesta jornada s'han
cotltzat eanvis en extrem deprecies. Les posicions, molt irregulars,
tan aviat s'iniciava una reacció
coca la febtugor tornava a manifestar-le, la qual cosa feia que les
Cogtzacions presentessin continues
•seigacions.
' La situació politica actual, tan
indecisa, influeix en aquest sector
poc airosament i fa que les P osi dona no adoptin la normalitat precisa per a mantenir aquest sector
en una relativa estabilitat.
• A darrera hora de Boisa, s'han
refet lleugerament els canvis, sense,
però, que s'aconseguissin els canela
de la tanca anterior.
Tanca fixada pel Mercar Lliure
de Valors en la reunió de Borsa:

El grup d'elèctrics, aigües i industrials mantenen el volum d'operacions constatat en jornades precedents, i ami mateix els canvis,
els quals no presenten gairebé variació. Modifiquen mis Energia
Eléctrica, %, 86.00 (-2. 0 ), 1
Asland 1916, 84. 00 (-1-1.0
0 ).
De les accions només és de remarcar la baixa de Telefòniques
ordinäries, 107.00 (-100).

BORSA DE PARIS
El mercat parisenc, davant la
situació critica que travessa el país,
es mostra rnolt irregular, en particular pel que respecta a l'activitat
contractadora. El sector de rendes,
després de la forta baixa que registrà en jornades anteriors, en la
darrera sessió celebrada presenta
quelcom de represa i s'anoten algorica millores apreciables, corn: Renda francesa 3 %, 64.7o (+70); 1917
alliberada, 4 7o, 73.20 (+83); 1918,
4 %, 7 2. 40 (+70): alliberada 4 14
per cent, 79.65 (+85); Banc de
Franca, 10825 (-1-I.00). L'especulació, en canvi, acusa la feixugor que
domina el mercat, i presenta balsa
general: Río Tinto, /68o ( - 30);
Royal Dutch, 18510 (-140); Suez,
20550 (-150); Kuhlmans, 605 (-1)
Barcelona Traction, 5 !,4 %, 708

Tanca Atea o

Valors

Dia 6 anterior baixa
49.05
42.60
14.00

Nords
Atacaras

Andalusos
M. Rif
Explosius
Colonial

Aigües
Chades
Petrolis
Ford
Bons o:
Gas E
Hull eres

50.00
13025

43.75
157.00
355.00
5.25
196.00
221.00

99.50
41.00

49.70

43.00
16.00
52.25
132.00
44.00
156.50
356.00
5.25
198.00
220.00
100.25
46.00

-0.65
-0.40
-2.00
-2,25

-1.75
-0.25
+0.50
-I.00
-2.00
+1.00
-0.75
-5.00

ara en la situada passiva que
ha adopte.
abatan No cal dir

que la fer-

mesa en els preus is coda dia
nula accentuada, pèrn aguaste

fabricants no volen entrar en
compres parque no hi veuen
l'orientació que cal per a establir concòrdia entre la fabricarió ¡ la flequeria. Es doten
que per part del ministeri
d'Agricultura no es procuri resoldre el problema blader, la
qua) cosa reportara greus perjudicis a sectors molts respectables i només portara benefi
cis a un reduït sector, per a favorir el qual en tocaran les
conseqüències els que menys
s'ho mereixen. davant la imminent puja en el preu del pa.
Dit, això, es comprendrh que
no es realitzessin vendes j trigarem dies a poder registrar-ne
cap, com no sigui que atan de
fora, per lal de no paralilzar
la fabricació, es decideix( a atlquirir-ne alguna partida.
Farinesr. Pel que dient mis
annull. N0111 os farti carrec de
cono han de rialilzar-se aq tiesles, i si bé una parl de flequers

es troben amb existències. l'al-

Ira, que es la majoria, ha de
sotmetre's a pagar preus caro.
en espera de la soluvid que resolgui aquest estat anormal.

DADES FACILITADES PER
LA CASA JOAOUITA 5ITOE3
PADROA
TANQUE
Al«

Repetid.
Cuan
O SO
5.04
5.20

(-14).

D'evo!

Ale. Balas

Nova York
4.90
5.07
0.22

2
a

IES
PE CTACLES
>
Testres

La sessió d'ahir fou molt
concorreguda i horn comprova
gran interés per a portar a terma alguns negocis, però la po-

BORSA AL COMPTAT
Els rollten de comprar, un tant
pressionats per la leixugor registrada en l'especular:O. presenten
quelcom d'ensopiment en la contractació i un xic de pesantor en
canvis.

sicid

Bist

93
91 7/3
92 5/8

compradora no varia per

Tehlf en 15501
de . EI divino Impaciente".
Cada dla, a les O t a un quiere 011.
EL DIVINO IIMPACTNTE, de Pemin.
136 representacions /catre ple, Axil
apotensle.

Darrart

dt..

5/8
3/8
1/2

Tarda, a les 5; na, lin puse! 011:
vettre aquista dar No deixeu
rara setmana el meravellös especia
ele creallas mundial

MOJOS

BARRIO CHINO

ELS

PREDAPIENTS, MAL

FIXEUSE BA
DEMANEU EXIGID
TOTES LES FARMACIES
DE LES VERITABLES

per a aquesta nit, a dos quarts d'orla°,
ainb muten pe celebrar el san tradiclong

BALL DE MASCARES

Vuelan

METRO if'OL,,ÇINEMA
Avis!, dImecres. tarda, a les cinc; nIt,
a les (leue
NOTICIARI

ENTRE DOS CORAZONES
per Douglas Faltbanks. Jr..

FELIPE DERBLAY

per Armand Bernarel

COMIC

REVISTES

Aval, Oil, a les 1015: grandios trlomf
de Id diierbtdisubnta revista

La camisa de la Pompadour
Tramar d'31/10f3, ay er/veis, earenbgrar9,
modIstes, etc. La revista que pot veure
tolhom I que ha fe{ desfilar pel Córner..
en poes rifes. 50.000 e=pectadors. Demä.
tarda 1 nit. LA CAMISA DE LA PONIPADOUR. La selmana entran inaugu•
riel.% deis matinées selectas. Represa
de LAS PAVAS

- • rria•Aze
Ti•-

CINEMA ESPLAI
SONSIOA. entre Muntanor 1 Ambas
DOCUM . REVISTA PARAMOUNT. LOS GANSTERS DEL
AIRE, per Douglas Fatrhanks, Je,

VIAJE DE IDA
en espatuol. per Kay Francts 1
WIlliam Powell. EN DEFENSA
PROPIA (solum.nt a I) tarda.. per
Pauilne Frecterick
e/momo/ro

',teman». t... 130450. - Sulssa, 1..,
1598. r., 49280. - Espanya, L., 3813.
P., 20587. - Dinamarca, L. 9239. lItMe111, L., 4957 P., 407. - Bernelfa.

Ir, DIO. - Lisboa, 1..., Mi. -..

pta.

4 tarda 1 in niti "Melodla en azul",
Charles
s t Greta Nissen. Revista,
Atraceb), ', ame Journal i Cómica
CAPITOL
4 larda f 915 Mi: "lli entrado In fo1021,0'0". "El rey de los fósforos".
Warren tviill,Im I Lily Dannta
CATALUNYA
4 tarda I 10 nit: - Mater dolorosa", Una
Noto Viatge I Mohos
K UR
Contlnua 4 larda: "Central Park", loan
Blondell. "Vampl-esas 1933 . . 'i Los nlbelenes( s" %largaren° Schein
•ATNI PALACI
Conlela 4 torda: "/,a senda de/ (flamante". "Duro de pelar", James Capilar. •• SeerelOS". Starr' Plektord,
Id/bolsos
EXCELOIOR
4 tarda i 9'30 nlf: "l.a senda del dlamame" trinicament tarda). "Duro de
pelar", James Cagney. "Secretos",
Mar y Piekford
MIRiä
4 tarda 1 930 late tiTaxi • ', Loretta
Younz “be cara al cielo". tiAntalcchak"
explicada en espanyol. Cómica
IRAN TKATRII CONTAI.
Continua 345 larda: "El mensaje secreto". "Anlakehak", explicada en capa
mol. "De cara al cielo"

TEATRE POLIORAMA

VALORS le... Fessl

CALORS

11.4. brmitat

ca. 1.. 12473. - Austria. L.. 2850. Argentina, 1-, 27 27. - 1.14, Jame°. L.
406. - Montevideo. 1... 5 30 0 . •••-• Imano» Aires. L., 2725.

NOTA:

Ele canela eneb ti lee't• s.

rorreoponen a
es P. a PUM.

Londres,

I els

0.

la

118.

BA-TA-CLAN
86, F. Latee, 85 - Telf. 31370
Tarda, 3'30; elt, 930
SO ARTISTES, 60 - Estrelles: GAP
CIA, ARGELINA, VALENCIA, TERP9
BARTOMEU, ESTRELLITA LOPEZ
Dancing d'.1 • 4 de la n'atinada
1 un ALEGRE VODEVIL
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Las aventuras
del rey Pausole

Dema, d'ion.. larda I MI:
AMORES Y AMORIOS
..www.moamma

mora-gmantaleem•arrose

r- . ,
IM... Nna.1

a les dlsfresses que mes es el/afintrelxii
pel seu bon gust i orIgInalitat
iTots • la Bohérnia per • passar la ne
•mb alee/Mal

TIVOLI

fu vellos

larda. 1., 4 de 6, SEVILLA LA
MARTIN. No. t/t dl, estrena de la
;lamina contica en tres artes d'Antoni
Jaso EL JUZGADO SE DIVIERTE. Ele.
mis, tarda 1 iuti EL JUZGADO SE DIVIERTE. dio 12. tinte I extraordinal" mallnee per La ArgentInIta.

VAL0116

8 GRANS REGALS, 8

4114443

SALONS CINAE S

portant el nom

lk,...,

la Clermandat . L'IMIartea d• Carnbrees"
a beneficl de les leves CalNei de Vcale..
/ Invalldesa

mis canciones

PASTILLES VALDA
VA.LDA.

ROMEA

12 l 19, dilluna I dimana
d• Carnaval
A dos qu ills nie cine de la tara, Cese
ball Infantil Os dIsfressrm. Premia a les
mIllora disfesesea. Tots els menuts 5 , 1 n
otsequlats amb Joguines
Ole.

Avul, tarda, de 4 a 8: nit, a les 10:
Martha Eggerth en l'Insuperable film

TEATRE

rsos

Teatre

41•••••••••••

RODUCTE INCONIPARA I3LE

ve

BOHEMIA MODERNISTA

Nil, a un (loare (Fonda:

de COLL.
LARINGITIS resientes o menique8,
BRONQUITIS agudes o inreterades.
INIPLUENQA, ASMA, ENFISEMA.GRIPPE.
etc.

VAL0114

Di

Despatt a Comptadoria

PASTILLES
VALDA
• ANTISEPTICAS
CONTRA

SARA UD

Sossin enneinua de 3 tarda a 1 matInada.
Soleta, I pta. Aria. a les 4. eanvl de programa. Els semors espectadors de 0.f .i 3
poelets, pel neateex jareta vetee° el pro.
grama d'estrena. CURIOSITATS NUNDIALS. Inieressants reportaiges Fox Mov ie101te. ATILA, documental explicar en
espanyol. NOTICIARI FOX 15044011, nonatos d'Espanya: cacera de llops a La
Pedriza: e/ l'atronar de l'Obra Pla
g ulltaa ronreals de mnslea sacra a Madrid. 1 abres. POTICIARI FOX SONOR,
internacional: la Selmana Agrleola a
c o rlen: Palarner forma note govern; la
vaga d a is. .aulninobillmes narlsenes. 1
Mires. LES AUS DE REC ESTRANY. doesejnentiei d'armes:1es raros especies

per Ruin Chatterlon I Donald Cook
FIlm Warner BroSs - First Nallonal
Es despee:ten locatis/Os amb tres
dies d'anticipachil
Avui. estrena del nou Noticiar' Foz.
arub les darreres noticies martillaba

La divina comedia

empleant les

RE

ANNY SE DIVIERTE t,

PUBLI CINEMA
2.562/ 2451.1

PARIS'
945: Revista, I

PAPA NOEL, tlIbutzos en c0lors. de Watt Di . ney. Gran exIt oe j
la fInfssInes comedia UN LADRON
EN LA ALCOBA, trIonif de Xa' 1
Franels,
noopkins. Charles 1
Ru ggIes I Medien Marshall itl- I
ilaits vinent: YO, TU Y ELLA

per )490e:cine Renault

Tarda, a les 4: nit, a les 10:
GRANDIOS EXIT DE

Astil, dimeeres, tarda, a un quart
de lis rllneiô orgainizada a Detened de 1'1111 Naval Espanyol

es CALBA SEMPRE INSTANTANIABEN7

n•• •••••

Anny ondra en

Karloff

e,

no.

Tarda, 430:

La modistilla de Luneville

weginaon

amo e/ sets espiendld conjont t
magnifica presentarló. PrInelpats
Intèrprets: Ernilla Aliaga, Na...
Aliaga, Tino Folgar, Joaquim Valla
E. Cuevas, 20 sirle Manosee. 20.
Troupe de Tnolesoa. 30 ballarIns.
130 persones a escena. Nodrlda orquestra. - Eseenarl glratori. 400
vestits de Varal. 1 Floten,
de Berlin

CINEMA

LOSp e rHIJOS
DB LIS DIGSTEle
I . Carrillo 1 noria

La posada

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME el* 6 DE FERRER 1134

1 - •

divertida comedla entre neu

.....••n••n•n•••n••,..

del
Caballito B'aco

•••n•••••••••••••

BORRACHERA DE NIEVE

Astil. tarda. te los 1; nit. a les
ID: PARAIEOUNT GRAFICO. REVISTA 00000 OUNT. LA CASA ES
SIRIA (skeirh musical, per iGuIrei
Gardel 1 Imperio Argentina,. DIBUIXOS I PALACIO FLOTANTE.
Són filma Parantoutil

TEATRE NOVETATS

1,8
1/8

°salsero' que Sigui el seo erigen

Les obligacions carrileres acusen
la depressió que es manifesta en
l'especulació; es veuen menys sollicitades que en jornades trecedents. i a la cegada poc sostingudes
en canvis, apreciant - se pérdues entorn d'un quart d'enter CO la major
part d'emissions contractades. Reculen mis: Nords, primera serie,

,

SPLENDID CINEMA
124null d• Com. 11 7
Tehlfes 1100118
Aval, estupend programa sonor:

La posada
del Caballito Blanco

LA

activitat, queden a posecions sostingudes.

,.. -

Cinem es

COLUMMI

Demä, larda 1 nit, l'exitäs Mari

TOS

El grup dc cidules. amb regular

Ilmr. r...,.•••:1
I
1

Mundial de Ball

20.000 00000 tes en premio ordmarts
Ils mds vena templen, del radn
Queda oberts la inseripeld a . 131!ympla, on els ermeursants Podr.in
conlilxer Ice bases d'aqUeal campionat
Orgaititaadori Can. MUCCI

C0111940/314 d• comadla

P

Tarda. de 4 a 8. sess14 continua: ,
a les 10: la interessant cOne• I
dio LA MUNDANA, amb Kay Francia '1
G AAAAAA Brent. COmpleta el pro.
grama la cinta RE NECESITA UN 1
RIVAL, amb ~ro« ArlIss. Dues
!sedes produeclons de Wacher Oros,
Firat Nallonal. Nota: -La Mina
dalia" es projeela a les 405, a
les 651 1 a les 1125; "Se neeeslt,
un rival", a les 5.51 I a les 10. Ei
proper dIjous estrena de PROSP4RODAD, amb Marie Dressier 1 Pola
Moran, 1 LA GRAN DUQUESA ALE.
SANDRA, amb lo reina de 1'409,1.
vienesa Mafia Jerltza

TEATRE ROMEA

Ladran de

Els Ajuntaments, sense mimar
en negoci. queden en general a posietions fluixes, i s'anoten abzunes
pèrdues entorn d'un qua-t (Verter,
de mis importancia: emisa:n 1906,
B, 59.00 (-1.00), i 1012, 57.50
(-1.50): Minores Málaga milloren
a 41.00 1+1.50).
De les Diputacions, operen les
4 Va %. 75. 50 (+0.50); 6 %, 88.25
(+0.25), i Provincials, que repetei0.
Ten a 88.0

PasesIg d• ancla, si. Telf. 112851

Manso Sprint

TEATRE BARCELONA

El grup de Deutes de l'Estar. Tac
gaire actiu a operar, presenta lisugeres oscillacions entorn d'un vuite.
la major part en baixa. Com en
dies precedents. són els mis sollicitats els Amortitzable 5 7e. Bona or
sèrie B cotitzen 220.00 (+2.00).

VALOR&

wücord

BALL DE MASCARES

organtrzat per Cbeel del Limo. 15 valuotios premls. Orquestes Damen'. Jazz I
Típica de Tangos. °esprit .% de toralltals
1 Ino's a la compladorla del Terstre

Xicago

90 7/8
PI 3/4
92 1/2

Marathon

Denla, estraordinarl

1.59
1.03
1.66

MERCAT DE LLOTJA

La tanca anterior d'Hulleres és
del dia 26 del passat gener i del dia
30 la corresponent a Andalusos.

Mime OLYMPIA
AVIAT

GRAN TEATRE DEL LICEU

Sucre Nova York
1.62
1.64
1.67
Blat Liverpool
4.3 3/4
4.4 3/8
4.0 3/8
4.5 3/4
4.6 7/8
4.6 1/2

Teatro

04.

No podem publicar les
notes pregades que no
vinguin escrites en català

Continua 3'45 larda: "Con Tarzan Me
basto". "Timbuctoo". "Roma express",
Esther lialston. clannra
ROYAL
Continua 3'45 tarda: "Con Tarzan me
basto". -almtinoten". Reina express",
Esther 11915.04. Noticlart
BOHEMIA I PEDRO
Continua 3'15 larda: "Esta noche o nun.
Gloria
Swanson. .La muerte negra".
CA",
"Es esto amor", Mara' Orlan. Noticiar,

Mambla Contra, II I le TV. 18973
Aval: REVISTA. NOTICIARI FOX
EL LEGADO DE LA ESTEPA, per

Sally Blane

Rasputin y la Zarina
Insuperable eteaeln deis germans
John, Fanal 1 Lionel harrymore,
en espanyol. (Sessi) mena.)

i amb un timbre o signatura coneguda

Dia 6de febrer de 1934
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