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BARCELONA

pòsit de la
gran guerra

EL

reas!

»

amb procediments antidemocratics
és com enderiar-se a embenar una
ferida abans de curar-la.
Per ab:a ara més que mai veiem
la França Iluny dels exemples
d'Alemanya i d'Italia. Una terra que
no te mes preocupació ciutadana
que la lliure emissió del pensament
i que es revolta únicament per expressar una protesta concreta per
j ets ami inateix concrets, no pot
tenle res de comal amb pobles que
senten el terror de malvestats inconegudes i que volen aplicar-hl
remeis miraculosos i fantàstics, nascuts de teories gairebé mistiques.
França és la patria del racionalisme, i de la Revolució Francesa,
essencialment liberal i democratica.
Totes les seves revolucions es fan
per afirmar cada cop més i més la
personalitat i els drets dels seus
ciutadans. La collectivitat té una
consciencia tan fina que de tant en
tant ha d'expellie amb violencia els
pòsits d'immoralitat que en altres
terres menys cultes són tocats només de biaix, sempre que no són
fomentats d'una manera descarada
i tiranice.
La crisi de depuració que actualment travessa la França no es
dirigeix contra el regim. Només
podrä reformar-lo ajudant el procés
de ice orgànica la democracia, la
qual avui encara viu dintre del vell
sistema que deixa front a front, el
atada i l'Estar, sense organismes
intermedis que realitzin la varietat
de fruir que exigeix la vida dels
bornes i que escapen a la sera
capacitar individual.

Després d'un ràpid debat
polític és aprovada una proposició de confiança al Govern
per 235 vots contra 54
.Madrid, 7. — Comenta la sessió a
tres quarts de cine, sota la presidencia del senyor Alba. Les te/bulles. ale
blau hi ha al-nesdpúblic.Aa
ministre de Marina. S'aprova l'acta.
El senyor RODRIGUEZ DE VIGURI, agrari, defensa una proposicia
de llei sobre l'establiment de la P anyora pecuaria, que és presa en aonsideracia.
S'aproven definitivament diversas
projectes de llei.
S'aprova tumbé el dierament de la
comissió de Guerra concedint crens

Prieto, que ha intervingut en el
debat en nom deis socialistes
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La primera sessió del Ple de l'Ajuntament

i Sunyer, en exposar el
programa de_goverii, -fa' remarcar el caràcter essencialment
administratiu de la Corporació
El Sr, Pi

Les Comissions i Delegacions del Consistori
Hi havia una certa expectació per
presenciar aquest primer ple del nou
Ajuntament. La tribuna pública era
plena i aviar ho fou I hemicicle.
Els regidors es posen en disposició diferent de :a que havien ocupar abans: la inajoria seu als bancs
de l'esquema de la Presidencia i les
mitimaes a la dreta. La Lliga seu
als bancs de baix a l'altra banda.
L'alcalde ocupa Pescó on abans
seia el senyor Pellicena, al mateix
banc i al del damunt seuen els consellers pel següent ordre: Senyors
Carles Pi i Sunyer, Serra-Hunter,
Duran-Reynals, Vilalta, al,irtínea
Cuenca, Ventas. A l'airee baile els
senyors VácItier, Hurtado i Massip.
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A les Ciris'+! la- República

La protesta de Fraaea

La commoció actual de Franca
cornmou el món enter. Donada
l'hegemonía que aquest país tateceja damunt les animes, no podia
produir - se un jet de l'envergadura
dels esdeveniments sagnants d'aquests darrers dies acose causar
arreu atendí) i antara. Pecó en
Cl moment que som és molt faca
que la visió mundial de la Franca
contemporània sigui un xic deimmada. La gent s'imagina facilment
que s'hi dreea un problema per l'estil dels d'Itàlia, Alemanya o Rússia.
I no és ben bé això. Cal arriJaar a
causes mis profundes. Només podem trobar-hi com a punt comú
que aquestes nacions han sofert
trasbalsos característica de la desmoralització subsegüent a la gran
guerra, f França ara liquida un pòsit criar durant la lluita armada.
Pecó, cona sol dir-se, cada terca fa
sa guerra, i, adhue, la seca postguerra.
Que a França hi havia un tou
d'immoralitat nascut dels temps de
la guerra gran és innegable. Tota
.1
guerra exacerba la materia humana,
diguln el que vulguin els místics
belicosos a Alemanya, No purifica
les; al contrari, desmoralitza el
castradi honest; afavoreix l'especulador; ensorra l'home de valer;
exacerba els temperaments violents
i incontinents. En una paraula:
relaxa tots els II igams morals.
Doncs bé; França, com totes les
nacions belligerants, ha conegut
aquest flagell. L'explosió que &hacia de seguir de totes les canallades
dels insolvents moras ha estas simplement diferida; un moment bona
cregué totalment en les joventuts;
aquestes, präcticament, ho deixaren
a mans de la vello promovió de
rayan:guerra. Mentre ha durar s'ha
p .gut ajumar el pagament d'aquest
defizit de moralitat; pera arriba que
la corrupcia ja no s'ha pogut espersa- tancada a casa, i bot per
carrera i places.
Cada país, arribas aquest cas, que
ca dona a tot arrea, adopta uila
posició segons el set, carácter. Qui
opta per una tirania que faci l'ofici
de tapabruts. Qui renta la roba bruta dintre de casa. Daines han de
parlar clar: així és la França.
Aquesta claredat, de moment,
sembla que ho ha d'embousar tot.
I es que nosaltres vivita a les ribes
de la Mediterränia, i necessitem
pensar be i dissimular-ho. Perla
vindra un dia que la França podrä
semblar coreada; i I las-oro el fons
seriós que batega dins l'anima francesa tornara a vibrar i a exigir imperiosament una neteja, i llavor,
caigui qui caigui, el fct es que les
coses s'adobaran.
Els paisos—més hipòcrites —
que temen l'escàndol, després de la
guerra, per tal de resoldre aquesta
desmoralització que segueix totes
les guerres i per combatre la violencia 1 l'esperit de frau, no han
trobat ultra idea que dreear una
dictadura aml poders universals.
' 1 bé: aquest és el earní de no
adobar mai res; sota el vernis de la
serietat featista o comunista hi ha
la necessItat de protegir rimpunisme. L'änica dictadura que ha conegut Espanya (Primo de Rivera)
era. abans de tot, impunista pel que
afecta a la qüestió del Marroc i les
seves responsabilitats.
I sempre sera aixi, i no pot éster
d'altra manera; precisament totes
les dictadores no tenen auxiliar mes
preciós que el d'aquells bornes que,
pel seu temperament antisocial, necessiten que la hei no existeixi, i
fan el seu deu del frau i de la
violencia. Valer netejar un país

Una de les printeres disposicions
del nou Ajuntament és prohibir que
es fumi al Saló de Sessions. Hi guanyaran el confort, la salut i el temps
de durada de les sessions. Aquest,
en realitat hi perdrä, pera hi guanyarà tothorn.
A un quart de sis en punt el president senyor ESCOFET obre la
sessió: el secretad llegeix l'acta de
l'anterior, que s'aprova i tot seguir
el PRESIDENT diu que encara que
sigui alterar l'Ordre del Dia es procedirá a la votació dels vice-presiden ta. Cada regidor votará un nom i
el que en tingui mes sen h primer

DESORI

febrer de 1934

Pressitl al a(vell de la mara 713'1
ELTEMP8 nusumerres.
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ABONAMENTS
Catsiunya I territorio ras ta RepuntEm.

de

vice-president i el qae segueixi, .segon.
Surten elegits els senyors Erancese Carbonen, per 25 vots i Xavier
Calderó; per q. Hi ha sis paperetes
en Mane. Els vice-presidents elegits
ocupen els seients del costar de la
"
Presidencia.
• ORDRE DEL DIA
—
PRESENTACIO DE LA COMISSIC, DE GOVERN
El senyor CARLES PI I SUNVER. comença dient que la Comissia de Govern na ha de fer ultra
cosa que ratificar el programa que
exposava abans de les eleccions.
En aquel! • període havien sostingut la resi que, almenys en una ciutat cont Barcelona, no es podia fer
administrada pura deslligada de la
política, i ara repeteixen que vénen
a administrar amb una gran serenitat i amb un gran sentaste/Ir de la
responsabilitat. pera segons els ideals
política.
Política municipal sí; pera cona
que Catalunya esta constituida en
regim autònom no seguiran en els
Consistoris les qüestions de carácter
polític general, de manera que, si
donava tota l'extensa', als debats de
política munaapal. els debats sobre
política general els contestada amb
la brevetat compatible atnb la cortesia.
Venim a inaugurar una nora Ilei
municipal, que — diu — eno satisfä
perquè dóna un carácter de més alt
rendiment a l'administrada municipal que te un carácter fonamentalment denuxratic perque si el Cot,eil no cornpleix amb ei mandar que
el ple li ha conferir, pot substituir-lo.
I és democritic perrilla la de:momia, quan els procediments no penneten el rendiment adequat, en dóna
d'altres donant forta als seus organismes perquè aquella ineficäcia sigui remeiada.
Ha de fer menció tumbé de la
situació preciria en que es troba
l'Ajuntament de Barcelona. No és
ara —diu--hora de fer menció dels
Ajuntaments anteriors, per() tampoc
no es pot fer retret a l'Ajuntament
al qual succeint. Dia vindrá que se
Ii fari justicia.
En referir-se als Ajuntaments anterior, alta de fer a tots els anteriors
que han fet aquell augment de deute
que fa que s'hagi de confessar la
eituació dificil en que es (roba l'Ajuntament de Barcelona.
Entra a l'expos'cia (lel programa
de la distribució dels departaments
i serveis.
(Continuo a ka pag. 9)

del Merir Militar a dos caps i tres
oficials de l'estercit.
CONTINUA LA DISCUSSIO DEL
DICTAMEN SOBRE INTENSIFICACIO DEL CONREU A EXTREMADURA
La Comissió dóna compte de diversos vots particulars, i queda aprovat
l'article primer.
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ, popular agrari, defensa una es- l
mena en la qual es proposa que s'afe. I
geix¡ un article addicional.
(Entren el cap del Govern i els ministres d'Agricultura, Guerra, Treball,
Justicia, Comunicacions i Estar.)
El senyor ALCALA ESPINOSA, a
nom de la Cagnissió, rebutja resmena.
(Entren els ministres d'Obres Públiques ¡ de la Governació.)
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ retira l'esmena.
Es dama lectura a l'article navament
redactat i els efectes que quedi vint-tguatee hores damunt la taula ¡ purai
ésser discutit en la sessió de demä.
Se suspèn el debut.
LA SITUACIÓ ANARQUICA DE
DIVERSES PRO VINCIES
Es dóna lectura a una proposicia
incidental en la qual se sollicita del
Gaseen que posi remei a la situació
anárquica que hi ha a distintes prorindes.
El PRESIDENT adverteix que
aquesta proposició presentada el /9 del
mes passat no ha pogut sser discutida fins ara Per diversos monis.
La firmen diputats de la dreta.
Defensa la proposició el senyor Alvarez Lara, agrari.
Parla de l'estranyesa que ha recolbs en molts sectors, que a pesar del
triomf electoral de les dretes continui
l'anarquia regnant-al camp, especialment .a la pro‘inria de Jaén.
Creu que ha arribat el moment
de plantejar lquesta qüestió, i deruana ésser la guspira per a iniciar
aquest debat politic que esta latent.
Diu que si sala ajornat fins ara
aquest debas era per a no suscitar dificultats al Gocern Lerroux, repttbii
pera ha passat el temps-cl
i cal reconéixer que no sala fel res.
Fa constar que no parla en nom
de la minoria agraria, pera sí en
nom d'un sector que té posades les
les seves esperances en aquest Govern.
Es refereix a la crisi per q ua t ea vessa la provincia de Jaén, i es dirigeix al senyor Maura per fer-li no
tar que, essent ministre de la Governació, contera l'error de lliurar
les comissions gestores en molts pobles als socialistes.
El senyor MALSA: ¿Però no hi
hague eleccions al cap de vint dies?
El senyor ALVAREZ LARA:
Si. pera...
El senyor M.tURA (violentament): sf qué feren Ilavors les ¿retes? Abstenir-se ¿ 1 qui en té la
culpa, aleshores? (Forts rumors.)
El senyor ALVAREZ LARA continua, i alludeix un discurs del senyor Ferran de los Ríos, en el qual
pregunta als camperols de Jaén si
no els deia res la bellissinta posta
de sol que s'esdevenia en armen moment, i ells contestaren que no els
deia absolutament res. Dedueix d'aquí que aquests bornes no tenen sensibilitat, i que és absurd encarregarlos l'administrada municipal.
Afegeix que és anguniosa la si
(nació dels patrons en aquella pro
víncia, i diu que despees d'aquestca
eleccions hi havia dret a esperar que
cesses aquesta situació.
Creu que no pot arribar-se fins
que la defraudada del sentiment del.
electors els acusi a tots de traído
Parla del robatori d'olives, i diu
que hi ha malta alcaldes que, en o-malvenda ami) elements de les Cases
del Poble, han establert unes cooperatives per a la media de l'oliva robada.
Pregunta per últim al Govern si és
possible que ces.a l'excitació, existint
un partir que preconitza la recoluciú
i crea aquestes situacions, i soPicita
que se sotmeti els alcaldes perque at.ceptin les normes de govern, i no es
rebellin contra les inspecciona munidpals.
Si l'esforç de moltes persones representa quelcom, creu que convé (erho seria millor que es dignes
clar, que s'abandonará el Parlament.
El CAP DEL GOVERN diu que.
havent declarar el senyor Alvarez Lara que hi ha altres representants d'algunes provIncies que tenen encara
quelcom a dir, el Govern no sent cap
pressa per a intervenir, i Ii agradaria sentir els dita senyors abans
fer-ho dl, Puix que creu que el debat ti la suficient importáncia Per
donar-li gran amplitud.
(Comiese • la pagina 3, co!. O

La situació política a França

La tràgica jornada de dimarts
provoca la caiguda del
ministeri Daladier

I El punt de vista d'un socialista expulsat del partit,
pu per Barcelona

Renaudel creu
que a França es
formarà un
govern
Doumergue, encarregat de formar govern
francamerc
Han continuat les manifestaciona pela carrera de
París, però sense revestir la gravetat de les del
dia abans. -- La C. G. T. anuncia una vaga
general de 24 hores

prendre's les coses mis dramätiques.
Daladi e r s'Ira esPanta t . .-Iquest
Sernbla que ca confia que el gest d'en el veritable motiu de la nora crin poearreaar-se del Govern quan no té perMica de Franca que s'ha obert amb lt
sonalment res a guanyar i ntolt a per.
dintissió -del Gozeht l'endentà dc la
un denle semblant al gest
jornada traqica de Paris. En rigor. 1 dre, produirà
de Poincare en toso hora tan difícil con:
tina víctima de la reputacto
Daladier
que 1 1:mica jet cis sens amics. llame in d'ara. Ames, preceden: es acose caP
de mal geni, passa per holle energic i ! dubte el que ha !l aica el President Leduna gran jernicsa, i voigue acredita, ! brun en traciar de resoldre la crisi, en
caro que es dubta que tingui ?sil.
fa fama encarregant-se dcl Govern en
Malora' tot, l'afer Starisky resta
fitt moment dificil i constitnint-lo räpipossibilitats
dament acuse detu rar-se per cal* obs- j oben t amb totes les seres
de noves sorpreses i amb tata la ¡Mea
'ach'. „Nosaltres , en aquest 'reciteis
d'estima Per ale explotador: de l'es0 e . Venden:a de la caiguda de Chauta nda. El Mach toiiii, al quaf ha
recoffient el rumor que seria
cridat Daladirr per la sera fermesa,
pera prev,, iem que la derrota del seu
anterior ministeri era enassa rceent per
poder inspirar rielionca. Depressa i
Ion era el lenta del sets programa politie, cont esqueia. Ha ha
tes fort i ha caigut depressa. El programa s'ha complert.
De totes unseressla de reconèixer
que Dalodier ha Mienta: un More per
a la defensa de la República. Era dijíahir—preveure les conseqiiinc:es de la jornada tramita, perquc, tot depenia de COM reaccionaria
l'esper it públic daaant l'actitud violenta
de la policia. Endevitaisarn que el fet
horda Produit a Franca una enorme sentada, però estora Per veure si el públic creuria que s'lurria trobat el remei
de la situació en el sistema amtoritari
del nou Gotera o creuria que aquest
abusava de la sera força mese «Maritat. Es tea que París ha ' (ea' ai.ia
¿arree. Ea el desti deis homes que stin
massa de grua o d paria. L'arbre so
els deixa veure el bosc, 1110i no tensen que nies milla deis partits hi ha
un poble que is l'Iírtic que menso en les
dores decisires.
El pes de Daladier Pel Govern, matara la sera rapidesa. no hato a estat
inútil. Les destitucions de ChiaPpe i
d'altres funcionaris, que han esta, !a
c aus a Muttediata del darrer desové i

Daladier
donar preteit, ao es resol amb una
crisi de Govern.7:N'hi ha 'per temps
fins arribar al . resultat. Bo sera,de totes maneres, que l'intent Douniergue,
amb les collaboracions que no li mancaran, sigui un pas cap a la pacificació inmediata. La República s'ha de
defensas costé el que costi,- com ¿di-em
ahir, perb amb el desig que exPresadvere que aconseguei.ri salvar-se sense nous vessaments de sano. e ls tris
mers que hi ha haqut ¡mil rausat la
retirada de Paladio-, espantar ‚Jr poder provocar-ne rralfres, i sense fer
cas del vol de confiança del Parlamente. Esperen; que aquests &tres no
arribin.
inforneció a la p 7, col. I)

reaccionará
Amt, a l'Hotel Colom, en el sopar d' homenatge al doctor Pla
Ermengol, amb motiu d' haver estar aquest nomenat soci d'Honor del Sindical de afetzes de Catalunya, tinguérem ocasió de parlar
breument amb el polític francas
al. Renaudel.
M. Renaudei es coba a Barcelona
per unes llores solament, de pas cap
a Casablanca, on s'embarcarà en direcció a Canäries, residencia que pel sea
clima benigne ii ha estat recomana's
pels seas metges.
Aquest significar polític francio, recentment expulsat del partir sociali,ta, havia arribar al matí procedent
Toló.
Ens el presenta el Sr. ComoreConseller d'Ec anomia de la Genera
tia M. Renaudel accedi arnablerna respondre les nostres preguntes •
bre l'actualitat política al seu país
—En realitat — ens manifestä —
prop de tres mesas que ein tre'
allunyat de tot contacte polític. Dura aquest tem as m'he dedicat exclusa.ment a atendee la meva salte. i
visitar únicament algtmes poblad-.
del mea departament del Vor.
He llegit en la premsa hareeloa,
els darrers esdeveniments succeits
llana al vespre, a Parla
He Unir ama, gran sorpresa que
govern Datadier ha presentar la s•
dimissió al President de la Repela
per tal d'evitar mes feto =amura
Aquesta dimissió d'un govern aire h
via rebut un vot ele confiar-tu de a
Cambra per un marge important
vots, ve a fer més dificil la sirria....
actual a Franta.
_i Creieu que es formara un g
vern nacional per a restablir 11 n'i'
malitat i infondre a la vegaaa me
confiança al país?
—Francament, no cree que es re.
gul formar un govern ('aquesta
nificació que dieu. Les vialencies ea
da cegada mes manifestes entre e'
partits de ¿reta i gis d'e'/tierra irr
possibiliten aquests saluda.
Veig, anih gran <entinient . Ine
prediccions que els saciali s tes sIe dre
-tafenmqulcorésdpati
socialista franca s , que rema-ea la mastra expulsió. es van romplint. portee amb TT/f• 5 rapidesa niel gil, en: prl.
savem Si (as socialistes lisguia sicollaborat anib el. partas !unges,'
tresqtrerra. birriant tots j iii u un tara
compacte, la República no es trobamis amb els perills i amb les situadons
c6f fas per les quals Pas,a(continua a la t ac. 6, co!. 7)

Mallorca, la Mediterrània...

Quatre estrangers, detinguts
per espionatge
AVUI SERAN TRASLLADATS A MADRID
I POSATS A DISPOSICIO DE LA DIRECCIO
GENERAL DE SEGURETAT

Doumergue
de la raiquda del ministeri, san coses
que els que riligllill id trabaran fetes,
e que si responen, caen sembla, a un alteras l'afilie de la RePtiblica, no secan
reetificades. Set:: dable, la manera de
Daladier resulta barmera Per a la semi
P O t Pesar malt en !a-biltafrnces
carrera política de l'es-President; perd
el que dl ha fet serh uit episodi importan, en el gran trocéa polftic que,
antb preest da l'afee Starisky,
abata a Franca.
•
De moment, les coses s'encandelen
cap a Procediments de pacificació
esperits. El President Dournergue, seMano les darreres noticies, no refusa
possibilitat d'intentar la tomineja del
nos Govern. L'home del soniritire amaole. de la finesa provença, del seas'
gairebe canela, ha deixat a Franca una
gran sitngatia per /a uva 'relata: i
la manera subtil i tranquilla alhora de

Pera, contra les nostres primeres
referencies, no hi ha, entre ells, cap
espanyol. Els quatre san estrangers:
un italiä, un alentany, un anglas i
un argenta
Aquest darrer es diu Andrés Feupe Gimensa. La seva detenció fou
practicada la nit del dilluns al dimarts, a bord del vetee "Manuel
Hernandez", ancorat al !non del
Llevant, del nostre port.
Juntament asith Andrés Felipe
Gimen s a, detingué la policia un tripulant del veler, al qual loa posat
poc desprès en !libertar per no existir cárrecs en contra d'ell.
El "Manuel Hernández" estaca a
punt d'ésser adquirit, o ho hacia
estar ja, per Andrés Felipe Gimensa i quatre companys anua, tres dels
quals són els altres tres detinguts
per aquest afer.
¿Per què l'havien adquirit o colien adquirir-lo? Segons han declarar
i havien manifestar abans a tothorn,
per a realitzar una cacera al Congo.
A tal efecte, es proposaven endur-se
una carrega de bisuteria, per a canviar-la per productes d'aquell pais
amb els indigenes. També tenien el
propósit, ja iniciar, de canviar el
motor...
La polioia, en presentar-se al veler
1 fer la detenció d'Andrés Felipe
Gimensa, va destruir tot d'una els
UN EXPLORACIO AL CONGO
somnis d'aquests nous explaradors
FRUSTRADA
airieans, va tirar per terra to« ela
En efeote: els detinguts són quase« projectes.
tre. Ho aeantirem ja en la riostra 1
(Cals(istra s le Opino 61 mi. 6)
edici6

EL QUE DIU ' EL SENYOR
SELVES
En rebre, ahir a la nit, el canseIler de Governacia els periodistes,
aquests l'interrogaren respecte l'afer
d'espionatge del qual dos diaris del
mati—LA PUBLICITAT. un d'as
n'havien recollit el u rumors.
El senyor Seises respongue que
l'afee existia i que els aHuilits rumors responien, per tant, a una cosa
certa.
—Es tracta d'un afee de gran envergadura— afegi—, i em plau haver
estat nosaltres els que l'hem desentrellat. Crec que hem prestar un
gran servei a l'Estar. Escapa. pena,
aquest afer a la nostra jurisdicció,
per aquest motiu n'hent donar compte immediatament al Govern de la
República. Tal com s'ha dit, la ha
guatee detinguts, els quals hem posar a disposició del director general
de Seguretat.
—Seran traslladats a Madrid?
—Si; segurament denla mateix.
El senyor Selves tinqué despees
paraules d'elogi per al comissari general d'Ordre Púhlic, senyor Tomas
Ramon, que ha dut a terme personalment les recerques, i per a la
policia, que l'ha secundat amb una
precisa') i una reserva absolutes.

•, •
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LA PU ITAT

REVISTA DE PREXIKI
Perapeetives de erial
Tota la *rema politica. tata 4 Madrid ceta de Barcelona, trivesteis contra A senyer Lerrostx. Les dretes li
dentasen una usa tisis dura. Les ese:00,9es li louriesi volgut ass eor oth
fide!. Flattgarjot oixf ter emperres i
dretes, sembla que el: dits del :en govern ja r6st tosieres.
L'OPINIO
Troba 'watt digne l'actitud de Mar• es Barrio adoptada en les set a
cloracions, ¡ afirma que A front sinic
d'esquerres fingtedird que les dretes ¡Ni• lantin wua dictadura:
"Els radical& autentice, els repu. blicans radicals de tota la vida, que
han vist llur partit envait a darrera
hora per trättsfugues de tots els
partits monarquics i per antics personatges de la dictadura, estan tots
al costat de la posició Martínez
Barrio, i sembli que a Madrid mateix els Centres radicals es disposen
a demostrar al propi senyor Lerromo llur disconformitat amb la P o
-daquevnidopta,quesmbla diaposat a accentuar encara mes,
de condescendencia amb les dretes
j acilnic d'acceptar i tot llur collaboració dins del Govern.
Davant la gravetat del moment
—insistim que la unanimitat del
Consell de ministres d'ahir no paseará d'Esser transitòria, donata els
fuma de les dretes i les confiances
- que Lerroux els havia donat—, el
front únic d'esquerres, integrat a
proposta d'Asarla, per Acció Republicana, Orga, els federals, els radical-socialistes independents i els partits catalans d'esquerra, servirá per
assenyalar un camí al poble republicà d'Espanya. Un canal que, ensetos que indiqui a Lerroux que no
es pot jugar amb la voluntat popular i lliurar la República als seus
enemics, indiqui tumbe a les dretes
que aquesta voluntat popular es que
no governin, i faci saber, aixi mateix, als socialistes, per si tractaven
seriosament de dur a la pràctica llur
amenaça de revolta per a implantar
llar dictadura, que aquí hi ha uns
partits d'esquerra que, junts, sumen
enormement mis dels dos milions
de seguidors que Prieto ha dit que
els socialistes tenen, i que estan disposats a fer que el regiría republieä
sigui autènticament democràtic."

LA HUMANITAT
Assenyala que el moment segueis essent cantil:. Les dites declaracions de
Martínez Barrio no temen remei: quan
un ministre afirma que el govern estd
gastat, cal o que dimiteixi el goteen
o que dimiteixi el ministre:
"La situació del govern Lerroux
no te remei. Durará mes o menys
— seguim creient immediata la cri- pesó té els dies comptats. Dir
que no s'es ni de dreta ni desguerra, i donar-se el títol de "republicà históric" 6s fer frases, i prou,
que és un dels forts de l'actual president de! Consell. Aquest is precisament el mal del govern. No
asees de dreta ni d'esquerra Es el
mal de la situació present. Republicans històrics? El concepte és buit;
táln vol dir res. Calen posicions actives en la democracia, i no títols
pomposos i baldees. Ei senyor Ler!ora s: 7., :an s repulílica histäric"
era/ vs's •• : — no li discutirem ara
ei di .t ds posar-re ell mateix condesossaaans —, pera amb un Govern
presidit per ell les dretes monàrquiques s'han llançat impunement
a Eassalt de la República. Aquest és
el fct, al qual no ha sabut oposarhi ni un sol gest de gallardia."
EL CORREO CATALAN
Assen41a dure: culpes Per a Ley
OUX . 111 entre arriba ¡'espolee final pe
-?
ha d'aca'ar amb la República:
'Qué hará el jefe radical? Es
• el interrogante abierto en esas comidas y reuniones extragubernativas de que ayer habló la prensa con
justa alarma. Se va resueltamente a
la e ,: rninación Lerroux, que ha res'stido— en su honor y de la verdad sea dicho— por un resto de
patriotismo, a los apremios de la
Masoneria y se ha negado a la carrera desbocada de la República. Si
se doblega y cede a la presión queda absorbido y anulado en la vorágine revolucionaria. Si reaiste, elimina a los díscolos y busca apoyo
en las derechas, forcejearán por
barrerle del Poder desde la calle.
La revolución que, inconsciente, ha
dejado armar hasta los dientes, se
encargará de hacerle imposible la
vida. ¡Quién vencerá?
Nosotros lo descontamos, como
estallido final y descrédito máximo
de la República. Pero hemos de sehalar 'a parte de culpa del propio
Lerroux.
No in sabido imponerse a los
. . suyos, ni gobernar, ni abortar a
tiempo la conjura. Seaaló el propio
-conde de Romanones la inhibición
.parlamentaria del jefe radical como
;un gravísimo yerro político. No iba
- adónde quena, convenfa o se habla
propuesto; ilia adónde le llevaban.
Y adónde querían llevarle los en.
cargados de la deslealtad o del cm. :Aislamiento en el momento oportuno. Pudierzmos decir que en esta
etapa parlamentaria hemos afluido
›e- a la preparaci6n eselenica para la
N terlae" del residenciamiento y
celda fulminante de Lerroux en ocettbNrie ss ea udop s. riencia política, ni sus
su
. ellos de luchador, ni siquiera el escarmiento de hace apenas cuatro
fliging kan podido hacerle león en
MI lacha con loa "reptiles". Y ahora

;

es la víctima de su inactividad y
silencio."
LA VEU DE CATALUNYA
El senyor Pta. COM donara la crin
Iler destemplada Per a despees del debat polític, estimula, .mb el sea cota:anime ben provat, al senyor Gil Robles a qua es deeideixi a governar, encara que Jipa servist-se dele terco*.
rittes—re , sesione :cintila, servetren
per a tot.
"¡Quina posició adoptara aquest
senyor eniront de la República?
Jara a Madrid. concretament al
Congrés, la declaració de republicanisme que hom espera? Aquest
is el primer problema. El segon
consisteix a saber si, una regada
entrat el grup Popular Agrari en
el clos republici, el senyor Gil Robles estará disposat a conaborar
amb les forces que eegueixen el senyor Lerroux per tal (Dinar a un
Govern que tingui una base parlamentaria sólida. Segons les nieves
noticies, el aenyor Gil Robles estara avui francament disposat a fer
una declaració d'ortodóxia republicana, i fins g tot, preso:cm Eagreujament progressiu que tenen tots ele
problemes del pals. estava disposat
a governar amb els elements del
senyor Lerroux.
ES precisament en vistes a la voluntat engrescada, en aquest sentit,
pel senyor Gil Robles, que les esquerres, dominades per quelcom
semblant al pänic, feien avui estoreos considerables per convencer la
gent que quedaría perfectarnent satisfeta, si el Coreen actual es limitas simplement a fer un petit viratge cap a l'esquerra. Alas') demostea, una cegada més, que hi ha en
tots els moviments polítics de les
esquerres d'aquests última dies mes
palla que gra i mis "chantage" que
realitat. Els socialistes mateixos,
avui, ajornaven considerablement
totes les afirmacions catastrófiquet
de tima revolucionari que feien
aquests última dies i afirmaven que,
potser, es podrien parear del debat
polític que s'acosta. Això, naturalment, ha enardit els elements de
dretes, ele quals, en a q uest moment,
no solament semblen dominar la situada, sind que podrien entrar e
tenir la máxima responsabilitat política d'aquest país, si es decidissin
a fer l'últim pes. d'una manera clara i terminant."
EL MATI
Troba tan angoisiós l'actual nonnent
polític que g ambe crea que ha de o-

rientar Gil Robles. Tens, pera, que no
de
pugui evitar la cata:trole, 1 fa
térner-ho, jo que el sol NOMI de Gil Robles les crida:

"El rnoment que aHudeix el senyor Gil Robles, i que ell ja endevina molt pròxim. sembla possible
que els esdeveniments que molts
preveuen per a aquesta setmana facin que sigui actual. Es contra
aquesta possibilitat que ara les esrevolten irades. El que
querres
ha és que elles són les primeres a
aclocar -se que llar torea és insignificant. Els esquerristes republicana,
a les Corts actuals, no són nombrosos. I per alzó no vacillen, en Ilur
furor antidretista, a donar-se les
mans amb anarquistes i comunistes,
cercant de fer servir de llaç d'unia
:luce ex -aliats els socialistes, entus
siastics propulsors (lel front únic
revolucionad. Aqueda es a ra la si tuació de la política espanyola: Dardre social existent, la pau 1 el benestar dels ciutadans i l'actual regins
politie són amenaçats per una titila
de combas que va del republicanisme esquerrista al comunisnie !libertad. Enfront, corn a principal foro
politica, hi Isa les dretes. s Es disposaran aquestes immediatament a
contenir rallan revolucionaria? ¿Podran fer-ho? Aquest is ara l'angoixant problema."
EL DEBATE
Crea que el amera ij 1110'i ,Pbli daruin losada revolucionaria q te aegons
l'editorialista, art., ve al dom .: . I, i reclama que es d e cideixi a g stur o
que deixi governar l m d.de;

"Si admitimos que el momento
es critico, afirmamos también que
la brutal experiencia a que quiere
someterse al país, puede ser evaada, y se puede aislar el mal decisivamente. s Puede el Gobierno actual
llevar a cabo esa obra? Ya hemos
dicho cuán razonablemente desconfiamos. No le faltan ni base en el
Parlamento — mucho menos para
emprender una obra seria de deienaa
de la sociedad — ni había de faltarle
apoyo en la opinión pública, en esa
enorme maíc a de ciudadanos que
quiere vivir en paz, y salir, por fin,
de un período de inquietudes y agitaciones para desembocar es una
vida normal. Ya no le es lícito esperar pasivamente ni un minuto;
pero si continuase inactiso, importa
que resalte cada vez más claramente
un hecho que los actos políticos del
domingo ayudan a dibujar con entera precisión: a la voz del scilor
Prieto y a su amenaza revolucionaria, responden otras que representan una fuerza mucho mayor en el
país, y que abren la puerta a soluciones que puedan ofrecer una muralla intraopaeable a la anarquia. Si
este Gol)*.erno entregase por su lenidad, por su falta de cohesión, lo que
viene obligado a conservar, hay el
deber en las fuerzas que significan
una garantfa de orden, y que han
orillado secundarios problemas ante
las necesidades de la patria, de sustituir a este Gobierno, de ocupar el
puesto de vanguardia en la lucha

contra la revolución. Así responderán plenamente a su caracter, que
no es otro que el ¿le guardadoraa
eficaces de todos los bienes morales
y materiales que el socialismo intenta destruir. Terminamos con
anides& conclusión a la del último
articulo que heillos escrito sobre
esta materia. Espina necesita ser
gobernada. Los que tal creen, deben
Incitar a que se gobierne, apo3 ir a
quien gobierne y... gobernar. si es
que, por lo que fuere, se deja incumplida tan sagrada misión."
LA NACION
Escriu un editorial que ns ti pral.
Es pregunta qui tal dir oid le "
Oca republicana" que propaga.% els
mayor, Mastines Barrio, Cierra del
Ro i Caro. Din que si aquesta política as la de les Corts Coustitueals,
cal recordar que A decrei dissolenI
aquelks Coas narra preeisnment
signa , ura de Martínez ¡lord, I alego:, contundentment j pintorrscament:

Bien q ue esto se hiciera en las
Constituyentes para discutir y votar
la Constitución. Aquel Gobierno era
provisional. La Constitución no fui
obra de gobierno, sino de las Cona-

"No saben lo que es "política republicana", ni conocen el contenido
de esa frase, ni lo que se proponen
al repetirla. No es que vayan más
acá ni más allá. Es que no saben
dónde van. Hay unos seaores que
sienten la nostalgia del lloro, y de
los vivas, y la efusión de las "sesiones patrióticas", y acaso crean que
es "política republicana" el manoteo, y el reto, y el escándalo, y el
mantener, por acuerdo enfervorizado, a la gente en presidio, y a la
propiedad, destruida. Pues bien: estas maniobras tontas, a las que se
dice no es ajeno el sellos Maura,
actual inspirador de un periódico de
la noche consagrado a dar aire a
los socialistas y a combatir al señor Lerroux, nos recuerdan aquellos pleitos, y aquellos tiquismiquis.
y aquellos personalismos que, antes
de 1923 y después de paya hicieron
que la Monarquía desembocase en
una República sectaria, que tuvo en
Casas Viejas su más simbólica expresión. Y pueden loases — la Historia se repite — que la República
desemboque en una anarquía feroz
y sangrienta.
¿Que es "politica republicana"?
Porque el esfuerzo de los señores
Martínez Barrio, Guerra del Rio y
Lara no tiende, como tendía el de
Azafata, a una originalidad extravagante. Azafia hacía cosas muy raras, dañosas al interés público, pero
raras... Ora negaba el Poder judicial, ora el presidencial; ora afirmaba que en Casas Viejas pasó lo
que debía pasar, ora proclamaba que
Casas Viejas estuvo fuera de su potestad, ora que España no es católica. ;Pero lo de ahora!... Capitaneando esa disidencia en torno a
una "política republicana", que no
se ha definido, que no se ha sentido
y que no se sabe definir ni sentir, el
sellos Martínez Barrio estaría muy
bien si no fuese ministro, sino jefe
de la tninoria radical en el Ayuntamiento de Sevilla en ipso, por ejemplo. No podemos decir ni siquiera
que esto sea algo parecido a lo de
Romero Robledo o a lo de cualquier
Gobierno monárquico de principios
de siglo. No. En la "crisis del papelito", en las zancadillas de los
lugartenientes de aquella época picaresca, había dos cosas — dos cosas— que ahora faltan en absoluto:
inteligencia y gracia.
¿Qué demuestra la realidad? ¿Qué
nos enseba la actualidad? Que el
Estado liberal lo ha perdido todo.
Hasta el concurso de la habilidad
y el sentido de la oportunidad. No
son hábiles y no son oportunos porque se entregan a la zancadilla cuando amenaza una tragedia, y es bufo
ver cómo se reunen a discernir sobre matices mientras se arman hasta
los dientes los socialistas, y el pueblo presiente que, al (in, caerán
unos hombres modestos, servidores
del orden o de la revolución, que no
serán —iclaro eatil —loe que pueden salir de esas pequeheces saltando, cuando les amenaza el peligro, las puertas de la frontera.
¡Qué triste es todo esto!"
EL LIBERAL
Aliiitur que amb el debat polític eatn-ni ard a tramitar-so la Cris
"La crisis, sin duda, obedece a
la suerte que corran los proyectos
que por iniciativa de las derechas
ha llevedo al Parlamento el Gabinete actual, La amniatia para Calvo
Sotelo y Benjumea ha dr.do al traste con la unidad moral del Gobierno
que preside el Sr. Lerroux. El mismo efecto se atribuye al propdsito
de llevar al capitulo de Clases pasivas Unos cuantos millones Para
haberes del clero, propósito más o
menos humanitario, pero tan francalnePte anticon s t . tucional, que ni
los mimos que apoyaron en su día
la enntienda de I). Ahilio Calderón
pueden apoyar hoy el proyecto del
ministro de Justicia, porque lo impide el respeto debido a la ley fundamental del Estado. Y entienden
que eso no puede hacen. sin haber
revisado antes la Constitución.
Lo que no comprendemos es la
necesidad del debate político. El
Gobierno no puede presidir ese debate estando dividido por cosas tan
fundamentales. Los proyectos de ley
a que ese debate tendría que referirse se mantienen si el Gobierno
que los presentó los apoya. Y se retiran si ese Gobierno, en su totalidad, no los ampara. Y surge la
crisis fulminante si unos ministros
opinan de una manera y otros de
otra, porque no pueden presentarse
al Parlamento para defender cada
uno de ellos su poaieldn en disparidad con la de sus compañeros.

LUZ

Diu que la ser:aun-la ',anoria ¡el setipo. Martínez Barrio costra el po.
ven: és trmide. No cosi altra solucid
que la fo r mariti d'un gateen de tifus
nacional, watt fort:

"Tremenda es la sentencia de
desahucio que el vicepresidente del
Consejo lanza sobre el Gabviete y
sobre el cace i or posible, sY continúa allí] en el caserón de la Puerta
del Sol? s al compartirá las tareas
del Consejo de Ministros? ¿Y se
obstinará el presidente en ir
•
trando dramáticamente por los pasillos del Congreso el cadáver del
Gobierno, para gozo de los interesados en el desprestigio de todo un
sistema, de un régimen? ¡A qué se
espera? ¿Qué interés hay en prolongar lo que toda Espafia condena?
¿Otra vez cometeremos el tremendo
error de dar al problema Político
soluciones tardías. fuera de tiempo,
como acontec i ó no trace .muclistn
meses?
El senyor Lerroua mirla formar
—se dice— Gobierno con el Sr. Gil
Robles. ¿Con qué autoridad, y cómo,
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Ahora no estamos en aquel caso.
A. falta de unidad moral, crisis Mevitable."
HERALDO DE MADRiLl
Es un editorial mol! sera g ramo'
opina que una crida 4 la cansaseis(' entre ele ministres pot resaldre (Pirata
dies i luto durani semanes et problema dc la disciplina del gov:eu: Para
q ue el problema remaixerd dat a& de
les qiiestions concretes, tal coso les de
l'amnistia i de les dictes al cfertiot.
"Nadie puede afirmar a la hora
de escribir este artículo cual ha de
ser la solución del problema político
que plantea lo anteriormente apuntado. ¿Crisis para dar paso a un
Gobierno de concentración de radicales, agrarios, Acción Popular Aura.
ría y regionalistas presididos por el
sefior Lerroux, según la soluciao
que juzga viable el señor alartinez
Barrio? No es esa, al parecer, la receta que vaya a despacharse hoy,
¿Afirmación de una política de so'
quierda por el Gobierno actual,
afrontando serenamente la derrota
parlamentaria cuando las derechas
se decidan a no seguir apoyando a
un Gobierno que se niega ratundamente a seguir sus inspirac.ones:
Este parece el camino que va a
emprenderse.
En la espera conviene precisar
los términos en que fijan sus actitudes, mejor dicho, en que identia.
can sus act;tudes las dos personalidades gobernantes que alraea sobre
sí en esta hora critica la atención
nacional.
El señor Martínez Barrio ha dicho
que cree firmemente que una poli.
tica de izquierda, dentro de la Islas
pura democracia, con sametimiento
absoluto a la ley, impregnada de un
sentido de justicia social. lograría
el asenso de una enorme masa de
opinión. Para el ministro de la Gobernadas) es hacedero frustrar la
anunciada revolución, aunque reconoce que la labor es in/proba y llena de obstáculos. "Yo be demostrado— ha dicho — que conozco los
medios de actuar en esa lucha con
la revolución, priniero para disminuir su volumen de intensidad, v
luego para desarticularla y quebran.
tarla." Pero esa labor no puede emprenderse en "una situación política
imprecisa y borrosa". "Se comprende que esto se haga cuando se va
a gobernar dilatadamente".
Por su parte, el sebo: Lerroax
ha manifestado que él, en el lugar
del ministro de la Gobernación, hubiera hecho declaraciones idénticas
a las de éste, porque el no ha dicho
nunca a nadie que sea un republicano de derechas. "No es ese mi
temperamento —palabras textuales—
ni las tendencias que significan formaron parte de tisis actuaciones ni
de mi programa."
Véase también cómo los republicanos centristas proclaman que, aun
dentro de su centrismo, se inclinan
resueltamente hacia la izquierda, siquiera sea ésta una posición circunstancial. Cabe, por lo tanto. una solución repubacana a base de una
política izquierdiata -ama-ea/lada de
justicia social".
Es la solución que hemos vendo
propugnando en todo momento; la
que hemos propugnado en cuanto
captamos la realidad evidente de que
las Cortes actuales eran fatalmente,
por su composición, ingobernables.
s Por qué entonces la desesperanza en las fórmulas democráticas de
República? Es comprensible la
aventura de la revolución cuando
todos los caminos se muestren exclusos para las justas reivindicaciones de clase. Hasta el programa
minimo apuntado el domingo Por
don Indalecio Prieto pudiera no
arredrar en SU fondo —aparte ciertos detalles de forma— a mentalidades verdaderamente de izquierdae.
Quizá no sea mucho leer entre lineas en el discurso del lider socialista un indicio do que la revolución
cruenta no es absolutamente necesaria.
Es evidente lo hacedero de la conjugación de las aspiraciones mínimas socialistas con los ideales, henchidos de entocinn humana, de los
autünticos republicanos de avanzada."

'de Nairer 4.teil
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Cens Pec;oral
A les ofictnes d'apuesta en
titat czntral (Corte Careta
055, 5119) t s les de toses les
seves adherides queda oberts la
Macripció d'acuelles persones
que tenínt-ht dret no figuren
al vigent Cona Electoral,
també d'aquelles que hi eons.
ten amb el nom o cognoms
equivocaos, arnb l'objecte de
tenle cura de la saya incluida
o rectificació,
Mane

COMITÉ COMARCAL DE
BARCELONA-CIUTAT
En la darrera reun:6 del Comité
Comarcal de Bsrcelona-Ciutat fou
el calit el seglient ConsJl directas:
President, alar:á Reixaa; vicepresident, J. Coll i Mas; secretari,
Fraricesc Salvat: vocals: doctor Gonzalea Mora i Baldiri Raholg.

1

¡oyes?

Del Sr. M. SEGURA I NAVARRO. de Barcelona (22 anys).
Qué penso? El que ja Hegel hagi
dit que tot el que existeix está jour
tificat no implica la llibertat de critica. Heus ací co que és el mein
social: guerrea cruentes,
ment de les races expatriades, estafes a Cordre del dia, explotació ignoinin:osa d'una classe social per
una altea, desaparici6 completa dele
sentiments ético i les investigacions
estatiques fine arribar a convertir-se
en mercaderies les relacions mes
subtils, la cultura alió que enalteix
l'horne a merca tan sols de qui la
paga, i en perspectiva la negació de
la vida espiritual: el Feixisme. Si
tOt això, és a dir, la crítica dels fets,
está a l'abast de la joventut, ¿hem
d'estranyar que la major part simpatitzi amb el Marxisme o amb

CURSET D'ORATORIA
Queda prorrogada fina dernä,
divendres, la inscripció al Cutset d'oratbrta organitzat per la
"Joventut Catada:data Republicana", Corte; Catalanes, pral.
El curset constarä de as anden, que se celebraran els
Ilune i ti:ve:Ares dels metes de
febrer, mar; i abril, a les volt
del vespre, a arree del proles.
sor senyor PUM= Jover.
Pneu de la 1mm:1:sal6: a plise,

JOVENTUT D'ACCIÓ
CATALANA
Aquest verme, a les deu, continuaran les tertúlies que aquesta Joventut organitza cada dijous amb
tan d'exit,

si el líder de. la derecha acaba de
pedir el Poder para él solo? Pero
si el señor Gil Robles quiere gobernar, .squien le otorgara la coafianza no habiendo hecho declaración republicana ni contando—puesto que e señor Martínez Barrio se
aparta de semejantes mixturas—can
las Cortes?
mayoria
La solución es tina sola: hay que
buscar, por todos los medios, y rápidamente, la constitucian de un Gobierno republicano, muy fuerte, de
tipo nacional. enargaso y justo al
m;snso Cenia°, cuya misión inniecaata sea atendsr a la restauracióa
iniplacabie del orden 'Milico y a ia
aplicación tle una verdadera justicia
social. Todo lo demás no son mäs
que dislates, que podrán caber en
una mente enferma, pero que nos
traerán consecuencias muy doloroaas. Hora tras hora se agrava la
situadan de Espsea. Cada' nueva
jornada de i miessai enc:a de lo a,:tual infiere al p ai› 3' al cé t( ruell un
daño incalculable. Por eso preguntamos nuevamente: ¿a qué se espera?"
EL SOCIALISTA
Din que fa teles que hom ha vist
que el senyor Lerroux no t's sind un
destorh. Martínez Barrio ha estat liso‚ne frias ¡Or a eliminar-lo. D'aeí les
seves declaracions:
"Ahora bien: ¿acoso es el señor
Martínez Barrio un ineducado, incapaz de matizar sus actos con la
gracia de una cortesia justa? Lejos
de eso, es persona que acostumbra
a entregar las palabras al adversario envueltas en papel de plata, coni° las onzai de chocolate; tanto
mas si se trata de amigos, mucho
más afectando sus palabras directamente al propio señor Lerroux, su
padrecito bienamado. s En razón de
qué justificar la incorrección? Algo
habrá que la explique y aclare.
sDblule? Dificil es que lo diganios.
Lo intenta:Tinos. Hace tempo que
se ha impuesto una evidencia: la de
que el señor Lerroux es un estorba.
Terrible y dificil estorbo que interesa eliminar. Es un descubrimiento
tardas. sSe ha solicitado patrióticas
mente al selor Martínez Barrio para
que sea él quien le ponga el cascabel al gato? Tenemos derecho a
suponerlo. La situación política es
angustiosa. Cita gran fuerza —ayer
basamento del régimen— está en
marcha hacia el Poder: la obrera;
otra fuerza. robustecida por el Gobierno mediante su polftica de concesiones. lo solicita y corteja: las
derechas. Fatal era que los rectores
de la República se preocupasen de
conjurar ese doble peligro, fonema
hacer alg,o para evitarlo. ¿Que hacer
teniendo como director de la politira un hombre corno Lerroux, entregado a la molicie de la euforia?
Por lo pronto, e5to: sacrificarle. Y
esta niisión es la que ha aceptado
Martínez Barrio. Con impulso soberano, consciente de lo que hacía, ha
tirado sobre el agrietado edificio del
Gobierno el pedrusco de sus dularacione,. Para cuando el sacrificio
se haya con s rmatlo —hoy o mallana— se tendrá preparado el equipo
capee de intentar resistir lo ineluctable: nuestra victoria."

el catalanisme de les dretes, nl fem.
poc en el de les esquerres. Tots, i si
no tots una gran majoria, els político, abans que catalaniates san
oportunietes. Tinc la seguretat que
la nostra patria (i quan clic patria
vull dir Catalunya) per alliberarse de les cadenes de l'Estat que ,a
detenta ha de realitzar la seca transformació social. Si no és possible
això, is macan que tosa ela qui ens
diem catalanístee i nacionalistes ens
unim per formar la falanx que ha
de plantar cara a l'enemic. Senst
distinció de classes, ni d'ideologies.
Sols heM de pensar en Catalunya.
i en el dia que ens pogueni llançar
al carrer per hissar la nostra bandera mis alta que les altres. Desusas del nostre triomf el noble donara a Catalunya l'organització jurídica que creará mis avinent.

l'Anarquisme? Aquestes ideologies
extremes juguen el mateix papes
històric que jugà el Cristianisme en
el seu origen, en el poble d'Israel

Exposició de Gravat Espanyol contemporani
a l'estranger

i després a Ronia. Els qui vivim
aval sota un jou material i moral
no podem sedares a una Teología
social; hect de recórrer a les c:éndes econòmiques i filosòfiques, bem
de deixar disser mistics, per a
éstes revolucionasis; hern de subetituir la Providencia per la interpretació dialéctica, la jus:ícia divina
per la justicia de classes; pera tot
i aixà, en el fons tetinas alguna cosa
comuna amb els cristiana primitius,
i és que soirim fisicament i intelledualment iguala ignominies d'un
regim. Pera preguntem: ¿de quina
manera la joventut trelsalladora ha
arriba: al descobranent de la cultura
superior, al plantejament de problemes de màxima transcendencia?
Com? Disposats a l'estudi, ens hem
llançat vers aquella lileratura que
per la sera abundar i econornia les
circumstäncies ens ofereixen, i partint de l'estudi dele autors Inés escaptics i deis doctrinaria materialistes. hem arribas a la sublimitat
d'un Plata i a les profunditats d'un
Kant. La responsabiEtat de les desviacions, si n'hi ha, es dels governs
de classe, que no es preocupen de
la cultura de:s treballadors; no fan
reg per a evitar, als que vivim en
mísera situació econamica, que la
cultura que adquirim no fos exclusivament materialista. Arias altres
ajuts couseneaaieto pel sublim i profund i allunyaríem així les probabilitats de romandre en el materialisme, que, en tant que dialèctic, és
revolucionad, i en l'ordre espiritual.
esceptic . Evitant, tanmatelx, que
coincidís la miseria económica ami)
l'escepticisme intellectual. nerquCi
Ilur coexistencia, aj ud a da P er l'in,petu de la joventut. convertirá en
realitat les utopies premies del segle passat.
Dei Sr, NARCIS JORBA I ARTIGUES, de Capellades.
Que penco jo? Si he d'ésser frena,
no penso res que pugui ter profit a
ningú. Que pensen els meus coto.
panys? Igual que jo: esports, somniar truites. Societat, altruisme, que
són? Paraules enrevessades que no
diuen res que estigui a l'abast d'una
joventut C0111 ;a d'avui. SI jo tinc
aislas s de progres no es per posar
un engranatge útil al rellotge de la
comunitat, silla per poder mantenir
els meus vicis. Quan ros trobo sense
un clau ens cree "separatista". "feixista" o "anarquista", pel cas és el
mateix; pera ¿asta afirmar rodonament que sé el que volea dir aquests
mots? No! Per a mi la qüestió Es
aparentar que "sóc", que quan trobi un company ii pugui dir: Säe
feixista!, amb el mateix emiasi que
un manee diu: El mestre és un ase.
Seguidament pretenc exposar-li el
per que, vull fer del company un
prosas i Ii die: ra les secciona fe/llenases lii ha unes xaves mes iermesl Dijous anirem al Montseny.
Seguidament ím ensenyo el carnet
de militara, de la mateixa manera
que l'any passat, ami) gest de P er
-donavies,gmtrunaporadet de Dret Canónica. Pera al
cap de la setmana necessito daten
i llavors incas vaig a la parräquia
amb l'avia per preparar a favor rneu
el terreny. Després amb rindex
toco el sotabarba i lt demano les
quinze o vals pessetes per comprarme les "Confessions" de Sasst Amista i que han de servir (les pessetes) per convidar la pstudo-xicota
o per aliar allá baix...
En resutn, jo, i amb nti tots o
la majoria dels jorro que Sellen tan
poe arrelada la paraula altruismo,
som una colla d'egoistes que preferim fumar un "Cante!" pie de nicotina que comprar Un segell "pro
infancia".
Cotas tots els qui no sabent un
remei, ho atribueixo a la falta de
cultura, pese, no a una cultura que
consisteixi S saber la nomenclatura
da Linneu o el principi de What, aí
tampoc a conèixer es principie de
Carleo Kautsky, sine) a la que inculcar& als infants els
d'amor al pròxim i enrenyar a estimar l'ambient on isons ha nascut.
Vosaltree, companys que Ilegiu
%%oestes ratIles, %ni/lisien ets. el vosee esperit i desuses pregunten-vos
fredarnent si en alguna aspectes tinc
raó, Siguem sincera una vegadal
Del Sr. I08EP DEVESA, de
Barcelona (ay anys).
Sóc catalanista, pesó no crec en

L'Agrupació Espanyola d'Artistes
Gravabais ha rebut l'honrara encirrec,
per mitja del af:nisteri d'Estat, d'osganitzar una trar. : esa de gmats espanyols contemporanis des sie l'any
loa per a ésser expas ats al Landes
Museum de Grata (Austria), l unt an'ib
una coRecció de gravats espanyols que
facilita l'Albertina Museum, de Viena, que compri-.s dee de Goya a Vermentada data. Per tusa será la primera exposició que se celebrará a
l'estranger d'un colleeció noli completa de gravats espanyols de tots ti5
temps. La collecció contemparänia seni exposada al "Graphische Kabinev
del Museo de Munic, en reriprocitat i
per invitada dels Amics de l'Art ile
reementada citeat. Weimades les oPtu'r
tunea gestions. la ce l le r c16 e'exansará
en forma d'in .ertansi a Viena. LeipRerlln, Rema. Lasi a sa s. Par 1
Srusselles. - L'Actas /ció d'a-t4tes
Gravadore de l'Imtit at Catala de les
Arts del 1 libae, per deleeací5 de 1'1grupació E ses nrola d'Arelsteí
de
te cora in • re're tse
ad'hesinas. nixf emin d e In recessei4
d'exemplars e•a -e eaquadver per
metrels oncte*""'" - '". e fi e".
rin a la suedita
A i'ef^:,e.
t'ella-0a a
els falle emeri a-is"
la Secretoria de
'a-5: Torres
Amas. 6.4 ..at a tasa rf.
e-"l a del
r11,
,eggy•-•ge,
stivsaaísas
s
dillnp
I.
t-g•-n,-til
Condlolors a me a
da les obras
t. Podran ésser tranieses fraseas ea
totes les seves manifestacions: aigvaforts, puntaseques, bar!, fusta, titografia, etc. - 2. Prendran resrt en
aquesta F.xposicia tots ele adicta* e,
panyols residente a Feoanya i a l'etraneee. anal, la sola cae/las: 6 ntes
les seres obres hagie est-t res'ittaars
des del roia. fins a la thrs. - a. Les
obres hauran d'ésser Iliurad • t de l i t al
ro de febrer. a nom de l'" Airrup•rión
Espaficila de Artistas Grabadores"
la "Espafia Art i stica" (Vidas sir atacarrana caree s de loveli s noe. 3. Madrid. sques , es i"-arr s rnas ale aa•
inaugurar-se l a es 'en •-a de les dites
exposicions l't d • mare. - 4 p er la
neeessital de Par l ane la trnmesa a gng
nombre deterati aa t d'estampes i que la
collecció formada sigui diana de 14
representar ; d irse ti confereixen. fandona ra un Juras de seleccid integra:
s'Oran:sil
Per tersom-Pa t e
r 1.'
a-e:eiisa ro., ,4,an-3
aa-es re ana, n,leades eit
exposidons tmeinizols t in'erervien.1s.
5. El mea-imiten da prozes ene abalea
presentar cada ortistn sera de des. si
bi el Jig ra, en determinará el aMelher. - a.
c”-!ietr, r,"”rfran el ro--

restonent

err daMiert

mal. Ibis al 8 de lebrer a la 'lit-en-id
indicada en e' tardara( tercer. - 7. La
tramesa d'obres intdiect con formlItat
amb les presents tondicions

EL CORREU D'AVUI
*

"Mottografies 31iq II e s . — Avui es posa a la venda
a les Ilibrer'es el fascisle 7t de 13
Coleada Monagsafies Mediques".
que publica rabea del clazt..,r (Ósea
Els ttOades d'identificació
Personal, convenientment i Ilustrada. Aque , ta obra, ara mes ampliada. Na
obtetsir derrerament distinció laudahada del "Premi Turrb" a l'Aradérnia
Na a ional de Medicina.
* Marinen ', presentaré dissubte. a la Syra (Dipistac'ú, 29\ un
conjunt d'aquareNes.
* Marsa..— També a la Sra
aqueet pintor exposara dIssabte una
vintena de teles.
* dio,:' Taylo r . Dealá
será clausurada l'exaasiet6 claamesta
pintora que se celebra actudment a
can Busquets.
— per
* )/ a
a densa. divendres. hi ha assens•ala41
tambe clausura de l'ex^o‘ició de
paisataee d'aquest arti s ta 11 les Mateiset asir' (Ir can Busquets.
*

Cinquanteno r j

in

.arrh metisi
8 o 1 a l' a e .'s
la clausura de l'exposicid d'homenitge a Joaqiihn Mir, demà. divendres. a
les set del vespre, -re" llegas aiversos fra gments de El que he vio a
t-an Paras en an nava (limarles
d'Enric GritrrY) sse come/líen els seriients ! e se,: Proemi. I.n sala perita
Nein

,,-,iiseei-n3ame . lnterreació 6*
la la ••• -a El atan-alai de Pefiaplata. Enric Serra. l. moya de can

Paras. Modest UrgeU. a. larull. t geni i el talent. T.lonv dels ells 1 neon
del coa Joaquim Vadea.. Madi
Vayreda. Escola Iddre Norwl,
Lluív C,^ner. L'anhele' 1 literaria.
1. rhic,'a-ria de can Psrés La meie
de la - t'as . .. inda 5 l'ame
itera pdhtlet, oteó iteren bandee les
portes aixi que la Sala sied plena.
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les institutions del c telanisme

El C. A. D. C. 1. en perill?
La convocatòria d'un Consell genera( extraordinari de socia del
CADCI, eta el qual la seva Junta
Directiv a sollicita una ratificaeió de
confianea, ha desvetllat la curiosa
tat i una gran expectació, no sols
entre l'estatnent de la dependencia
mercantil, tan nombrós a la nostra
ciutat, sinó en tots els medis catala:listes. Que passa al CADCI?,
es pregunten tots. sEs que la vida
de la. vella entitat, fogar de catalanisme, esta en perill o està amenaçada la seca ideologia, proa coneguda?
Per deure informatiu, hem fet una
enquesta entre elements del mateix
Centre, i preguntant a uns i altres,
poderes donar una verídica impress:e dei pie uta passant en la benemerita ensilas.
Fa temps que l'harnionia i la pati
no nneixen, cona anys enrera, els
seus nombrosos 50fiS (avui passen
d e moca). Aquest malestar ja es
va iniciar l'any passat, en renovarse les Juntes directives de les diverSeS Seccions del Centre. la placidesa acostumada cn les dites juntes
generals—prova palesa de la con:aanea dels associats — es celé trencada per lluites apassionades i votacions nodrides per a guanyar els
llocs. Els elements antics del Centre, que havien tornas a assumir la
seca representad& en reprendre.s
la seca vida despeas deis anys de
dictadura, que en hincar el Centre
als Sindicats Lliures tants estralls
causa' en ell (com a dada demostrativa d'això cal dir només que el
Centre velé reduit el sen nombre
de socis a menys de la meitat), veleren amb sorpresa alear-se contra
d'ells un nucli d'assodats de les
darreres protnocions i de composició heterogènia, units sols per un
COTIIII denominador extremista en
Vordre social i en el de la ideologia
patr:ótica. que els negava i combatia de manera violenta i poc justa,
pels mereixements que aquells bornes tenien contret3 en l'entitat per
les persecucions personals que so:7iren en ternos de la dictadura.
En aquelles lluites de l'any passat, en general la victòria fou per
als antics elements de la casa, els
quals en nodrides votacions vcieren
ratificada la confiança dels seus
consocis. Però la minoría opositora
no es donä per cernada ni s'afeblí;
ans al contrari, redobla el seu estor.; cornbatiu i s'organitzà dintre
Dalesciel Centre i adhuc fora
hoces ençà haureu llegit sovint actuacions i comunicats d'una titulada
"trinoria croposicin mercantil del
ADCI", que ha provocat un veri;3,, cisma en la vella entitat, en
qua: fa temps que tot stin discórdics ¡ imites.
Aquesta minoria, que arribà a
pretendre organitzar-se en forma jueidica creant una personalitat social
dintre del Centre — propòsit que els
chrigents d'aquest, gelosos dels seus
drets i del compliment dels Estatuts socials, pogueren evitar — ha
desenvolupat dintre de rentitat una
actuació veritablement pertorbadora,
¡ fora d'ella, fäcilment i lógica, sala
unit amb els altres elements extremistes que pertorben les nostres
Iluites socials.
Els conflictes del treball que, en
aquests darrers ternos, han commogut la dependencia han contrihuit
a agreujar la situada> i a eniondir
:a divisió en el Centre.
La tàctica serena, legalista, deis
vells dirigents s'ha vist enfrontada
sovint menyspreada per la realitzada per aquells elements, instrument conscient o no, d'un vast pla
que tendeix a apoderar-se de les
cenes institucions de la democràcia
social catalana (recordeu el fas de
l'Ateneu Enciclopèdic Popular i el
recent de l'Associació d'Empleats i
Obrera Municipals), per a portarles dins de Fórbita d'influència d'una
determinada ideologia política i sodal, del major extremisme.
Durant la vaga que, no fa gaire
i per primera vegada a la nostra
terra, promogué la dependencia
mercantil— conflicte en el qua l els
incidents de violencia sovintejaren —el Centre fou convertit en el
quarter general del moviment, fina
que l'autoritat governativa, a n sa h enCada del cas, foragiti es agitadors,
que se n'havien apoderat.
D'aleshores enea, la Iluita ha estas encesa dins el Centre, i per a
acabar amb aquesta lamentable situasiO de violència, el Consell
rectiu s'ha decida a enfrontar-se ami)
els seus detractora i a apeHar a la
voluntat dels socis per decidir el
plet.
Cal dir que els bornes que dirigeixen el Centre, inalgrat de pertänyer
indatadualment a les diverses frace:0ns del catalanisme, no poden pas
ésser aruiats, en Pedida, de retardats . La majar part d'ella són
dadeniogia avançada, i en el terreny
social han realitzat una tasca seriosa i fecunda. El Centre, per obra
da avui—fara injust negarho — una organització veritablernent
sindical de la dependencia, els interessos professionals d'aquesta són
sentits u deferurats amb braó i energia, però amb aerenitat i criteri legal j apartat de tot partidisme
pels directius del Centre. Pesé
abra ao plau ala extremistes de lora
i de dintre... Fa tant goig el Centre!
;Quin trionif no fóra per als "camama:1rd," apoderar-se'n, dv e dir,
ter-se seves la casa i les escotes i
les mutualitats... i les seres resisteeataeat

N• nne mude: ene si Geeue es

troba, en relació amb l'extremisrne
d'esquerra, en una situació aeruhlant
a quan fou objecte de l'assalt del
sindicalisme
Podra resistir-lo, el Centre? Dels
seus socis depèn. Els dirigeats ja
han fet i fan tot el que desteta per
evitar-ho. Davant del pròxim Censen general, el Directiu, constituit
per bornes de totes les ideologies,
es presenta unit a defensas una sola
bandera: la gloriosa del Centre. En
un document snolt seré, pera molt
sentit, que a tots els socis han adreçat per fer-los remarcar la transcendencia que per a la vida del Centre té aquest Consell general, aixi
he diuen clarament: la huila esta
entaulada — en termes potser massa
violents— entre els que volen unantenir les directrius fonamentals, la
ideologia bäsica del Centre, ÇO que
no priva aquest de seguir el com.
pas de totes les renovacions, i
que, per mitjans poc recomanables
i oheint indiscutiblemen t instruccions d'elements a'iens, rolen destruir aquelles, i per aixit troben el
suport de diaria d'un terbol extre•
misme. Inanifestament hostils a respiritualitat i a les coses essencials
de la vida catalana, com ho ha estat
fins ara el Centre de Dependents.
Heus aci per qué desvetlla tan
justa expectació aquesta reunió general del vell CADC"1. TOtel els bons
patriotes han de preocupar-se de la
sort que pugui esperar a la benemérita entitat, pesque la ,eva perdua per al catalanisme i per a la
cultura patria fóra enormement
sensible.

Ha començat la
vista de la causa
per l'atraca.
mental Cinema
Avenida
A la secció tercera de l'Audiència
va començar ahir la vista de la causa
per l'intent d'atracament comes al Cinema Avenida el dia 2 de n.ivembre
de l'any z931. Segons deis el fiscal
en les seres conclusions, durant la
matinada d'armen dia telefonaren al
sereno del cinema ti ient-li, en noto
del propietari. que anirien a recollir
una pellicula i que :a tiisgni a punt
per a narrar-la a les persones que s'hi
presentessin. Pncs moments despris
d'haver-li telefonat es presentaren al
dit cinema els dos processats Angel
Espi i Josep Llorca, acompanyats de
Leopold Díaz i dun altre subjecte, el
qual és conegut amb el sobrenom de
"El Rubio". Entraren dins del cinema, pena no pogueren cometre l'ateacament, degut a que el sig.lant del
carter, anomenat Marín. els cle ,cobrí. Els atracadors fugiren i fosen
perseguits, i tot iugint dispararen les
pistoles que duien contra el vigilant.
al qual mataren. Detinguts eis autor,
del fet, excepte "el Rubio", toreo
reconerts per la policia.
Estant a la presó el processat Leopold Diaz es va barallar amb un altre pres conegut per "el Almería", i
fou mort.
Durant la vista. Angel Espi. al qual
defensava el Iletrat Sr. Pau de Rull,
va confessar que baria estat ass dels
que havien pres part en l'intent d'atracament, afegint que era catälic i
que si anava a robar era ana l , el propasit de Hincar els productes dels seas
robatoris al, pobres.
Durant l'interrorratori va donar
mostees de 5en5ir , e molt exaltat de
nervis. ja que cont,s tava d'una manera incoherent i Odhue irada a les
preguntes que ti feien la presirUncia
el fiscal. En fer alli,inns a la sesa
begeria prote s tara amb :mita energía.
L'altre f11,1f1,tat. as.en Lisr,s,
qué que iras ¡a troba t Erpi i "el Rubio". els prni il prorsossren un e en
-tresalcinm o'sta,
la qual cosa en va fer, res:, que
veient-se descobert, va fug i r saltant
per una finestra. i lee per ten.,
va prendre part en l'agressi6 al vigilant.
Els mentes declararen rete Espí ea.
lava malalt tiel can i que era irres •
ponsalle. I el processat. epda
queIi dejen que era 'soiq motes.
toca i adhue intentava agredir et' mi;
ho deien. El s altres testliws.sis
aportaren d a les interes sants. excense
r l s er en o de! cinema , stur va recorta'.
's e- el; y-oces sat s com 5 manes ee
l'intent d'atracament.
El fiscal modifica les ccniclusions
en el sentit d'apreciar la bogerla Incompleta a faver d'Espf, i per a l'altre processat va apreciar l'agravarte
de nocturnitat
El deten.ae
epe.; te sera
honesta, i el !letras san ees. D . rmiliet
que aefeassva Josep tarnai va
modificar les .evel eore, ttrirms rete,.
neixent selam ent suite el nrsaer s>t nca,
mi. era culpable d'un delide rle temptativa de robatori i de tinenca
lícita d'armes (le feas
La vista m'esa tenles& fina avtii,
a les dan del metí ,

bit li n ifestactIons del presl- I
dent de la Generable.

PUBLICITAT

El nou Ajuntament
L'Alralde

Parla de la Mustie expitra ron, serà
potitica de Madrid
i d'altres coses
d'interes

Ahir al migdia, el senyor Companys va rebre els periodistea i els
va ter les següents manifestacions:
—Aquesta tarda— comengi—, seguiri le discussió parlamentaria sobre el projecte de Ilei de contractes
de conreu. En la discussió d'ahir va
saltar-se l'anide 7, de cabdal importancia, puix que abans de portar-lo
a la Cambra la Comissió desitja
canviar impreasions amb el conseller
de Justicia senyor Lleni.
He parlat per telefon— seguí dient
el President —ami) el senyor Santaló. :d'ha dit que aquesta tarda és
probable que al Parlament de la República s'entauli el debat politic. Es
necessari que s'aclareixi aquest confusionisme que s'observa en la politice general espan)'ola.
---sPodeu dir-nos garle:en de ta
nota que abir el senycfr Seises va
Ilegir per teliton al ministre de la
Governació? — preguntaren.
—Si— res.pongué—. Fou una nota
expressiva que la Generalitat combatria amb energia tot el que pogues significar 1111 crehantament de
la República. Nosaltres 50111 aci per
deienar-la. Llnitarem, es clar, per
una RepUblica no monada ni dirigida per gent monacquka i suspecta.
Cal, doncs—prossegui—, acabar amb
el confusionisme existent. Desitgem
una República neta, que prossegueixi
la seva acció transformadora.
La situació de Catalunya — seguí
dient —es melt diferent de la de
Madrid. Allä no hi ha mis diferencies que les suscitades pel prestigi
personal dels calidills: divergencies
idcoliigiques profundes. no hi ss'in.
Per aix& s'imposa, erre jo, un partit únic, amb un candillatge Cinic.
En cativi, en la política catalana
no hi ha diferencies de mutis: els
1 une s&it mes governamentals que es
altres.
—El senyor Comorera, ha anuaciat la seva dimissió? — pregunta un
1 periodi,ta.
El President — somrient —va acabar:
—Jo crec — d'seté — que aquest rumor infonamentat de cri s i. obeeix
únicament a una habilitat polémica
del qm. 1 ,.o pregunta.

Els industrials flequers
i el preu de la trina
:luir a la laroa es redtif la
Junta directiva de la Lltga Industrial de flesaiere amb caraeter extraordinari. crisis ocatla zargentmeut pel presiden( de l'entilat. En ella s'examina delingudament el problema creat a
la indústria limpien', per efecte
de l'alça del preu de la Imana,
conaequencia innuesdata tle
laxa del hila fixada darreratnent
pel miniaterj d'Agricultura.
Süss múltiples les queixes i
proteales dein ilSSOCiath a 'enfiat, alarniats anta) rasó, en
vista del preu que es
aclualnient la /tirilla a Llotja, o
sigui a 72 pessetes el sac
luir quilos, preu que, tenint en
rompte al que ha .le vendre's
aetualuaralld . el quilo de pa, representa una veritable bancarrota, leal fil in de sostenir.
'Junta direetica s'orienta
degudowent sólne rassumple,
interessar de los
es va si u',,
autorilats alle A S p a si tertne a
apresta siturima eoutiosa j per.
judicial ver a uno oja l ada 5ta bes,
dign e s . 1e sostenir-se amb Ilur
indü st ria.

El President

Pr ament dira
am e s per od s tes

del

Alije. al Heslaill'a rl l de l'Eslactó M. A.: el pi e-Sdatit del
Parlamenl de Cala:misa, senyor
J11111 CaS1111 ., VCS. 1,1,sequiii a inb
un anal els periailistes que fan
ii formaciú eti agite:1 Centre
oficial.
A Facie, que transeorregue e/1
un ;t'ubicad de tranea eurdialilat
¡ aompaiiya una. I;¡ tsSisl tren.
ultra A l seerelari del senyor
CilF1111.VeS, tien n ur Xuriguera, I
el cap de Gerimanial del Parlament, 11).01' Ihilman Costa, la
senyorela Maria R a sa Arquitnbau i ele pernaltalea senyors
x¡_
Joan Costa i Dan ¡ Jusea
cota, ill'eSidC1113. respecl
ment, de l'Assoriacu'i de Peria.
distes de Barcelona i de la Si'_
rió de Repórters de la nialeixa
Associació, que ocupaven
presidencia amb tI president del
Parlament; .angel Marsà.
menee Pallerata, Antoni
leen M. Llerló i Eigneres, (iraeta Sanchez-Boxa. Eageni Duch
Salvat, Lawrenee A. Feritsworth, J. Zarraluqui, Jusep Minan, N, Molina i Fährega, Daniel D. Montserrat, Pese Permanyer, Manuel Ballester. J a
n Pp Ponles, lt. Majan% Eurie-9
Marti-lbern ¡ Batel Deleess.
Com de (mainel en ele apele
entre periodistes. no es pronunLiad+. LA PUR' 'CITAT ciaren djacureus.
PaSPAQUOM-LAI

m'orinada
1 011 11110' pública
Ahir al mati, senyor
Caries Pi i Sunyer, rebe els periodistes per parlar-los de les
seves relacione amb els informadora. En el set' despatx
havia el senyor Ventós i despres entra el senyor Vachier.
—Us he cridat — (ligue el
senyor Pi i Sunyer — per determinar les relacions de l'Al amb la premsa d'una
manera setublant com ho feiem
a la Generalitat, fixant tus dia
per a rebre-us. Coto que, hern
determina! que Ala dimeeres
llu e les seesions orilinades de Pa Comissiú de Govern, podriem veure'ns els dijmis per tal de parlar del que
s'hagi tractat, sobre el qual us
donava 'mes les expuearions
verbals que ilesilgeti. Aixit sense
perjniliet d i tislur disp0sal it retire-as sempre que ho desitgeu
liagi alguna Cosa impartatst,
—«;Es donarà Pordre del dia
a la premsa?
—Es donaran els assumptes
que s'hagin despatxat, amb la
part dispositiva dels acords
presos. Nosaltres estem disposats a donar lotes les facilitats
a la premsa. a la qual es cornil/tiraran els acorde presos de la
mateixa manera que es tara als
regidors.
L'e ropérter insistí sobre la
conveniencia de tenlr l'ordre
del dia per endavant, i aleshores l'alcalde va observar que
havent-hi assumptes de nou
departaments, mes les suggestions que vinguin que afluiran
a la Comissiú I le Gocern, no t'S
metria donar per endavant.
Ju — digne — que he viscut
inialts l'agües ladinirsistratias, no
n'he trobat ea p que eom
aquest tantea facilitals informatives,
repMaer observa que al
passal Canse!' hi hacia iiligut
unes ti ansferimeies de 10.000
pessetes que no s'havien comunicat a la pret»sa, ¡ l'alcalde li
aelarl que estaven fixades al
d'anuncis i que al/alivien
de porhir n1 pla de darrers de
febrer. quan estigues estructarada la Cornissio d•Hisenda.
'roles les coses volea' donar-les
coneixement del pabite. Ara,
que als romenrame»ts no es
poden ter miracles d'un cop;
perd la de Govern donava, toles les facilitats.
—Sera 'larga la nota?
—Llarguissinia. En ella
haudi tots els assumptes traeUds, no en un fridex coto en les
refereneies dels Coneells de
ministi es. sli p ', coto a la "Gacela". Jo creo que aquest is el
sisletna. ( i eripie raí anar
a 11111 itdministrar id racionalitza.la.
Es parla després del Ple
la tarda i de la puntualitat en
les llores de comencar, i el senyor Pi i Sutiyer mustra els
nüllors propin sit un 1 . Pr treure la
tradició de l'Ajuntament passal. Aeaba oferinl-se novauteul
a la pveinsti per a facilitar en
tot el que d'ell depengua
tasca deis seus representanta.

tivitets legisletives del negro Relamen.

Les aq
A Terrassa
esclatà una Ahir restaren aprovades la
de Bases de cooperació,la
bomba
Una done greument tenida
Terrassa, '7 (per telefon). —
Avui s'Itan declarat en vaga ele
muntadors, ajudants 1 alguna
teixidors de les fabriques de
generes de puut, a conseqüencia
de no haver aceeplat els retinitis
les bases preftentadeA deinanant,
minores per als sjsidnsssls i
munladors.
La vaga ha transcorregut
cense ni el mes petit incident
fins a les quatre de la tarda. que
ha eeclatat una bomba de grosses dinwnsinns sil Mudar de la
casa del patró Joan Sanlleht,
presiden (raques( ram, a l'Inslitut Industrial.
El domicili del senyor Sanli eb t esta situat al carter de
Sant Francesc, 88. L'explosió ha
canal grans desperfectes a
l'edifici, lis (medidl completameza desfruil el passadis amb
els mobles, ele.. igual que els vidres de les n 'ases veittes. En el
precia 'amuela do 1'explosiö,
Dorolea Layunta, de 29 anya,
sortia de fer alguites reines de
neteja de la casa, i els efectos
de l'artefacte li han causat
verses ferides a la cara, ulls,
mans, bracos i cantes. amb
fractura de la tIbia i peroné de
la cama esquerra. Toles les ferides han estat diagnosticades
greus.
Al cap de pocs moments d'haver oeorregut l'atemptat s'han
presentat a l'Alcaldia diversos
grups de vaguistes per tal de
protestar d'aquest fet, i el Comita lif• Vaga del Sindieal ha
publicat una nota en la qual
rondernnen eni. rgicamenl el
Ich. El Sindical di Genere de
Punt. no esta afiliat a la
C. N. '1'. Fina Ami no ha estat
pracli,a,la cap n fttoneni.

llei d'aigües mineronedicinalc
i divetsos articles de la lle.
de Contractes de conre/.
El

senyor Selves confirmà
afer d'espionatge importeniíssim

s, Ji

Comenea la sessió a dos quarts de a les Societats acollides a la Ud tosis, sota la presidencia del senyor Ca- tes les exempcions i tots els avantatges
q ue la legislació de l'Esta t concedeix
sanoves.
Al banc y ermen hi ha el president a les societats i cooperatives obreres.
El Sr. SOLER I BRU d6ita aguade la Generalitat i ls consellers de
ites explicacions per a sentar claraGovernació i d'Economia.
Un secretar; Ilegeix l'acta de la sea- ment l'abast de l'article.
Finalment s'aprova l'article i ala Serió anterior, que és aprovada.
dales del 59 al 68, el oval Es el
Entrem tot seg uit en els
starrer d'aquesta
PRECS I PREGUNTES
LA LLEI DE CONTRACTES
El senyor COMES ion-nula In
DE CONREU
prec al consener de Gosernació soContinua la discussió dels anides
bre la situació en que es troben did'aquesta Ilei.
versos regidors dcls ajuntamcnts eleSense discussió s'aproven ele artigits el dotze d'abril del 31, els quals
Per molin o d'ordre públic expulsaren cles 7 i 8 peseteras d'aprovaeie, en la
diversos funcionaris en emics del tés discussió anterior.
El senyor ROMEVA manifesta la
gim republica i ara, amb l'aplicació
de la Llei Municipal vigent, san res- seva disconformitat arab l'article so,
que
tracta de la durada dela conponsables subsidiäriarnent dels perjudicis causats abs funcionaris que des- tractes, que seré com a mínimum de
prés han obtingut la rehabilitació Per sis anys.
El senyor CEREZO explica el
part dels Tribunals corresponents.
criteri de la Comissió exposat claEl senyor RIERA s'adhereix al prec
rament ert l'actual redacció de larformulas pel senyor Comes.
Cicle.
Insisteix a posar de manifest la trisEl senyor TAULER demana que
ta eituaci6 en qué es troben els regiconsti a l'anide que en cas de prórdora esmentats. Cita diversos casos de
roga, l'arrendador vindrä obligat
reposició de funcionaris expulsats pela
signar un rebut de notificació de
ajuntaments republicans.
prórroga per part de l'arrendatar
El senyor FROMOSA intervé per
El senyor CEREZO, de la Cc
formular un prec idéntic als ante- missió, admet l'esmena. I s'apeo,
riors.
l'article g amb l'esmena del senn
El CONSELLER DE GOVERNATauler. A l'anide to hi ha una e
CID contesta les intenencions antemena signada per dipmats de
riors. Diu que ha estat objecte del majoria.
seu estudi aquest problema i que ja
El sen .-r n LAsi la defensa.
l'ha plantejat dintre del Consell
fa ressaltar la contradicció de l'a
la Generaldat.
ticle tal com estä seda.eat amb
Afegeix que té un projecte de llei terior.
enllestit que sera presentat dintre de
El senyor BRC I JARDI ¡dospoc a la Cambra, per a resoldre aquesl'ertnena en nom de la Comissió
tes situacions anormals en que es (ros'aprova l'article.
ben funcionaris i regidors.
El senyor ROM EVA forme
El senyor COMES agraeix aquesunes observacions a l iarticie ti, eptes manifestacions.
tracta de la prórroga automätica
El senyor SOLER I BRU es tefecontracte en cas d'efectuar lacre
reix a l'estat de l'Ordre palie a la datad una nos-a plantada, a la im,
ciutat de Barcelona.
Demana l'abast de la parat.ila pla
Lamenta la campanya empresa per
tació.
El senyor CEREZO formula, r
En prendre possessid del seu cesta premsa de dreta contra la condepartament. el conseller-reginota . de la Comissió. unes declan
selleria de Governacio.
dor de Proceiment s. Sr. HurtaEl CONSELLER DE GOVERNA- minus significant que !a plantació
do, s'ha trobst 11111le una munió
do es lamenta també d'aquesta cam- de tenir una durada superior a u
d'expedients per infraceions dipanya derrotista de la premsa de ¿re- any.
El senyor ROMEVA accepta e
verses acumulats a causa del ta , la qua l censura energicament. Cree
ZO, de la Comissin aquest darrer.
Ilarguissim període eleetoral
que la qüestió de l'Ordre públic
suggeriment, i s'aprova rarticle am'
passat, que hacia deturat Ilur una de les mis deliro-les funtrainitació. Aquests expedients,
cions de Goleen, i per tant ha d'ésser aquest aclariment.
El senyors ROMEVA i CERE
inolt justaments sancionats per tractada amb molta ponderadas Alel'a ¡die senyor pi esitiont de Pro- geix que l'Ordre pUblic ha costat molts entaulen un dialeg sobre l'acide 1'a
el qual és finalment aprovat.
vennent.s, es cumplen per cen- sacrificis als homes que semen i tener,
S'aproven seguidarnent els artitenars.
la responsabilitat de Gavera.
cles 13 i 14.
El senyor Hurtado desitja
El senyor FRONJOSa trena d'un
Ei senyor TAULER demana que
iniciar la seva gestió amb un
goa publicat a I.A
gest dindulgineta, precisament ¿'alise sobre un stmosat afer d'espio- passin a la Comissió els anides
i n i 16.
perquè aspira a evitar en abnatge.
s'acordás
solfa. daivui el p hicant, hita inDia que ell té la immessin que es
Se suspen la discussió del dictamen.
fracció que danyi els consumi- tracta duna qüestiji de meta impordors bareelonins. i esta disposat
LA SEGONA PART
ancla.
a aplicar tina) lob rigor les sanDE LA LLEI MUNICIPAL
Prega al conseller de Governac:ó
ohms de la Ilei. I con: que la que expliqui el que sápiga sobre aquese
El secretad senyor GERHARD
nova Llei Muricipat r'allana
afer suposat
dóna lectsua a -un dictamen de la
al
rihocions
ennfereix itin:dies
Comissió municipal sobre ele arta
El CONSELLER DF. GOVERNAen aqueel aapeete, pensa repricles de la segona part de la Llei
CIO ii respon. Din que aquell aier
mir tuls ele abusos astil, real no té res a veure amh una suposarla
Municipal que resten per aprovar.
eficacia.
organització feixista rs Cataltinya, que
LA LLEI D'AIGUES MINERO
Per nixt‘i anuncia ItuP darant altrament seria reprimida enrgicaMEDICINALS
1111 termini que acabara el dia
ment pel Govern str Catalunya.
D ada de l'esta'vi
Es posat novament a discussit,
15 sin n.o re a in ent . rodean
Afegeix que la ma g nitud de I ! aier
ven a l Negoeiat escapa al Gocen de Catalunya i ¡iris l'articulat de la He d'a.gues mineroa Barpnyä
s'er k'es cku't
"d'Inapeceió
medicinals i d'aigües pures de régina
de Pra.-einterds, en al d'Espanya. Manifesta que esta enEl diumetige passat tingue
Sense discussie s'aprova la nava
lit forma iteostunim;a. lotes les cara a man, de la poliria el sea es11 n . 0 st B0112 1 7 1 11Ya Fii , 111/reei Fa multes peadents, iiiip a s,ides en catiment total. Remarca que nü i es- rcdacció de l'article 4S.
tira i IbaIs -una talada de
S'aproven tambe els anteles 49
virt ut d'actes a i secad es per tant l'Ordre
mati: de la Gesuda per p. > Juntes
tuis l_
i 30. A 3t s'admet una esl'expresaitt Servei alta, stil erio- neralitat, su pogitt portar a terne
dirmilives de la 3111Inalilal Esmena de diverso> diputats de la
it o 1 a l'apitriciú d'aqueat a aquest important servei.
eitlar i de l'As. siiciatiii) d'Auties
majoria.
nota. i anib rnst rinquantit per
Prega a tinta el; diputats <sus raen_
n
nop
a.
ro
Ah:ninfas de ti
L'anide. 54 queda penden d'una
ite 1 n . baisit. Set :In exeep- tre durin les investigacions ni, obliLa testa eonsislf a posar de
nora redaccie. Sagproven seguidales multes guiri el Govern a ',more el sets <ltuades.
/ • PilAll els, avanlatees de l'esment
eis anides del 53 al 59 al qual
umit
t le
lene; 5,nhre a(Wt , t o fer.
In ha una esmena, que es acceptada
talvi.
les quals e ,1 p s i e.-odiat a les
El
PRESITENT
DF.
LA
CJNErnpreserilaeni ut bu Caina
per la Comissio. Iguaiment s'apro.tn géneies ecectithe, i deis expe- RALITAT usted neu- ratificar les
ven del ix) al 72, que es el darrerdel
1'1 senyór L e auilres Antige‘.
Menis de les quals 1.0/Isoller- manifestacions an s ifeixistiques d e 1
Sún aprovats diversos articles
111A di g SP11;,1 SObre el lema:
regid n q. de Ptitweintents ja no
Conseller de Governació, i afegeix que
addicionals presentats per diputats
"Cultura i Previsió“.
r.
contra
totes
aquestes
maniobres
antide la majoria, anides Que son s e
abano de la conferencia, el
assenya- democratiques se'ris iui aniria el cor
Eshaitril 1:1
-ceptasrvimnlCoaó.
senyor Jostip Vinyela, president
sia a partir del dia IS de a tots els catalans, i especialmcnt al
lal.
Seguidament se suspén el debas, i
purih
.le 1;1 MAInalitat Escolar,
nritairn. els expediente Gnvern de la Generalitat per a c u mt»a
queda
pendent
daprovaciO
la
redacdo
la
testa.
El
de la finalital
lela itifrartors qne
batre-les rahst, sass
ció definitiva de la Ilei.
.Inaen Tuhan, anl
ra-olld rs uquesta avinentesa
LA LLEI DE BOSSES
Acte segun el PRESIDENT alalunine de la Sfulualilal. va fer
II'S Agiqicies
siIIS
>1 . 1 . ;111
DE COOPERACIO
xeca la sessití a tres quarts de vuit
veure la oaparlancia de l'eseseentivea, que efectuaran ineContinua la discu=si6 del projecte del vesitre.
s,,rameinent la percepció de les
talvi (* . as a factor ecoiländrosocial.
imposades, sertae la re- de llei sobre Rases de Cooperad&
El seeretavi ite ss Stutuat¡tat,
Imisa a xplicada i per la Yia S'entra en la tliscu,sió de l'article
el quab s ' äprova deshsrd de rebutjar
ennyor Esteve Calm e n/. I l egf la
d.11Pretiln.
tm vot particular de la Llica.
Meiniaria - Batalle de 1932, la
voitaeller-regichir de ProREUNID DE LA MAJORIA
S'aproven tense discess'ä els aniqua, palesa la importilnein de
vennent s espeta que molesta
Astil, a dos quarts de quatre, es
les eperacians d'estalci realilbenignitul excepcional seria in- des 41 f ins al 47, al pul s'oposa el
reunirá la majoria parlamentäria.
andes. I Ealuinne Antoni Cereós
terpretada pels infractors en el Sr. snin 1 BOFARt"1_1„ que tiranifesta que la sera minora votara
Sembla que l'objecte de la convocafati una taren i assenynda tefereele sent il. que es l'única
en contra.
lada es canviar impressions respecte
ritiria históriela de l'alludida
darrera condescendencia que
El Sr. SOLER I BRI'. de la Ce- de la llei del 'camp.
Mutualitat.
amb ells sera tinguila.
dóna les expli•-acions perCRISI DE TEATRI:
nembroan concurrencia
thi ents sobre l'aba st de rarticle.
que ansislf a l'arte, aplaudi
Pels passadissos uns periodirtes in.
El
Cr.
SIMO
in
s i s teix en els seus
llarcoment lote els diseursos.
terrogaren el senyor Pau Romera,
punta de vista Demana una nova remal
actualment diputat que les esdarció de l'uncir. La Comissió hi acquerres coaligades tenen a l'oposició.
cedeix i és aprovat en la
—Motius de la crisi de) teas:e? —
lleve
nova
redacció.
S'aproven
meces1
npresenta
una
de/n.
MieNIRO11010111111111/11131111
Fort
Carme
va fer en resposta a una pregunta. —
sivament, i sestee cap entrehanc. els arria
contra
mi
agent
ele
negocia
al
Pl. fahricanta magatze. qual fa algun temps sa (linear tistes 48 al 52. L'article 7, 3 e, traspas- Al mes: entendre, són dobles. Per una
crisi d'esperit — tants cinemas,
«arte* 1maniffneturer. té 396 metes perque les invertís en set al capítol de dispo s icions generals, banda,
i per
tants teatres de revista, etc.,
determinar negoci. El dit agent es va Insta el nemero 57.
crisi d'autora Amb uns quanti
han de redactar en catan comprometre a tornar-li l'esmentada
Se sanen la discussió deis articles
Guimerä i Iglesies, o entre els conIlur facture.. amere n . quainitat en en ternVni fix, termini 54. 5 i 56 ner tal dr procedir a la temporanis,
starb uns quants Segarra,
que ja ha espiral, i Vegeta no Ii he nora redaccib.
dirigides ale dienta de Ca- fet lliurament mis ele de 1.500
El Sr. BALART demana una tela. ningú no parlaría de erial, i ela eta.
Uf., Serien pleno.
riments a l'article 58, que coneedeix
netta-

Les sancions per
infrarció en
',unirla de Proveiments

PELS PASSADISSOS

L'n

tainnya

negoci

Dijous, 8 de febrer de 934
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EL MON,,DELS ESPECT,AC.LES
COL I SEUM EL TE ATRE
EL CINEMA Metropol
(l'un
Cinema .0.0.0~4~
4444444444444444444+11.1144.

film a

falire...

"EL PODER Y LA GLORIA".—
Es aquesta una pellicula Fox que properament sera presentada en Sessió
Mirador. Cal remarcar d'aquest film
la interpretad& En els papers principals trobem Spencer Tracy i Galleen Moore, i entre altres, Ralph
Morgan i Helen Windsor, que des
de la sera interpretaci6 en aquest
film se li han donar papera d'estel.
ELS BALLS DE "CATALINA
DE RUSIA".—Espinosa, el celebre
"maitre de ball" que dirigí ja les dances de "La vida privada d'Enrique
'VIII", ha exercit la mateixa comesa en "Catalina de Rusia", la nova
producció de London Films.
z QUINA ES LA VOSTRA OPI-

NIO DE "VGELAN MIS CANCIONES"?—El músic Josep Barbera ha contestas:
"La pellicula "Vuelan mis cancioes" la considero obra d'un gran artista de sensibilitat estética sorprenent, tant per la delicadesa de totes
:leo seres escenes, que se succeeixen
dintre d'una absoluta lógica, com per
la veracitat histórica dels fets, que
se:a-daca de fonament per desenrotllar la trama. Totes les escenes ofereixen tma simpàtica i singular vibració espiritual que atrau poderosament La dignitat de l'ambient que en
tots moments volta la figura de Schubert, el músic immortal; les qualitats del diàleg. la nrasica utilitzada, aixi com tetes les accions de cada un dels personatges. són elements
escollits i selectes que concorren tots
a la formació dun set admirable sota tots els aspectes."
INDEX FILM PREPARA NOVES PRODUCCIONS. — Acabada
la producció Indes Film que dirigeix
Adolf Aznar amb el tito! de "Miguelón", protagonitzada per Miguel
• Fleta, ha passat a seleccionar la gran
quantitat d'arguments rehut s. amb
l'objecte de dedicar-se ràpidament a
la filmació d'un non asumpte, el repartiment del qual donarem a conèixer en el moment oportü.
"Miguelón" s'estrenara a Madrid a
primer del mes entrant.

d'un gran esdeveniment A la representació assistiren Lord Tyrrell,
ambaixador britinic a Paris, el princeo Nicolau de Grecia, James Walker i esposa, Alfred Savoir, Paul
Morand, Jean Monat, Gaby Morlay,
Maurice Rostand, Paul Colín, René
Clair, Francis de Croisset, Pierre
Wolf, David Gouhami, Leon Volterra, Suzy Vernon, Maria Bell
Douglas Fairbanks Jr., qui arriba
el mateix dia amb 1 - Ile de Erance", procedent d'América, i es trasliada a París amb avió, podent aixl
assistir a l'estrena del film, que, segons alguns crítics, és la creació
máxima de la seca carrera cinematogràfica.
BALL DE LA CINEMATOFRAFIA. — Amb la cooperació
dels principals elements de la cinematografia de Barcelona, i a benefici de la Germandat del Cinema,
tindrà lloc el divertires dia 9 de
febrer, a dos quarts d'onze de la
nit, als salons de Casa Llibre, un
ball de Carnaval, organitzat pels
"Nietos del Zorro", el qual ha despersas gran interès entre el públic
barceloni.

NOV PROGRAMA A L'URQUINAONA. — A l'Urquinaona,
en un sol programa, veurem "La
mascara de Fu Mancho", interpretada per Boris Karloff, i "Queremos cerveza", per Bastee Keaton.
Les peHicules, no ho sahent, però
els "estela" mereixen omplir el local.
COM VA NEIXER EL FILM
"YO HE SIDO ESPIA". — Roulers, en la tardor de 1915, era una
petita ciutat belga ocupada per les
trepes alemanyes. Marta Cnokaert,
jove paisana de la localitat, es velé
convertida per les circumstäncies en
una roda del misteriós engranatge
que el servei secret dels aliats tenia
muntat per a vigilar els inrasors.
La fantasía del millor novelista
no hauria sahut inventar la serie de
peripecies horripilants en que es
veié voltada la pobra Marta en la
sera heroica i patriótica labor.
Les membries escrites per Marta
després de l'armistici, un cop retrobada la Ilibertat. han tingut un
éxlt desconegut fin s ara en els
annals del !libre: són la histäria de
la guerra escrita per la guerra mateixa, amb tota la grandesa dels
poernes anònims que l'home es limita a copiar.
ELS PROTAGONISTES DE
"LA NOCHE DEL PECADO". —
Ernest Vilches no necessita introduccié com a actor als públics hispans.
Madrid, Barcelona, Buenos Aires,
Río Janeiro, Mèxic, L'Havana, Lima,
Caracas, Santiago de Chile i altres
capitals d'Ibero-América l'han aplaudir. En el llenç Vilches aparegué en
pellícules de la Paramount, de Metro
Goldwyn Mayer i d'alguns productors
independents, però Vilehes mai no
ha estat satisfet amb la seca obra fílmica, perquè se li encornanaren obres
fora del seu tipus i seu ambient.
Horn pot dir que en "La noche del
pecado de Colúmbia", Vilches derrotxa el secret del seu art en una part
especialment escrita per a ell, propia
a la seca edat, figura i temperament.
Ramon Pereda ha estat aplaudit
• pels palie d'ací en les pellícules anteriors de "Columbia", "Carne de
cabaret", "El triunfo de un amor" i
"Hombres en mi vida".
Medea de Notara es una veritable
revelació per al cinema internacional,
puix que de la mateixa manera que
interpreta un rol en espanyol Im pot
fer en anglés i atenían:- En la película de Colúmbia "La noche del Pe
-cado",prui6eMglContrras Torres, Medea s'inicia amb èxit
prometedor. Medea de Novara és austriaca, nascuda a Viena. Ha viatjat
extensament. Es de gran cultura i rara percepció artística que es revela
especialment en les situacions dramatiques.
EL SALO DEI. TRON DEL
KREMILIN EN "CATALINA DE
RUSIA". — Es dificil de descriure en
breus limes la magnificencia de les
escenes de "Catalina de Rusia", rodada a Elstree per Londou Filma. En
una d';Iles l'emperadriu de Rússia,
encarnada per Flora Robson, rep el
seu nebot, el gran duc Pedro, i la seca cort al saló del tron. Enormes canelchres pengen del sostre; les parets
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Ring Crosby
iirnb frs seui creació

Una música deliciosa,
una presentació magnifica i un assumpte ple
d'alegria
En el mateix programa:

El Salón de
Dora Greem

"PLEASE"
Cab. Calloway
i la sera oi questra

Boswell Sisters
Kate Smith, etc.

pel diari
"L'OPINIO"

Film patrocinat per
Ràdio Associació
de Catalunya
Avui, darrer dia de
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per Mady Christians
Dues seleccions
1. B. 1. Films

espectacle
Paramount

En la sessió celebrada per la ,unta
de Teatres el dimarts passat, dia 6
de l'actual, s'adoptaren els següents
acords:
Primer. — Proposar el funcionarient, amb caräcter defmitiu, del local destinat a ball al Bar Barche.
Segon. — L'aprovació del que s'ordena al Cinema Muntanya sobre modificació de la cabina.
Tercer. — Id. al Cinema Royal sobre modificaciO de l'amplada de les
escales que comuniquen la sala arnb
el pis alt.
Quart. — Id., íd, la desestimació
del projecte dz construcció d'un edifici destinar a espectacles públics presentat per una societat recreativa de
Castelldefels.
Cinquè, — Donar-se per assabentada dels certificats d'arquitecte justificatius d'hacer subsanat les deficiències observades per la Junta en la inspeccid girada als Cinemes Ideal i
Empíhrium.
Sise. — L'aprovació dels certilicata d'arquitecte, Sanitat i Prefectura
Industrial per a la present temporada corresponents al Teatre Barcelona,
Palau de la Música Catalana, Cinemes Fantäsio, Triomf, Marina i Paris.
Sete. — Proposar que es reiteri al
Teatre Liceu i Cinema Aliaga del
Poble Nou l'ordre de presentació del
Certiiicat de Prefectura Industrial,
sobre installació eléctrica, i que es
faci extensiva als que es troben en el
mateix cas.
— Que no s'aprovin, mentre no presentin els certificara de la
Prefectura Industrial sobre installació
eléctrica, els d'Arquitecte i Sanitat
presentats, per a la present temporada,
pels cabarets Dancing, Stambul i
Gambrinus; Societat Recreativa "Prado Recreativo"; Cinemes Versalles,
Venus Meridiana, Celiseran, Empórium, Bohemia, Bailen, Trianon, Scheel, Eregolino, Fregoli, Les Delictes,
Rovira, Aman, Colom, Borde, Chile
Cinema, Talla, Teatre Bosc, Teatro
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Extraordinaria producció Columbia, distribuida per Cifesa.
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Retalls biogràfics
GARY GRANT
Treballant d'aprenent d'electricista, Gary Grant idea un aparell per
a produje nous efectes de Ilum a
l'escenari, i per motius que ens són
desconeguts, l'administrador del
"Princess Theatrv", de Bristol, ciutat natal de Gary, accedí a qué
aquell xicot assages el seu invent
en aquell teatre. Aquesta circumstància el posà en la vida teatral i
va fer acariciar la idea d'arribar a
ésser un actor.
Al pon temps es va escapar de la
casa paterna per anar amb la companyia d'acròbates de Boli Pender.
La intentona li va sortir malament,
porqué cl can agaiar i es barer de
tornar, vulguis no vuiguis, al costat
dels seus. Als quinhe anys dedal
va tornar a repetir-ho, i aquesta regada el seu pare va determinar dei-

operetes. La tardar del niateix any
va tornar a Nava York per a interpretar en "Nikki", el mateix paper
que E va tocar en la versió cinematográfica de l'obra a Richard Barthelmess, coneguda al llene amb el
non! de "El último vuelco".
En acabar la temporada va Ser
una excursid en autom6bil a
Hollywood. Allí li s'oil presentar diversos directors de. la Paramount, els
quals el van invitar a visitar ele estudie, on, després d'una película de
prova que va resultar plenament satisfactòria, el van contractar per un
dels papers en "Esta es la notlie (This is the night).
Establerta la seca reputació d'actor cinematografic, ha figuras des
d'aleshores en diverses produccions.
entre altres: "Tuya para siempre"
Calerrily ase ho to helnAr Entre la
espada y la pared" I Devil und the
deep), "La Venus Rubia" (Blonde
Venus), "Sitiado de juerga" (¡lot
saturday), "Madame Butterfly
"N'acida para pecar" (She done
wrongl, "I.a mujer acusada" Woman at cused), "El aguda y el halcón" (l'he eagle and the hasch),
"Casino del mar" (Gambling ship),
"No soy un ángel" (Pm no angel).
La sera iuterpretació més recent
és la que fa en "Alizia en el País
de las Hadas".

xar-lo.

Durad un any van aliar de poble
en poble a Anglaterra, va passar
després a Noca York, on va treballar en el grandiós Hipticirom. De
tornada a Anglaterra, va emprar dos
anys en cultivar la sera formosa ven
de bariton. Reginald Hammerstein
el va portar a Nora York novament,
per presentar-lo en "Amanecer sie
oro" (Golden Dawn).
Després d'hacer interpretat diverses obres, va ingressar, l'estiu de
193 1, a la St. Louis Repertoire Company, que el va presentar en dotze

Les manies dels artistes

A la porta de la cuera
no emula a somkar
je vull un IIIItit siatónic

Hi ha actors que porten sempre
un amulet. De vegades sol ésser un
record de la seca primera representacid teatral, com les famoses
sabates de Charles Chaplin, o algun present d'un actor de gran
renom, n senzillament la puta díssecada d'un cola. 1. - amulet" de
George Arliss és Charles Evans.
En tota pellicula que treballa Arliss invariahlement figura també
Evans en el repartiment. "The
House of Rothschild", la nos-a pellíenla de la 2oth Century Pictures,
protagonitzada per George Arliss i
distribuida per la United Artists,
no és excepciá.
El celehrat actor angles descobrí
en Evans la seca "buena sombra"
en treballar toas dos junte en la
primera representarió d'una obra
que Arli s s va escriure farà mis de
vint anys. El tensps no ha minvat
l'excellent acolliment que rebé, i
encara avui es representa a Anglaterra i als Estar, Units. Fou la
primera llaga literaria que enristra
George Arliss. Des d'aleshores,
encara que de vegades ha calgut
l'addició d'un nou rol en l'argument, el gran actor ha procurat
que l'home que li portà bona sort
en el seu debut de dramaturg aparegués en totes les seres pellIcules.
Si algn pregunta Arliss sobre el
seu "amulet" /ebra la contestació
que Charles Enana . és un bon ac-

Usen 1 de bon manar

tor.
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són cobertes de primoroses entenadores u encanes pint res a Ich, retrate deis darrers tsars. Els daurats
-tot les Lluis XIV ; els miralls són
d'una mida que solament al palau podria emprar-se. Sobre la gran extensió de brunyit paviment, Se fusta incrustada, es mouen les dames i els
cavallers de la cort luxosament arriate.
En un recó de l'habitació hi ha una
estufa de porcelana que arriba des
de terra al sastre. Com a combustible s'empra fusta, i l'estufa irradia
una gran calor, necessària per tremLA MAGNIFICA CARRERA
par els rigors de l'hivern moscovita.
Més enlla de les finestres del palatt
DE HERBERT MARSHALL. —
es pot veure com neta. La bellesa
Herbert Marshall és l'actor que es
d'aquest
decorat i deis primorosos vespassa la vida a l'Atläntic, en contits ha estat capturada per Georges
tinu viatge de Londres a HollyBerinal, que fotografió "La vida priwood, car alterna els seus treballs
vada de Enrique VIII", "Satis les
per a la C,aumont-British amb els
toits de Paris", "El "Viva
que li reclamen els sus contractes
la libertad" i "14 de julio".
amb els productors americana.
NOTA OFICIOSA DEL CONA penas acabada la "Venus RuSELL DE MINISTRES D'AHIR.
bia", amb Marlene Dietrich, bague
Madrid, 6. — La nota oficiosa del
de córrer a Londres per a formar,
Consell de ministres d'ahir diu:
amb Madeleine Carro l i Conrad
Comunicacions. — Promulgant la
Veidt, el trio dirigent en la pelíIlei aprovada per les Corts per la
cula "Yo he sido espía". de la Gauqual s'autoritza el ministre de Comont-British. Sense descansar dimunicacions per contractar
ques: treball. tornó a embarcar-se cap
a América per tal de posar-se a les
ment, exceptuades les formalitats de
subhasta, la reparació i transformaordres d'Ernst Lubi , cht. el qual
hacia donat un termini peremetori
cid dels seus cotxes furgons fins al
abans de saber definitivament quina
total impon de 900,000 Pessetes.
seria la primera pellicula.
Decret concedint honors de cap
En 'Yo he sido espía -. davant per
d'administració civil a III/ funcionari
davant del cerera Conrad Veidt,
de Correos.
aureolas per diversos anys 5 exits,
Estat. — S'ha autoritzat la firma
aconsegueix des de les primeres esdel tractat consular de naregacin
cenes igualar-se amb aquest.
entre Espanya i Romania.
Treball. — Ha estat autoritzat el
"CATALINA DE RUSIA"
S'ESTRENA A PARIS. — L'esministre per presentar un laude entrena d'aquesta pellicula al "Miracaminat a resoldre el conilicte agrícles" de París revestí el carácter
cola de Toledo.
Decret nomenant, en virtut de
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a inspector general de serceis sani1
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DISPOSICIONS DE LA "GAz
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a CETA". — Madrid, 6. — La "Gae,Roce.
mouc
•
a
ceta" publica un decret modificant
n
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a
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a els extrems que s'insereixen del
decret de l'it de gener de 1932 soz
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a bre organització del Consell de
n
a Treball.
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u
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•
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Maria Jeritza
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Un altre designant la comissió
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pCrestudiar les ordenances de la
imuzmaida
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«ruta zens•e-'1 . all* % n renda de duanes; i un altre relatiu
a
al model oficial del certificat d'oriin
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•
mulla s'exigeixi tal document com
II a requisit per a la cesa importació
•MIRMIWIMMIIIIIIIIIII a gelnI17§.
ESTAMPES DE LA VIDA
REAL. — La vida sumpttmsa i brillant d'aquests palaus florentins que
són els gratis "steamers" moderns,
s'evoca amb un pintoresquisme i colorit film Paramount "Palacio flotante'', que avías reurem al Coli acuse.
Lothar Mendes ha por t a t al
llenç "Palaco flotante", interprétat
per George Brent, Atice White. Zita
Johann, Vivienne Osborne, Veree
Teasdale i C. Aubrey Smith.

Stuart Erwin
[ella tlyams
Binci eiosbi

Comedia, Fomem Martinene, :catre
Apolló i Sala Mozart.
Nove — Reclamar del Futbol Club
Barcelona els certificara d'Arquitecte
i Prefectura Industrial per a la present temporada.
Onzè, — Reclamar als Cinemes Rivoli, d'aquesta capital, i Joventut de
l'Hospitalet, els certificats d'Arquitecte i Prefectura Industrial per a la
present temporada, i el que ha presentas d'ignifugació que sigui expedit
per Enginyer Industrial.
Dotzè. — Donar-se per assabentada
de l'escrit de la Casa Arlanti Fritz
Kogn en el que notifica que ha ginifugat alguns locals d'espectacles de la
capital, i quant als altres extrema que
conté, s'estarà al que s'ha acordar.

Els acords presos en la
darrera Junta de featres

•

•

NOTICIARI
FESTIVAL BENEFIC AL TEA.
TRE COLISEIJ POMPEIA. —
El aaanite polítíz d'Esquerres del
Districte VIII ha organitzat per a
avui, dijous, a dos quarts de deu de
la vella, un gran festival benèfic a
favor de les famílies pobres del districte, en el qual prendí-a part la
companyia Oliva-Ferrer, que actualment actua a l'esmentat teatre; posarà en escena el drama en tres actes del nostre malaurat poeta Angel Guimerä "L'anima és mera", ihi
prendran part els rnillors elements
de la companyia. A raes, s'han ofert
a coHaborar en un acte de concert
el tenor de Letönia, Woino Wischnewisky, gran cantant de lieders rusos, acompanyat al piano pel seu
mestre, Jaume Mestres Puig, la can:atrio del Gran Teatre del Liceo,
senyora Carme Eau Bonaplata,
acornpanyada al piano per la senrareta Rita Eros, la Cobla oficial de la
Generalitat i la Banda Municipal dz
Barcelona.
Han estat invitats per assistir al
festival l'honorable President de la
Generalitat de Catalunya, Unís
Companys i foyer; president del
Parlament de Catalunya, Joan Casanoves i Maristany; alcaide de la
ciutat, Cardes Pi i Sunyer, i altres
autoritats guíe han promès la sera
assisténcia.
••

Walt Disney fa números
i desment dades
En una declaració oficial, Walt
Disney , el creador de "Mickey Mouse" i de les "Sinfonías tontas", posa
en clar d'un cap per sempre que
no és milionari i que l'èxit sensacional de "Los tres cerditos" no li portara milions. Disney cregué oportú ter
públic aquesta afirmació degut a haver-se puhlicat fantástica rumors i
conjectures respecte als suposts guanys
que deriva de les seres cintes de ehhuixos animara. Les daóes que segueiyen, segons Disney, donen una idea del
cost i beneficie del seu treball:
Després de dinou setmanes de popularitat mai igualada, "Los tres
cerditos", tot i el seu èxit fenomeel COSI
nal, no ha produit
la película.
Les caricatures en serie, publicades
igualrnent en periòdics nord-americans
traduides després el] catorze idiomes
distints per als rotatius de den pal5. ‚5. aetualment "La Vanguardia" en
publica, i tots els articles que tenen
tanibi a -Mickey lotsse" d'angel guardia, donen a Disney una entrada hastant crescuda. Es precisament grades
a aquests guanys que Walt Disney na
pogut realitzar les seres "5infonías
tontas" a tot color, edificar el su modem estudi i augmentar el grup de
collatoradors seus tres-cents per cent
en tres anys. Tut i les moltet &Teces que Disrey te ara, el genial Ebuixant segueix produint igual nombre de pellicules que fa tres anys:
vint-i-sis a l'any. Per consegüent, n211
proporció a la seca longitud, les crea-

cions de Disney tosten tant com qualsevulla película bona corrent.
Han circulat rumors que Disney é;
milionari 1 que els seus guanys durant
l'any passat pujaren quatre-cents
clálars. Aquesta quantitat representa cl
producte total de les seres peklicules;
pecó el producte net és, naturalment,
considerablement inferior a tan trescoda suma. Començant amb el set/ I la
tot capi--piscaretdbux
tal, Disney se ara invertit en la seca
empresa uns set-cents mil dòlars.
Aquesta inversió de hon tras no ha
estat coberta. Altrament, no li va malament del tot consalerant que només
té 32 anys i ningú no l'ha sentit queixar-se mai de les circumstáncies que
Ii neguen l'adequat hendid que mereiVen les seres creacions.
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ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
qua's Interessi la publicació im-

mediata de les notes que ens envíen que els originals han de dirigir-se tots a la Redacció, Corta
Catalanes, 589, rer pis, abans
de les nou del vespre. Els que
ens arribin més tara d'aquesta
hora o vagin adreçats a la

impremta del diari: Barbará, it,
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El PRESIDENT: La presidencia
está disposada a donar Sota mena de
iacilitats, però adverteix que fins ara
no li ha arribat altea petició de paraula que la del senyor liaroto.
Arts rumors.)
El senyor MAROTO (agrari) s'aixeca a parlar, per?: davant els rumors de la Cambra intenta asseure's
de non.
Diversos correligionaris propers a
ell l'encoratgen, i per fi es decideix
a parlar. Es refereix a la provincia de
Ciudad Real, on diu que succeeixen
coses semblants a les relatades pel
senyor Alvarez Lara respecte a la
provincia de Jaén.
(La Cambra no presta atenció a
aquest discurs, i els rumors i converses particulars fan gairebé impossible
de sentir-lo.)
El senyor GIL ROBLES demana
la paraula, i comença a parlar c nmig
d'enorme expectaciú.
BASANT-SE EN LES DECLARACIONS DEL SENYOR MARTINEZ BARRIO, EL SENYOR
GIL ROBLES PLANTEJA EL
DEBAT POLITIC
Diu que els comentario que 51/an
fet aquests dies sobre rectitud del
ministre de la Governació justifiquen
la intervenció de la minoria que dirigeix i representa, procurant que les
seres paraules siguin tan clares i
precises com podrä. Les declaracions
del ministre de la Governació plantegen dues qüestions diferents. D'una banda la posició del Gove s n en
aclarir la seva independencia, i de
l'altea el que en les seres declaracions es refereix a l'ordre públic.
En el que fa al primer punt ell
continua acceptant els termes de la
declaració ministerial, en la qual el
Govern es definí (Tm a minoritati,
i ells no tracten de mediatitzar-lo ni
d'imposar-se. El que tensa és el
dret i el deure d'exigir al Goteen
que les seres disposicions s'adaptin
al sentir de l'opinió nacional, manifestada en les darreres eleccions.
(Rumors si .aprovació en les dretes.)
No es ¿emana al Govern que abrliqui de la seca dignitat, però tararee el Govern voldri exigir-los a ells
• ,se abdiquin de la sera, i nomas li
demana que tingui envers ells la mateixa Ileialtat que ells tenen i han
single envers ell.
Pesó hi ha alguna cosa en les declaracions del ministre de la Governació que tenen una gravetat extraordinaria.
No cree que el ministre de la Governació slagi reierit a landre púIt;ic pensant ami) llançar-se contra
:es ¿retes, perd el id és que hi ha
un partit politic que prepara, al ulls
de tothom, la revolució, la qual cosa
coincideix amb una serie d'aten».
tats i de moviments anärquics, i la
situació del ministre de la Governació sembla éster la del que declara
tue no co troba amb t'orees suficiento per a dominar aquel moviment. I ell ha de preguntar al Govern si te confiança i (orces suficiente per oposar-se a aquesta posició illegal.
Si el Govern no té aquesta força,
llavors no podrien seguir recolzantlo i es preguntaria si el Poder no
ha d'anar a altres mans que sàpiguen manejar-lo amb tota energía.
Mentrestant rolen saber si el Gorda estì disposat a complir amb el
seu desate en relació amb rordre púbiic. (Grans aplaudiments en els
agraris, populars i monerquics.)
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EL DEBAT POLITIC SOBRE LES DECLARACIONS DEL SR. MARAINEZ BARRIO
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El MINISTRE DE LA GOVERNACIO: Doncs ho deduiré jo.
El senyor GIL ROBLES: La
V. S. dirä el que vulgui, però el
Gavera té la seva dignitat per a
presentar aquests projectes, i nosaltres per a admetre'ls o no.
ARudeix les declaracions del senyor Prieto, i les qualifica d'habilitat per provocar la seva discrepancia amb el Govern.
El senyor PRIETO: Ja veig que
la V. S. esta d'acord amb tot el
Govern menys amb el ministre de
la Governació. (Rialles.)
El senyor GIL ROBLES din que
no pot dir-se seriosament que ella intentin emprar la violencia, puix <pie
precisament han dissentit d'un sector
de dretes que volia usar-la.
Es declaren disposats a realitzar
llur programa dintre el regn actuat,
amb totes les seves conseqüències, i
diu que ello són mes lleials al regim
que els que es declaren mole republicans, i l'atacan, arribant fino al propi
cap de ratee (Grans aplaudiments
en les dretes.)
Afegeix que si arribes d moment
d'haver de defensas- aquest regim, ho
ferien amb tota la seva ánima, si abre)
era per defensar Espanya. (Grans
aplaudiments en les dretes i en alguns radicals.)
Manifesta que els socialistes parlen
d'abusos dels propietaris, i poden estar segurs que ells, no solament no
els emparen, sind que esta:: disposats a
expulsar del se si els que els cometin. (Aplaudiments en alguno populars agraris i agraris.)
El que peona, al seu judici, és q
els socialistes han fet una legislació
d'odi, que és la que voten mantenir,
i acaba dient que el Govern els té a
la sera disposició per mantenir la legalitat.
Desitja que la vida del Gevern sigui Hurga, perquè ha de declarar que
ells no tenen presta, i esperaran trenquillament que els arribi el seu moment pel cerní de la legalitat, penó si
s'intentes tancar-los aquest carne no
es podrien preveure les conseqüencies.

neixement que l'adversari pugui tenir
nen de la sera sorpresa, puix que ha
Quan es donen lees cola aquest,
clements han perdut el domini soque fa cada partit polític, pese: em
ra6.
que diran clls a les organitzacions?
anihilat les torees republicanes, senbre ello rnateixos o que han perdut
basta saber que quan arribi a contenir
Un DIPUTAT DE L'ESQUERse aconseguir el domini del seu par¿Podria dir-los el Govern el que ells
el domini de les seres masses, i en
la subversió de la paraula i de la ploRA: e Es això el que lea a Catalupoden dir en aquests casos? Perqui
tit, perb això no co per a ells el
aquest mateix cas pot pensar-se que
ma també es podrá contente al carrer,
nya, retirant-vos del Parlament? (Rucal tenle en consiste que ells no s6n
quid.
Ilur conducta obecix sols a sosteperò requereix una condició precisa,
mors.)
El problema era en que les torees
aqui per un caprici polític, sinó en
nir-se al pedestal que els seus meis que quan aquesta subversió es P ro
El senyor VENTOSA continua
de dreta no creus prou representades
virtut d'una representació que per
reixements els han treballat i que
-dueixngúocmalCbr
dient que recolzar un Govern minoal Parlament, i era d'esperar que
mitjà dell e expressa la seva volunestan a punt de perdre. (Rumors
el dret deuieiativa. (Aplaudiments als
ritari no significa mostrar-s'hi conforaquell minvat grup agrari augmentés,
tat.
d'aprovació.)
radicals)
me essencialment, sinó ajudar-lo en
herb no es podia aguantar aquesta exPer aixe, resulta absurd dir-los
Afegeix que arriba al punt mis
El senyor GIL ROBLES (Semana que
un mínimum de coincidències. Es ciar
tensió adquirida, per be que no hi
que es moguin a impulsos de les
solemne de les SeVeS declaracions,
abans de rectificar en parli el cap del
que el Govern té el dret en els prohuela res a objectar si acuestes {ormasses; es ciar que ells són els
i és que les contemplacions per
Govern.
jectes presentats per a assenyalar
ces no pactareis alianea amb el senyor
mandatario d'una forea, a la cual
part del Govern &han acabat. (RuPARLA EL CAP DEL GOVERN
moment de la seca discussió, pene
Lerroux, en un pacte punible i incoespoden exposar la sera opine .), pene
mors d'aprovació.)
El CAP DEI- GOVERN diu que
amb aquest dret Co tambe la sera reslessable.
no poden imposar-li llar voluntat.
Recorda un dels moments que
se solidaritza ami) 55 declaracions que
ponsabilitat.
Podria admetre's, ädluic, que armesA més en aquests casos se senten
estigué a la presó per la seca acacaba de ter a non] del Gimen' el miAcaba invitant el Govern a que
tes forces haguessin tingut una mejor
francarnent compenetrats amb la
tuació revolucionaria, i diu que ne.
procedeixi a un desarmament temid i
nistre de la Goveraació, perqua en les
expressió numèrica; el que no podia
protesta i l'actitud d'aquestes orgacocamos a tots que tinguin, com el,
circumstancies actuals el Govern necfectiu de tota mena d'elernents d'una
admetre's és que aquesta prepondenitzacions. Si el moviment revoluequanimitat.
cessita obrar amb una llibertat moral
i altea tendencia, puix que el país té
rancia los causada pel partit radical.
cionari es produeix. ells liauran d'adAfegeix que a la subversió en
Asien ¿ésser governat pacificameüL
¿Amb quina autoritat pot :ira dique li don i eh Ple control dels seus
quirir la terrible suuissió d'encarrilar
la premsa linchan dret els que no
(Aplaudiments en les drctes.)
actes.
rigir-se als socialistes el senyor Lecel moviment i reduir-lo als limites de
hagin acatat el regirn, pe plo no els
II; ha una cosa que està per damunt
El senyor CASANUEVA ocupa la
roux, despees d'aixä?
les seres probabilitats.
que Iban acatat, l'han jurat i l'han
de tots, que és ropinió pública, que a
Presidencia.)
Les ¿retes, el sentit politic de les
Ells no poden produir-se Inés que
Streit. (Grans aplaudiments deis
tots ens eeigeetc una absoluta ciarequals no es pot negar, veicn en els
en la mesura que ho permeti la seva
TORNA A INTERVENIR
radicals.)
dat i necessita saber quina és la posisocialistes el supon mes ferm del relleialtat amb els seus compromisos
Afegeix que s'este referint únicaEL SR. PRIETO
cid del Gorern que regeix els deseas
gim, i per aisb ajudaren el senyor
i la seca Ilcialtat despanyols, perment a un sector politic, perquè
El senyor PRIETO, en nom de la
del país.
Lerroux en la tasca d'aixafar-los, paque ello. encara que internacionaaquest és el que te mes volum.
minoria socialista, diu que el senyor
Recorda la seca declaració ministerò calgui en el partit radical el
listes, encaea que partidaris d'un
Expressa el seu respecte a tofo
Ventosa ha oblidat en parlar del resrial, de la Val din que no té res a
compliment de certs compromisos que
ideal que Co el de poder unir els
els partits republicano; però diu que
pecte a les eleccions, les recentment
rectificar.
no poden emmarcar-se darrera d'una
nobles en un sentMient de tratenencara que es parli de la seva debicelebrades a Catalunya.
Sabien aleshores ells que araren a litat, esta decidit a éster inexorable
llunyana inexperiencia jovenívola, les
nitat, reritablenictit cristie, senten
Alludeix, tambee rassemblea de parésser un govern minoritari, i que
dretes seran cls seas adversaris, i
Espanya tan profundament i lateneis que surtin de la legaamb
tots
lamentaris, en la qual mengue' part el
aquesta posició habria de trobar-se recontra
ell
es
produiran,
indubtablesament
com
el
que
mis
pugui
senlitat.
senyor Ventosa, i que iou declarada
forçada per rassistanci a intelligent, pament.
tir-la.
Acaba dient que ell no compren alfrancament subversiva pel Govern de
triótica i desinteressada de tots els elemis
grans
enemics
dels
avanEls
tra manera de calme el Govern, que
rogué produir-se la revolueit's en
Havors, i subratlla el que, al seu juments que ett tot mornent preconitzcn
tatges adquirits per la legislació de
no sigui el del Parlament, perqua al
venir la Repeblica, i no es realitzä
dice s'estigui corroborara aqui soleenuna coincidencia amb el Govern.
les Constituents són les dretes, les
cartel- está segur de triomfar.
per causes que no eón del cas exnoticia el pacte anti-marxista elecVaig parlar alesheosres del restagneis recolzen els radicals en les seves
Crida a la consciencia dels horneo
pressar, i aquesta revolueid cal reatoral.
bliment de la pau espiritual. ja que
pretensions, i a ningú no pot estranyar
representatius perque, en tot moment,
litzar-la. Lluny d'aix6, el senyor
Ja s'enfortiran aixi els radicals amb
cocas a condiciä precisa calia resque les masses socialistes plasmin !hm
el qui se semi ferit per la injusticia
Lerroux en el seu discurs obre més
Inés (orces que han declarat estar distablir l'ordre públie, atraient entorn
desig en una concepció revolucionävingui a buscar el consell i reinar del
la
porta
a
les
forres
adversäries
del
posades a subvertir la legalitat.
seu les forres anomenades imponria, per be que la forma d'acarar-se
Govern, podent estar segur el qui 110
regirte i les invita a prendre el PoDeclara que els socialistes no tenen
derables, sense les gneis no pot
amb ranti-marxisme les organiszafes que no tindrà queixa. a menys que
en
un
simple
s
sien si abans es po
haver-hi autoritat possible.
res a veure amb aquest recruament
no es sulgtd fer qüestió política de
cions subalternes del socialisme són
apellatin
(le
republicanisme.
deis atemptats de que s'ha parlat aqui.
Afegeix que per sentir-se amb
manifestacions d'organismes autónomo,
tot.
Diu que els socialistes no poden
El CAP DEL GOVERN: ¿Penó
plena autoritat ve al Parlament, en
EL SR. MAURA
Diu que aque s t gavera no ha faltat sense que ningú no pugui impedir-11o,
tolerar
que
se
subverteixin
les
esla seguretat que no estará al banc
quan ha sentit de mi la V. S. dir
El senyor MAURA, en nom de la
a cap dels compromisos republicans
i, per tant, la protesta va contra la siles
quals
per
sències
constitucionals
blau ni un moment mes del que el afegeix que tinguin la seguretat tots
aixi)?
minoria conservadora, diu que han estuació actual, creada pels elements del
ells Iluitaten, iti que es vagi contra
Parlament vulgui, perque el Govern
El senyor PRIETO: Jo no he
tat aclarides mollee coses, però que
que el Govern sent també el drama
Govern, i dels que tracten d'aixafar
el proletarias. Afegeix que a fu
no pot admetre que vulgui desfigudit que he, hagi dit S. S. (Forts
en manca nea per aclarir.
de la injusticia social, sent també el
els socialistes, pera que no s'atreveicabar el caciquisme camperol i evirar-se la seca personalitat i no pot
rumoro.) Basta, com més forts siEl Govern que s'asseu aquí, ¿ti
drama de la tersa, plantejat entre la
xen a acarar-s'hi.
tar el seu complet ressorgiment ello
consentir de riure ni de la miseriguin
els
rumors
d'aquestes
minories,
prou autoritat per a respondre a les
renda i el salare però els uns š els alParla de les queixes que elle rerolen socialitzar la tersa, per tal
córdia de la (treta ni de la misemes
content
em
poso.
Afegeix
que
tres han de tenle en compte que ame)
declaracions que &han fet?
ben de totes les organitzacions, i
d'acabar aixi el parasitisme senyoricòrdia de resquerra.
la seva art:tud en aquest moment
aquest criteri de imricia i de legaPerquè l'actitud en que s'ha coldiu que seria una covardia que traerival
i
faene
campero!.
El Goee'rn podeia arribar a fer
no
és
original.
(Rumors
i
proteslitat se'l trobarà sempre, perä si es
local la minoria socialista podrà aleiessin dc desatcndre- l e s. Elle han
Termina
dicient
que
les
organitcertes conce.ssions en la forma o cn
tes
dels
radicals.)
vol aconseguir la solució per mitjans
grar algunes dretes, pecó a ell no,
vingut aquí per iixar la sera actila manera, pecó cap que representi
zacions soeialistes i sindicalistes, si
El senyor LERROUX: eS. S. rede la força i de la CeV011IC10, dl ha
ni com a conservador ni com a retud devane de les dites qucixeS•
una claudicaría del seu esperit d'un
bé dubten de record que cuasi s'adcerda (Valgan partit republicä que
d'advenir que no ho consentirà.
publica, perque un regim no pot
republicanisme hietóric espanyol.
reprotxes cls ha fct el senyor Lerverteixi el perill désser extremass'hagi aleas aci a predicar la revoDavant la revolucie, i davant la subviure quan se li posa al davant Sota
roux encenent les consciències de
El senyor GIL ROBLES: Jo el
sudes
les
essencies
constitucionals
lució?
vertió, el Govern estarà sempre, però
l'organització obrera. (Protestes de
la gent poc preparada per a la vida
que li he dentellee a S. S. es una
e
n;itar-ho,
PRIETO
recorda
l'obees compti amb ells per
El senyor
amb la plenitud de la sera indepenles dretes.)
contestació concreta en el referent
pública, pelee que fácil seria recorper molts que siguin els saerifieis
trucció dels lerrouxistes. (Protestes:
dencia política. (Grans aplaudiments
UNA VEU: Totes les organitzaa la seva posició davant rordre púdar
que
actituds
d'aquesta
naturalei
lee
amenaces
ami)
que
el
Govern
deis radicals.)
en les rninories governamentals.)
cions, no.
sa, també en el tcrreny religies, les
blic.
actitud
era
revolucionäels adverteix, lul ha moltes coses
Aquesta
Cal adonar-se del gravissim perill
INTERVE EL SR. PRIETO
El CAP DEL GOVERN diu que
han tingudes molts deis que critida i insensata. (Notes protestes.)
que ells no estan disposats a ac
que té ramenaea, si no la realitat,
El Sr. PRIF.TO , en nons de la rnicus no han daccepter res de les
quen, com aquella incitaciú a aixecar
en eis socia--ceptar.(Aludimns
Peris això és cosa seeundäria. A
dein front únie proletari, que signi¿retes ni de les csquerres que desnoria socialista, expressa la necessiels vels de les novicies. (Rumors í
pesar de tot, no tenen inconvenient
listes.)
fica l'obertura d'un periode eme.
figuri la seca personalitat. Quant a tat en que es troba de respondre a les
grans protestes de la minoria radia autoritzar el Govern perquè prolucionari, de conseqüències incalcuES DEMANA UN VOT DE
l'ordre peblic, ha estas per al Goparaules que clarament els ha dirigit
cedeixi amb ells sense contemplacal.)
lables . (Rumore.)
vern la principal prcocupació. Aquesel cap del Coreen, amb una exclusiviCONFIANÇA AL GOVERN
cions.
Pesó Co que es vol negar ahí)?
1 el que ola de saber és si el
ta situació anärquica que s'eta ceses
tat que subratIla.
El CAP DEL GOVERN: Jo no Coreen té l'autoritat moral necessäEs llegeix una proposició inciden¿Es vol negar també aquella incitaRecull les paraules del Sr. Alvarez
pel palo l'ha induit a prendre pocontra
S.
S.
tal, que defensa breument el senyor
he parlat de procedir
da per a oposar-se al que els sociació a les masses d'assaltar i cremar
Lara, i dit: que precisarnent les queisicions per tal de tallar-la.
ni contra ningú, sind contra el que
Salazar Alonso. en la qual es de.
els registres de la propietat?
listes anuncien.
El Gocen ha sentit la inateixa
xes que ells tenen de la conducta de
falti
a
la
Hei.
(Forts
rumort
dels
ramana
an
vol
de
confienea
al
GaEs dirigeix al senyor Prieto, ¡
Cal advertir que les pasantes daalarma que ha sentit l'opinió pública
les autoritats al camp, ratifiquen gran
dicals.)
vera
en
Nieta
de
les
maniiestecions
diu que aquests atropellamen t s que
rin deis socialistes tenen trié; pes
part d'aquesta actitud.
davant dels discursos de les dretes
El senyor PRIETO diu que refetes
pel
senyor
Lerroux.
denuncien,
encara que siguin veritat,
que les del senyor Lerraux aleshoi esquerres, i ha sentit també la
A la presó de Jaén — segueix dient
nuncia a seguir parlant, i es limita
no justifiquen acuesta actitud, i esEL SENYOR VENTOSA
res, perque la rnassa que está ¿arnecessitat d'intervenir activament, --existeixen en amiests mornents mis
a consignar que la minoria sociasent així ha de dir als homes restera d'ells es major i, per tens, la
perä cal saber si a! Parlament totes
de 400 yeso s . han estas amenaçats
El senyor VENTOSA, en nona
lista no votaré la proposició.
ponsables del socialisme, que consisera responsabilitat també A maaquestes cuto que clamen tan alt diversos eigniiicats socialistes i s'han
de la Lliga, din que cal concretar
El senyor MARTINEZ DE VEdenla que el que no es frena in.)
jor del que ho era Ilavors la del
sellen el macelo concepte i el ma- assaltat rases del Poble.
rebase del vot que van a donar al
LASCO anuncia Cille la minoria
conduirà a res, eind que seis ende
senyor Lerroux, i per això rolen exDesnrés d'exposades aquestes dades,
teix pensament.
agräria
votara
a
favor
del
Govern,
Govern.
-riaelsmtixoacbrijuevs
plicar-la.
anuncia cona al seu judici esta planPer una 'uanda. un partit que comRespecte a la qüestió de l'ordre
puix que no creu que pugui ésser
tablement en l'adveniment d'una retejas e! debat.
partí la responsabilitat del Govern,
Declara que el' no ha passat mai
públic bastarien els aptaudiments
altra la sera posiee's.
Per
tant,
els
prega
acció feixista.
El se-vor Gil Robles ha requerit el
sense motin >uf icient, o almenys
per uno moments d'incertesa com
que han tributat al senyor Lerroux,
que tinguin en compre el consell
EL SR, SANTALO
sense allegar-lo, atnenaça de totes
govern per preenntar-li Si está disel que ara passa. Per aixO he dit
però no sera en va afeite algunes
lleial d'un repul s lica. que no caco.
que
si
ramenaea
es
posat a sortir al pas de la propaganda
maneres, i diu
que creía que era una gran desgraparaules Inés a aquests aplaudiEl senyor SANTALO, en nom
ratgin aquest moviment.
INTERVE EL SR. MARTINEZ
socialista,
i
el
Sr.
Lerroux,
amb
menys
repetís, no tallar-la o no denunciarcia que el partit socialista hagués
de l'Escurra, diu que no ha vist
mento.
BARRIO
Peris es que un Govern, per po.
la seria imperdonable debilitat.
discreció que la del Sr. Martinez Bard'encarregar- tu ara del poder, pecó
en les declaracions del Govern moL'ordre públic está anienaçat per
fer front a un moviment rey°.
der
(Grans
aplaudiments
dels
radicals
i
rio,
slia
dirigit
tan
excludvament
a
El MINISTRE DE LA GOVERtius de tranquillitat suficieet resno es pot deixar de tenle en compuna subversió violenta, i declara
lucionari, ha trobtenir toses les as-'
la
minoria
socialista,
que
no
bi
ha
mes
agrario.)
NACIO día que el senyor Gil Rote COM Yalta majestat del Poder púque despees d'escoltar cl senyor
pecte a qué no vagi a ésser atacada
sisthcies parlantentäries, ¡ aceptarreme; que suposar que el Sr. Lerroux
S'han celebras unes eleccions, i el
bles acaba de plantejar dos problel'obra de la República.
blic es Ilitträ als rnembres d'orga
Prieto ere': que no hi ha cap justifiles com absolutament indispensables
estä decidit a embarcar-se anib elePoder ha passat d'unes mans a alha
dues
manifestaraes a la Carnbra: un de olítica genitzacions caciquils, eme ropinió enSobretot hi
cació per a l'actitud socialista,
per a la oes a autoritat 1 per tots
tres, i aquestes mans a les quals ha meras subvereins per al regint, amb
neral i un altre d'ordre púelic.
cions
concretes:
un
projecte
portat
tera del país repugnava. ¡I com, IlaLa República vM gu i' Per exiaensies
cls seus lumbres, i precisament el
la intencfe d'eixafar els socialistes.
passat són inane republicanes.
Pel que pot ilustrar el indico de
pel
Govern,
que
ello
jutgen
complevors, es podrà convencer aquestes
ministre de la Governació ha estat
del stitragi, i aquest si pegué éster raó
Recorda la gran tolerancia amb (Rumors i protestes en els radicals.)
la Cambra he de dir que e! sentitament anticonstituciona l , i un altre
mosteo perque tornin al salad de
per a un canvi de regim, entubé pot
censurat a ¿artera hora per la miCita un paregraf del discurs ¿arque el partit radical asseeti cl
no
és
anticonsment unänime del Govern s'elentiiique
hei
de
trorientacions.
fans, anticristiä i ensila/me, i C0111
projecte
esser raó per a un eauvi
noría ni do nombrosa de la Cambra.
ree del Sr. Gil Robles. del qual deveril en els des anys anteriors.
ca amb el judici que ha de sostetitucional,
peró
que
suposa
un
cocaren aquestes condicions ran a defen(Aplandiments a les dretes.)
(Forts rumore.)
ducir
que
aque
s
t
propòsit
de
sub(Forte
rumore.)
nir-se al banc blau, cada hora i cani a l'esperit que porta la República.
sar la República? Cal con'iptar atub
Acuestes eleccions se celebraren amb
Requereix l'opinió del ministra da
versió este: en ell mes clar que no pas
Afegeix que si ells són responda minut, AM tot el preet:gi, i que
Respecta
a
aquests
dos
projectes
la realices. (Aplaudiments en cls so'ser
un
govern
lista
Governació, que diu que esti seuna Efe electoral
sables
de
la
caiguda
d'un
Goma,
en
la
propaganda
socialista.
per a aixe, necessita sentm-se amb
no han vist encara cap propòsit de
cialistes, i protestes en els radicals
tust isst, i no es pot arribar a la congur que despees de les pasantes dei
refereix dupre s a la destitució
qué diran de l'opini6 pública que a
absoluta llibertat de moviment, no he
rectificació.
i en les dretes.)
senyor Gil Robles no se sent anda
clase:, que aquestes Corte lamina menys
d'alcaldes socialistes.
les nene, ha donas pas a represenmita: per cap forca estranya a
Afegeix que per aleó, Ad) tot el
1 110 solament en la conducta del
forca legal que les Constituents per
tota l'autoritat.
tie aquell Govern traed de
i
El
Sr.
MARTINEZ
BARRIO:
tacions
t
sumiste.
seu dolor per tractar-se d'un goGavera, quant a la interpretació de
legislar. Per aix,e no pot parlar-se de
El MINISTRE DE LA GO.
sotmetre? Per que han vingut
Per ntsslt que s'llagi fet, que es fixi
vera republieä, ells no poden votar
¿
les
bicis,
sitió
quant
a
les
l'ele
que
VERNACIO: Ara ho aclariretn. •
Com que dantic abomina de la
'a
la
intangibilitat
de
la
l
egislació
e Es que ele ha donat una força el
V. S. les rete es terca quan Ve S.
la proposició.
projecta.
-cuestConi.(Aplaudmets
política de conciliibuls, pdblicament
El senyor MAURA termina dient
formava part del puncen.
Govern:
Ultra els fets enunciats te en conha les manliestacions, diversos cops,
que les paraules del senyor Gil Roe
En aquest punt cren que rectitud
les dretes.)
El sens or PRIETO es dirigeix
UN DIPUTAT SOCIALISTA:
d'aquest ericeni a arells amics tan
del senyor Lerroux és completables no poden Asen orn secret per
Es diu que aixie afecta a l'esperit tra del Govern la falta de resposta
despees al cap del Govern, i diu que
Es clar. (Fortes protestes dels raidentificats—diu—amb mi, que despees
a una numió de coses aqui canosament anärquica, puix que no va a
a ningn quant 1. la seva intencid
de la República. Pene es que respeno és que elle pretenguin promoure
dicals.)
des que ilonostren els intents subde conèixer les meres tribulacions les
després dhaver Ilcgit el periódie
rit de la República no és precisament
El PRESIDENT diu que el resuna actitud de violencia que po- mantenir l'acordat, sinó a desfer-lio
han comportades plenament.
amb un afany ere d'anar contra els
que s'inspira en la politica popular
la lliure expressió de la democrácia? versius de les dretes, (cte que tamdrir]: fonatnentar en una que no elen
pecte a la pereonalitat que reprebé s'han produit a Catalunya, a peAccepto integral:icen el retret de
socia listes.
agreria.
I mane a l declaració d'acceptar
ressa'ter massa en la flagrant violaeenta el senyor 1.erroux imposa un
sar que allí el Govern no protegeix
V. S. i contesto diem que el Govern,
Es refereix al trasllat dels fundoPer tant ell no pot dir si vota
el regia) republice, ha erhaver-hi la
cie de rarticle 73 de la Constitució.
silenci respeluSs per a les ICITI
i particularment el ministre de la Gonaris del Banc d'Espanya per éster
no la confianea al Gavera, yergue
mestiza claredat per part de la dreh aquestes torees.
en la primera regada que es donà el
paraules.
per
últim,
la
interpretavernació, es preocupa de l'Ordre P li
.Replica,
directius del Sindicas, i que tonen
no urca que tingui sentit votar g
que per part de resquerra. Aleshores
Poder al senyor Lerroux, però a això
El CAP DEL GOVERN afegeix
ció del sensor Ventosa, i tiusi que
apartats del servei a pesas. de la reamb un criteri totalitari per dir-ho-blic
no es fa atorgant-li iota la plena
¡a què les amenaces de revolució? ¿O
s'afegeix la circunstancia de l'alinea
que la missió d'un partit republici
aixi.
enlució favorable per a ells del Juautoritat.
is que quan les coses no van pel ea- a Catalunya la Lliga no ha acatat la
a un partit governamental d'un altre
històric él: ampliar la base de la
voluntat
e
lectoral
que
predominä
a
rat
Mixt,
el
qual
ha
estat
dissolt
El MINISTRE DE LA GO.
rni que ens convé anem a recúrrer
No mira solament a l'esquema, aisló
partit que nega toses les essindea
República.•
alli.
pet governador per haver donat la imposar-nos per la força?
VERNACIO es dirigeix al senyor
cap al centre i la dreta tumbé. (Ruconstitucionals,
per
la
qual
cosa
sens
Al que el Cot t'en no es presta
raó a aquells funcionaris.
. tela lea
Gil Robles, i diu que repe
El senyor GIL ROBLES, en neun
mers d'aprovaci6.
Es dirigeix als socialistes per dieposa en el trànsit que s'acudi a la
és a deixar sense resiesnria el Podeis populars agraris, din que les
paraules gute es contentaren que la
I mentre repassa els telegrames des
revolucid, per tal de surtir al pas del
Ins que si han de reedrrer a la viodes a elements ene no hagin fet
paraules del senyor Prieto acusen
seca idea' del Govern da gevernar
gerernaders civils adverteix que no
perill eue aixe sarasa.
lencia ho lacia com mes aviat millor
acahnitsit al regm epublice.
amb plena dignitat sense consentir
que (Ilustre del Parlament hom ti
són solament els elements d'esquerra
(Aplaudiments a les ¿retes), perquè
el
consell
sozialista
que
no
Recorda
Rezo/ele que quan ce pariera del
una actitud ben distinta iSe la que
que a través d'ell acererni tra a/teg
els que amenacen el Poder Pflbl ic i
pot resultar malament o bé en aqueses dissolguessin les Corts Constituents.
silenci d'en (serena ell digne que
o altres. Diu que vol que quedi bes
es té fora d'ell.
Pertorbta l'ordre.
Sastre
ta
revolu
c ió, pm!, el queno es pot adbbstant,
no
poden
reprotxar
cap
No
aquest coserla tan aviat coro adclar que el estä decidit a mas.
(Rumors d'aprovació. El senyor Gil
meteco aún les amenaces de nvolució,
Creu que eren innecessàries les
~Wat
a
aquella
reaolució,
però
el
vertí, un greu perill per a la Re*
Robles demana la paraula.)
tenir landre públic i a deiensar d
sollieitacions d'independència del
ue produeixen danys a la nostra ecoseu
partit
sunbla
q
Lerroux
i
el
moya
Mica que el les parlar, i alai para
CARNAVAL
regits contra uns i contra altrei.
Aquest !leen:arre he denunciat ja
Govern i les manifestacions del senomia.
que Anicament tener% aquests designis:
a Satagosta, i Ilavors es digné que
Diu als socialistes que no
des del lene blau i el denuncio ara, i
nyor Martínez Barrio, que no sap
vnl que es vegi
Es
imprescindible
que
no
primer,
aixafar
la
preponderäncia
da
Adverteix
les
seres
no s'atreviria a repetir
donar-los cap pretext perqui es colanuncio que anea Govern barra d'asi eren adequades al seu pensament.
ca les seres panales el proltäsit d'ual iorea socialista, i non, anihilar
pasantes
al
Parlament,
i
les
repetí.
el vestit de smoking
loquin fora de la legalitat, i cls imicarar-se amb el Parlament per densaEl MINISTRE DE LA GO VER.
na provocació ni dent repte, perquè
els nitres partits rermblicans, amb
!Semana que e/s que ara parlen fora
ta a perseverar-hi.
r-li de posar aturador a aquestes
NACO: Anem a veure-ho.
de la mateixa manera que es dirigeix
peranca, que no han pogut aconseguir,
Ronda de Sant ll ore, 24
del
Parlament
reecteixin
aJuí
hmEs procedeix a votar nominalplomes i a aquestes baques que vEnen
El senyor GIL ROBLES: No is
als socialistes ha de dirigir-se a altres
de tetar una majada absoluta.
be les seve naraules, perque es poTalaron 18888
ment la proposició de cdedbiallj
subvertir* Mar, públic a Espanya.
el Me ei tl es t el momea, de deduir-bo.
add
I
r
tilIde
ete
dIff4Pet
1
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st
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isnsw
g
s
Paigesti
lid aun
CON4l
•
h lb el! tr4M M ralea _ del ks

MiLlini;

Dijous, 8 be feble d41 1934

LA PUBLiC1TAT

ii

jnetiu d'hnlosar les condecoracions pel ineviment enarco-sindicalista, #
Ihnideet de la República ha pronunciat un discurs equiparant aquesta sedició
antb la del 10 d'agost i fent un elogi calorús de reslerit democràtic

Madrid,— A les onze del
mae

ea, que litigué lloc el mes

da-

.61ra celebrat a la Plaça gost, de 1932.
de, l'Ärrneria l'anunciada ceri- Entre aquell acte i aquest la

astenia d'impoaicid de les trans diferencia no existeix, perquè
oren. de l'Orde de la República no arrenca ni es deriva de la
a l'Inspector general de la Guär- significaoiú contraposada dels
dia. civil, senyor Cecili Bedia; dos perills j deis dos ataos que
al Director general de Segure- hague de (hollinar i rebutjar la
tat, senyor Josep Valdfvia; al República espanyola. perquè en
cap de l'Oficina d'informació de agoost ole 1932 el movimenl fos
la Direcció de Seguretat, senyor autoritari j en el de la tontico'
Vicenç Santiago; al Cap supe- de 1933 el moriment ros olemafm.
riOr de Policia, senyor Tacint gógie. Aque.sts anteredents per
Maque:, i al governador de Sa- a la significaciö ole l'aele tenen
poca importäneiti. Es la oliferagussa senyor Elvir Ordiales.
- Des de molt abans de l'hora ro, ncia de i de la (lata.
anunciada, una gran gernaci,5 El primer. un,, larda d'agua',
05,1 13dia totalment la Pla t a de i l'altre, Un mal t ole desernbre;
l'Armeria.
allà entre els arbres
Retiro,
Hi havia formades forces de aquí prop deis cerretts de l'eolirexercit. de la guardia civil, de fiei. lloes al capda%all uiti
segeretat i d'assall, i al rnig l'altre d'eshatgiment o dto gaudi
de la plaça hi havia col•locats regí, reivindicats per la Repúdos batallons d'infanleria. que bliva per a la so.ohirania naban assistit a larte.
eional.
A dreta i esquerra hi havia
La signifiracivi idènfica d'atorees d'assalt j de seguretat, quell adei d'aquest. fins a tal
¡ a segon tenue les forres de punt que els condecorats
cavalleria de la guardia civil i hores loo tornen a ésser arnb el
de seguretat.
record davui, i els condecorats
Tambe hi havia dues bandee d'arui ho eren potenrialment en
'de música.
lacte del Retiro. evidencia (pie
• Prop de la façana principal la Repfiblica espanyola, mesa'havien muntat cinc tribunes: tressa amb la serenitat pròpia
una per als invilats. d'altres de la continuital dels seus proper a personalitats amb eärrec pis destine, envere el progrés
ot comandament a la capital. i politir i social s'afirma sobre
la central destinada a S. E. el el desequilibri de les passions
!residen' de la República.
contraposades
extremes i
A les onze del mal( i sol•lici- assegura la lleial aothrsici a la
tada la venia del general de la fora pública realzada en el
divisiö. les tropes han presen- centre de la voluntat nacional,
tat armes i batid noarxa anun- estä romplelament segura que
riant raribada del President de mai no serian ernbolcallades ni
la República.
pertorbades les SPVPS ales. vinEl Cap de l'Estat ha SOrtit gui d'on vingui el perill que les
del Palau Nacional acompanyat amenaci.
del Govern. Ilevat del ministre
per una e...incidencia fed'Instrucció Pública.
lie enntig de la desventura que
Hi anava tambe el secretari sempre produeix la pertorbaeiú
general de la Presidènera de la
de l'ordre públio . , la força ha
San- donat a la República i a la suRepúblitia. senyor
chez Guerra: el cap de la casa cietat espanyola la noble, inmilitar. general Ruiz Trillo: el equívoca. insuperable garari'm
segon cap. contraalmirall Ruiz
( )ll over sobo) defensor -la ¡
de Reb o lledo, i tats els seus afermar-la VAIllekl el perill 11•11IL
ajudants militars.
flanc i contra el perill ( 1 • 011 ala:arto alta iniciat peonunI re fl aue. deivani expedil
caini perque aquesta IIL(ILfLI' Cl
mi"istre deGrVOIIÌa Ll
ri2ni
les paraules següents:
de justicia polilla ¡ social ¡alExrin• Sr ' : Eltosiiil ' a gui seguir contaran' a Iota 10
ae o rdat. so t m e t en l - h6 a "P l. "- velocitat que la realilat lilI Li
cosella,
[refl u ir
ion
a n
i la prudcia
a
;Vei'i
ai, , de S ' la
' ú '''‘ .8 e ' se- té com l e s 's'iris materials, mar-1;iri
::"3" l,'e
al del SPglid
(los costat % del can-ti 1
nY ' r Dii.eet"eg
reiat . l'Ins P ccl " r gcnera.
la adhue sobre l'escorra dels arp
" u- bres el ' erill de l'extrema drela
4'it1krdia
eiviL et eaP
Cilla
d • info-ormació
de lade
Direcció
de Seentelat. el Cap superior de
el Per ill de i•exi.elea esIdern.
-i
1 ougui segui , el (-ami, del
Pokra¡ el eovernador civil de P '" r on
Sie
Eapogossa. leiiint en rompfe els Pregres amb
v'd'ell''t
r niars preatata a ja cl v ihtza c i(l del nostre lemps i
a e rveis sin a
República. amb motitt de la re- l'impuls generda de la voluntat
preaeia, dais fels revolucionaris uacional.
theds,
aquesta manera. ciula
gel mes de draambre.
hounils esperits d'acció. heu
• Aquest aeord del (l vor
sabul sentir i comprendra alta
terpreta un sentir general del
que de vegades a l'espera critic
roble espanvol i as per a
tres tin honor pregar a S. E. i cultivat se ti deaapareix ¡ se li
que els imposi aqucstes conde_ esborra; hei sabnt eaaapren_
ciarae¡ons, per a exieri„,.0 .,ar dre que na hi ha molla perquè
aquest sentiment de gralitud e n resPel'il• 111155 VegadeS
del poble espanyod. que no és l sfaltres vegades stispicai:i
ein6 en suma la fe en ell uta_ en definitiva sempre esporuguit
reisi-per si qualsevol allra cir- a cada vaivA de la !maza púencastar-ocia vigués anienaear blies, tireuen els primers en
la tranquiblilat del paia. tenir jerill l'ordre. jutgen els altres
Si:per endavant
la
seguretat compromesol l'essencia i
assolida que tots els Organs de nificat. ¡ vaaanrea hen dit amb
l'Estat sabran reprimir-ho
la vostra almegació que eamEn nom del Govern. III Lleva prenent i subreposaid-vos a una
felicitació més efusiva i co ra intenció inieial, sableo que la
dial als dignes funcioroaris que
República no pot doblegar-se
han estat condecorals.
als que s'excedeixen, perque en
Quan ha acabat el seu dis- ella l'ordre
essencial. i és
curs eÁ senyor Martfnez Barrio, essencial servir el significat
les persones que havien d'esser la República, coro ea esseneia
objecte de la condecoraciO han del regim d'aquesta lésser orpujat a l'estrada presidencial, denat i reeetlzur l'eaeènria pr o a allí el President de la Repú- gressiya li i II iminleniment
faldea ha anal imposaid a eaincominovild e de l'oree.
d„„„l „ l„
Per?) si
daicun la banda de l'apreriada
distin ció.
e spay
n o la la prora d'una
lle
En acabar la ini P esició
' i les
es
Ileiallat hei demostrat lambe
insignies. el Cap de l'Estat s'ha amb la c' onduela has Cl impregarostat al micrófon installat a nal la vostra anima d • aquell eslA tribuna presidencial i ha perit iustioier que en leo instisegüent di-curs:
pronunciat
ticion"s
IL DISCURS DEL PRESIDENT la iragiia (1,
DE LA REPUBLICA
que hert s'ibat substituir aquel la
• fienyors i ciutadans tole. pre- 'rase desesperada de l'alternaients j absents, que escolte(' i
liva de vittiver o morir.
tompreneu la significacid de
—Per que tia estat possible tanta
Jacte i el sentit de les paraules:
lleialtat, tanta serenitat? Perquè la
• No puc començar el d'avui
força en que la República descansa
sense que acudeixi a la meva ée una força que tan sols del poder
memòria com un record que no depèn i tan solo d'ell rep inspira és
i es complementa
cians, estranva a la violencia i als
mb un "l'e acte de significa - odis de partit inconciliable amb
eiA , no ja anäloga, sin6 iilsnti. aquel] concepte que asscnta el monopoli de la força en una tendencia
contra una altra tendencia, en una
classe contra una altra classe, en un
(Ve de la página anterior)
partit, contra un altre partit, si no
Govern, la qual Es aprovada per 235
que coHoca la força en la dependenvota contra sa.
Cia exclusiva del poder públic per
' Tot seguit salaces la sessió, a
ennplrar el dret de tots.
les den menys cinc minuts de la
En referir-nos al palde i a la masnit.
sa chitadana, no afirmem la supremacia de la força ni del GOVerll sobre la massa ciutadana. ella és diferent, peroné és mis que nosaltres,
pera precisament perquè és ntés no
és igual.
Je) no, us diria la veritat si us
afirmes que en aquests actes tot es
.1 No ..vorat la confianga al Govern
satisfacció. No, fóra inhuma no seneh radical', agraris, popular, agraris, tir el record de l'amargor de tant
nacionalistes
bascos
i
demòcrates,
de dot i de tanta tristesa, però per
damunt del dolor individual hi ha
1..liga Catalana; en contra, els socialisies', l'Esquerra i el diputat comuuna altea situació de tristesa que
'nieta.
creix en l'esperit del poder palie, i
- S'han abstingut els Srs. Azafia i
es el dany per a l'interes nacional de
s Casares Quiroga, les esquerres repula pätria, interés nacional que no es
>tiritar' i alguns conservadora, entre
concep com poquito oblidar-lo ni
: dl' id Sr. Mauna.
una coneepció, collectivista de la ag-

Lisquehan votat
a favori en con Ira del Govern

•premacia de l'interès social, sobre la
justicia o larbitrarielat
Va a acab a r Fac'.. e anib una desf i
es reflecteix-laditub'ekrnq
en el que es la torça de la República,
marxar davant els ciutadans; no al
so del toc curt i vibrant, que .sentbli
intimar la llibertat dé ningú, ni.tan
solo amb l'aguda diana, silla atub
una marxa alegre que signifiqui
rempar del dret de qualsevol i la
proteccP, de tots.
Vaig a acorniadar-me de vosaltres,
i a parlar també per al palo. I cont
es va inventar en la histäria d'Espanya una fra s e fanmsa que encara
veiein reflectida ein quadres que atribueix a un (1,ds poco , capo d'Estat
que no era dinata lilI expressió
celebre sobre gala era el s'atila al
poder, la frase invertida pc rò idéntica reflecteix un conceree que sota
vestidures cte úrpura va poder sentir el cap d'Estat que portava sane
de poble a les S,VeA y en e s . i que va
poder pensar-la enfront (121: eXCe3005
d'una aristorriyda elesmanewola pecó
la represe s, taciO de la República no
pot pensar ni pae'ar ami a tina democracia raol-eca.
En la República (1, poders sen
uns altea : . emanen dei noble, de la
Constituci ó . (le la sobirania nacional. de la Ilci.
El sentit del< fet s d'agost de 1932,
de lacte d'avui Cli aquest Palau, es
el que us lein al principi, i que vaig
a resumir ara. El principi que la
la República' esta conscient de la
possibilitat del perill pels dos costats. Aqt/esta e3 rrasenyanca eterna de la hist,',ria. Encara hi ha supervivents veterans de la rcvolució
de setembre. la més esplendorosa
floració d a la , elamocracia cspanyola
en el segle EI,N. i de la Primera
República. el iruit natural d'aquella
florado:), i ja saben que Ir -ola aquests
perills naturals d'en podia .assentar
les seres esperances, pera si poguessin parlar les valles pedres d'aquest
palau en s revelarien la interrogació
sinistra del propi 1-erran VII, que
potser la majar de les seves preocupacions ion rozan veie que el trobar-se encara a la dreta d'aquesta
reacció espanyola és on Iii havia
el major deis seus perills. Aquesta
és la lliça de que parlava al principi.
L'altra, la d e' l . final, es la següe
nt:
Facie . (l'agost de 1932
i el de la tardor de 1933, les dues
repressions per la força serien inefi-

caces cense la consulta electoral de
juny de 1931, i la conducta electoral de novembre-deSeinhfc de 1933Selbe elles, exhibir •nonlés la forea,
seria matar l'autoritat moral del Poder i enervar l'efieacia material de
la forca. No, el Poder de la República espanyola arre:12a d'una legalitat exquisita i perfecta d'un vot
popular del 1.1 d'abril, d'un Meta:
de les Corts Constituents, després
d'aquell discurs inoblidable que escoltaren: dempeus els diputat. i que
pronuncià el president daquelles
Corts, cridant l'atenció sobre que
una Constitució deformable significa el dret de ' cada un d'apenar a
la violencia.
Aixú és el principal, perö després,
en la realitat, un poder garantint el
dret dels ciutadans fit que es rtflectissin amb fidelitat els complements
extreme de l'opinió pública ami, garanties per a l'esdevenidor que amb
Igual fidelitat i eficacia es reilectirien
en altres desplaçaments extreme, o
més si iossin possibles altres
cions en mi regim establert.
Aixi es la vostra autoritat, aixi és
la medra. No se us planteja el problema de la força pública, quan un regim (l'injusticia dubta qui té la raó,
i qui encarna l'autaritat és el que
protesta contra l'opressió al carrer, o
el que dicta rarbitrarietat des del Govern. En la República espanyola aixa
no és possible. , nostre supon és
en el poble. Els rnitjans legals garantits i elicaeos de qui encarna l'autoritat tenen sempre la raó, perquè laveritat l'assisteix quan no el deposen
dels mitjans legals.
I així queda realitzada l'ambició
máxima de la meva vida, ambició que
no era un mandat ittesperat, un mandat en el qual sostingui cada minut
l'energia d'un deure, però salta imaginativament atril> els anys el vol dina illusió. L'ambició és una altra. Un
estat de dret en un règim tan polític,
just, flexible i sensible, que tara innecessària la revolució legitima, és el
de la voluntat nacional, i es vegi tan
fort que faci ineficaç i faci impotent
la revolució facciosa, la revolució del
desi g, de l'interés i de la parcialitat.
En acabar el seu discurs el senyor
Alcalá Zamora, el silenci era impressionant, i no sha aplaudit segurament
per tractar-se d'un acte protocoHari.
El pas de les torees de la guardia
civil ha estat rebuda amb una ovació
ininterrompuda.

Darrer.. .i
Boxa

MARTINEZ D'ALFARA S'ADJUDICA EL CAMPIONAT
D'EUROPA DELS PESOS
MIGFOP.TS
Ana passadar .1 Circ olympia, Martinca d'Al;aral en . vencer Steyaert,
s'adjudica el taca de campia d'Europa deis peso, mig-iorts. El combat
va arribar al litnit de les tuinze represes estiputatle; i el valencia, per
tant, ion venced er ter punta , Va actuar com a jutge imic el francés
Vaisberg. Els dos boxadors acusaren al-ans del comnat els seguents
pesos: Martille:, aliburt: Steyaert.
75'500.
El P a i ie , encara 'que • nombrús, no
arriba a emplenae del' tela el local.
El matx tou segeit art') Constara
interes pel púhlic. que. no ' enea d'encoratjar en tot Moment el valencia.
Quan Martiliez len i proelainat vencedor, reb,'. una 'o‘acij, entusiastica. El
belga va compartir,' arli , e! -ea con-

hora

trincara, els xardorosos aplaudiments
del ptblic.
El coniliat ion menat sempre a
tren viu. Steyaert. tal com baria
demostrat en els seas entrenarnents
públirs, va palesar un exceHent joc
de cantes. ,Gracies a aquest joc va
adjudicar-se amb relativa iacilitat
els primers rounds; va contribuir
igualtnent a aquest domini inicial la
varietat i intensa activitat del belga al ar pinez, desorientat per la
mobilitat del contrari, fallara la majoria dels seus cops i perdia la malaria de les ocasiono que se li presentaven per a colpir amb eficacia.
mig combat, però, la huila va
canviar radicalment de fesomia.
Mes agressiu, el valencia sani iraposant de mica en mica a un contrincant rieiblement menys resistent. i al qual la gran mobilitat
emprada des del començament anava
fatiga :11. Ef domini d'Aliara aria
accentuant-se a mesura que el combat asangaea, arril•nt a dominar
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en els cinc darrers rounds d'una
Manera que no !T'odia oferii (tibies
itspecte del fallament que htvia de
donar-se al matx.

1:k..tatr estrengers,›Idegue
er

Le bomba d'aquosia
;

,7f

matinada

UN MOR!

I
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T R ES FEMITS

L'ofensiva terrorista pollada
a cap pels 1. 1 eiltet)
ailarquics
que acampen per la ilustra
ciulat ha toulminal., e u aquests
darrers moments, (tia un acle
que hot tingut lamentables nonseqüeneies.

espionatge

(Ve dila - ltrimera,. . päglna)

Gulsols des de fa ciiíe :Tee-ift-

, No cal dir que es practicó al veler
un nunuciós eh:orean. No va donar,
sembla cap resultat positiu.
TRES VENEDORS DE

manes. Es el yacht "Remede. Arbora la bandera britänica.
Uns agents de vigilància es trasnadaren ahir a Sant Yeliu per tal
de practicar una diligencia d'escor
coll a bord del yacht esmentat. Per:
el vice-camsol de Sant Feliu
resoltament a que es fes .aqueo:
diligencia sense el previ coneixemen
i autorització del cónsul del Regir
Unit a Barcelona. Aquesta autorir
zació a hores d'ara ha es'.at ja
licitada.
Entretant, el yacht és estretamerti
vigilat pels carrabiners.
A bord del yacht hi ha un
nyor —el pare de Richard
una senyora i un flan de poca edat
¡Está' realment complicat el pare
de Richard Charle en l'afer que ha
motivat l'empresonament del seto
fill?
• •
Fóra difícil dir-ho. En canvi, ns.
fóra gens dificil afirmar que en el
yacht s'havia rebut correspondencia
certificada a nom de Richard Clarli.
aixo Es sospitós.

PERFUMS

•

Mentre un, auu ... de vigilancia,
la nit del alinuns al dimarts, procedieuu. o bord del velo "Manuel Hernandez", a .1a detenció d'Andrés Felipe Gil-tensa tris nitres desvetllaven
,i . ,11,,,
el; estada nte del segon pis, primera
) ,,
porta del cartear de Bailen, 195, i
se n'emportaven detinguts tres indidelonaciO ha ea usa t la coit se ;el la
r il ,oil
vidus, de nacionalit a t estrangera, que
a i‘,
i.;a,-l oi.iiiig;1.1/ Isii.:;atle
e..ss e
tl I,is
liy
: ,
vivien alli amb una pobra vella, mare
veïns de
Mistral.
d'un d'ells.
xamfrà
ret. Una bomba tro o xtraordiniiAquests tres individus eren: Vicria potimcia GIl explosió junt
tor Moroni.
Richard Clark,
a un pal de tratarla de l'esmenanglés, i Willy Mullen, alemany.
tat indret.
Els detinguts ferro protestes d'innocència i ,demanaren la causa de
Tul segun horn propio.; donarItur detenció. Sels manifesti, alai
se compie que s'havien prodult
desgrficies personale, i en auxi- com a Andrés Felipe Gimensa, que
testaren encarlats en un afer contra
li de les víctimes auudiren rala segurctat de l'Estat.
pidament algunes persones que
es trobaven pricxiines al lloc de
Ells insistir,, a declarar que res
l'explosi.'o. 111111 f(ni reeolikia
no tenle:1 a reune en els fets de
una dona ut.-n tintent. ferida. Imque sels, aeusava. ',Esmeren que es
metliatanient fou trasIladada al
dedicaven a la venda en comissió
dispeusari d'Hostafrancs, pedo
d'art:eles (le perfumeria per compte
en arribar-1U ja liasia deixat
(le diverses cases estrangeres i, per
d'existir. La dissorlada víctima
a recolzar Ihr Pretesa innocència,
resulta ri aser Josefa ()lit-ella, de
((Ten remarcar ;lis mdicies la po33 anya, propieläria d'una sas- brasa en qué vivien...
treria (lel cilITP1' ole la Creo CoVíctor Moroni. pecó, confessa que
be rl LI.
havia actuat d'estila durant Iang
Tambo, resulloormi ferits dos
teanseünt s. anomenats Pan Vila
tenP.Z.ra — continua — fa mes d'un
i 'l'orne'', de 46 anys, ¡ Pere Caany que he plega: d'aqueste3 copeparrús, de 37, el primer de le- cials activitats.
sions a les (atmes i al bree
CAPfTOL DE CONTRADICesquerre, i el segon de ferides
CIONS
a les carnes, tols dos de pronbstic reserva!.
Fins ad, aproximats tant com és
Tambo.; sofrf les eOnseqüi2n- possible a la t. eritat el; tete relatius a
cies de l'explosió el goiärdia les quatre detencions. La reserva,
de segurelal Eristaqui Alonso potser excessiva. de qué ele han roBlanco. que presentara ferides dejat les autoritats governatives, ens
de pronöstie Ileu als bracos.
ha dificultat de poder precisar alguns
Els desperfecless materials calgut reeórrer a l'emnenyorar alguns
foren d'escassit importáncia, detalls.
malgrat la gran quanlitat de
Venen tot seguit els comentaris i
metralla que llamó l'artefacto
les contradiccions— especialment les
en produir-se
contradiccions.
La policía practica seguidaEls detinguts viv:en, d'acord amb
ment una batuda per aquells
llar declaració, d'una manera molt
voltants. sense que, a l'hora
polna. ales d'una regada els harta
d'escriure aquesta nota littg,i
calgut recórrer a penyorar alguns
donat cap resultat per a la deobjectes. ce compagina, doncs,
tenció dets autors d'apresta
aquesta' pobresa — realf ficticia?—,
salvatjada.
amli la cuntpra dcl velen i l'adquisició de bisuteria i d'un nott motor?
ATRACAMENT
zCom es ea:rimen que algun dels
detinguts
hagues pognt realitzar freAnit paseada, tres subjectes, pistola
Miente viatges a Valencia, a les Baen ma. penetraren a l'establiment
lears i a l'estranger? ¿Com s'explica
fusteria propietat d'Antoni Arromis,
que cd pare d'un dels detinguts —en
en el moment que aquest es trobava
relació constant ami/ . ell —tingui
al seu domicili, carrer de Tapiales.
yae'7t de propictid?
Junt amb dos iills seus.
Els tnalfactors exigiren de l'amo
No es dedicaven a l'espionatge?...
de la fusteria els diners que hi haiCom podran justificar, aleshores, la
gués a la casa.
possessió de documents i informes
El Sr. Arromis els contesta que no
diversos, deis quals sha incautar
n'hi baria.
l'autoritat, relacionat; antb la situaDavant daque s ta resposta els pi:ció topogràfica i defensiva de les
lotees escorcollaren tots els moldes
Bateara sobretot la illa de Menorca,
de la casa i tumbé el propietari
i de les costes catalanes i valensense que poguessin trobar-li res en
clanes?
metallic. En vista del resultat neMés encara. Si res no han de tegatiu, es dedicaren a destroear els momer: de la ju,ticia zper que Víctor
bles i altres objeetm. i despees desMoroni, que apareis. .com el cap de
aparegueren.
l'organitz a ci ó , u sa, eom sembla haLes destroces causades pcls malfacver- . c demostrar, UIt nont que no
toro es calculen en unes 4 n0 pessetes.
és el seu i, per tant. un passaport
Del fet se'n dona cumple a la Pofals?
Bala, que comencà tot seett'd a reaAquestes contradkcións les haulitza r les diligencies del ca'.
ran d'aclarir els guateé det:nguts a
Madrid, davant el director general
de Seguretat de la Repúbl.::..
No podem publicar les
UN YACHT MISTERIOS
Acabem de dir que el pare d'un
notes pregades que no
dels de:inguts té tia lacht de provinguin escrites en catala pietat.
Ens beni volea; referir al pare
ami, un timbre o signa.
de Einculpat angles R i chard Clark.
tura roneguda
El yacht es troha a Sant Feliu de
n
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UNES PARAULES FINALS
Un afer d'espionatge a casa nostra.
i sobretot un afer despionatge reirrent a les ihre Baleare, on els espies
en retal talud- són en nombre incalculable, ens produeix una cerio
gracia...
Es evident, pera, seme que val
ehem profetitzar ni temer, com molts
fantasistes, 'una futura guerra a les
nostres barbes, que té posats els
ulls en la Mediterrània malta gent
de fora, i que les illes Baleare, per
Ilur situació privilegiada. sin tambi
molt cobejades.
Es evident tanda,' que. ,sigui quin
sigui l'abast de laier del qual es
tracta, la policia de Catalunya ha
prestat — com ha dit el se:13-or Selves — un bon servei. Si més no.
huida demostrat que estb amatent.
no sols a la vigilancia (Falló que ens
interessa especialment als calalans
per esser d'ordre intern, sinO, de
més a mé s . de tot quant glnrrla relació arnb la seguretat dc i'Estat, dc
la va!, com del règim, Catalunya
se scnt orgullosa d'ée s er , un dels
puntal,.

Mou rfestarums
lienuudel
(Ve de /1 rrione ,a (sigina)

—En definitiva. ¡el; podeu donar
el vostre criteri : abre una solució probable a l'actual crisi goVernamentaIT
solució. al meo emendre, sea,
molt difícil de trobat. Pesgraaiad,ment, munes en veig una de m a 't
clara: la formació d'un govern
centre-dreta o dreta clarament rey_
cionari, amb la dissoltició del Parlaclient. En aquest ca s seria qüe sti6 d'organitzar rapidament un moviment revolucionari amh la (• cl T. i les altres organitzacions obreres.
accediria el President
la
República a aquella dissolució?
—M. Lebrun és un politiz que ver.ria, en aquests moments, ame) mes
bens ulls ra govern reaccionari que
no pas un govern e :guerrista. Ectser
per donar satisfacció a una masoa
del país. Perú eal sie en:
en ¡len/ inas:a. n I'aqttest s ector que ha
vingut manifestant-se amie!ts darrers
dies. En realitat representa unes ao
mil animes i qué is aquesta xifra
comparada amb eis set milions d'habitants que té París?
d'un govern presidit per
M. Douniergue, que en vreiett?
—M. Doumergue es un borne massa
allunyat de la vida politica cien ice •
se cirrec de la situació i per :re
al: embats de la dreta 1 de l'esquerra.
M. Renaudel aca l•ft la conversa mie
amb ell sosteniem diem que si avu:,
des de Casablanca, Cap Oil hattra 5,17tit en avió aquest maf , la siteació patina% del seu pais es compliaus. tornara immediatament a Paris, en espera del que pogués succeir.
En aquest moment, el Dr. Pla i Erbengel. :surge de confi»oca
.M. Renandel, em el vengue per donar
tots dos un tottib 'ser Ba ecelona, aloans
de retirar-se a descansar.
E. MARTLIDERN

Pel trasllat a Catalunya
de les despu les de
Francesc ta;a

Seperhererecli Je 5 lipeparet par •
correel alieno ami> •ltaveu dininoic
pon d. lose
Moda!

lbI 475 pto..

Representante exclusius per

Seperkehrodi d. 6 'imperes per • ...ni alterno
•rnb *armo Ci«Simnt 9..n d. 200 reme d a ddinesho
prosa d. Fono

Modo, 1191. 750

pies.

SupeArel•roegi do 6 lirreperts per •
co•nlr alterne i continuo ornb AoModal

vas dinintic
1155. -421 jefes.

Casolaroa sao. •
a Espanya : VIVC5 VIDAL I BALASCH, ngin7•Es Cena
P. l000lotoa, so.
MADRID
LUCtlptia
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lic grup de ripollesos. ancles
del jove ltanceso: Calla t Serra,
unan 5 Belgiea duran( el seu
exili. s'adrecen als catalana, en
un 11101)1 leed, posant de relleu la
necessilar que les despulles
mortals de Francese Catala, ara
en un centenliri de Brussellea.
siguin traalladaties tattalunya.
Amb mitres( objeele, comptant
amb l'autorització eiprossa de
la farnflia del finat--familia de
llarga lradició ca ta lanisfa —
obren una subser¡pció pública
destinada a recaptar fona per
tal de reahlzar aquest traSlIalo
Els donalitis poden trametre's
a Marta carrer del 27 de
Maig, número 9, primer pis, a
Ripoll, i Iti ha t emps Bus al
din 30 del mes de inane Ninent,
en la qual data seria tancada la

aubecripnid,

LA SITUACIO1/4tPOLI=
(Ve de la trimera higina)

LA SITUACIÓ POLITICA
Els disturbis ocorreguts
París, 7.
and han tingut immediatament repercussió en el terreny politic governamental.
senyor Dalaler ha estar conferenciant aquest mati a primera hora
amb els senyors Jeanneney i Bouisson,
i despees aquests dos darrers han estat rebuts pe i president de la República . senyor Lebrun.
Tal.; ells han estar d'acord a consicerar que en les en-cumstaneies actuals la dimissiä del Gabinet podria
contribuir a la pacificació dels esperits,
que és absoluta:11cm indispensable.
El president del Consell ha estat conferenciant també amb els caps del dos
principals grupo de la Majoria, 5eil n ors
lierrio, Binen i Frossard.
Galadler presenta la dimissió del Govern al President de la República
Després, el senyor Daladier s'ha entrevistar amb el ministre de l'Interior,
,..enyor Frot, i seguidament ha decidir
resignar les seves funcions, i a la 13•0
tha traslladat a i s Elisi per tal de dorar compre al senyor Lebrun de la
seva decisió.
El cap del Govern ha sortit de l'Elisi
a les guatee, i en arribar al Qual d
:ay ha manifestar als periodistes el
següent:
El Govern, responsable de rordre,
rebutja la missió d'assegurar-lo
per mitjans excepcionals, susceptib:cs
de provocar una repressió sagnant. El
Gd ern 0 0 v ol em p il ar les trapes contra els manifestatits.
Per consegtient, el Govern ha preseetat la dimissió al president de la
República.
1'c.: despido han coniençat a arril..r al Qual d'Orsay cls nann:mes del
a lvinet que no havien pogut ésser
, a asultats prèviament, llevat del sel'o t. i el senyor Daladier eis
oard.al corrent de les diverses
, e. ces es que hacia calebrat al unid
• de les raons que l'ha y :en determiral a asandonar el Poder.
Dzaprés d'azahar el G.:1,d, els
membres del Gavera han declarar que
havica redactat la Carta sie Ditnissd,
perä que 110 anaven a rElisi, mimé,
le fit. a crisi era &ceta des daLI senyor Lebrun erizar raga al sanycr lioaincr-

g ;e la toemaaló de mi..a.
'slcut Lehrun, en vi,la
t de la situaciO, ha presciudit
7 les consultes de rcgiament, i ha
-., :rzegat la iorinaciO de Govern a
ld.vt de la isepublica Gasiou
:azegur. el qual lea declinat
allega:11 les mateixes raons
ca reite -or cl mateix
crisi.
iii quan la pa,
lmmediatament el
teas:ir:cc al senyor
ei
de/
qual tanvve li declinat
er ‚limit.
En vista del reiús del sen2.or Barpresident 5cei or labren im
•Ot de nou. pee teleion, el .en) or

iléuntergue, que és en una vila del
Sud de Franga, per pregar-li, una vegada més, que acceptés l'encarece de
isor.ar Govern.
El senyor Dotnnerue, que ha sostingut diverses comunicacions
eioes antb diferents pariamentaris, ha
aneptat, finalment, rencarree de forma- govern, i ha sortit cap a París,

arribará denla. a les nou del inati.
I In un comunicar del President
n 'e :a República, que ha estar publiao aquesta nit, es Mil que Cl senyor
beumergue, inapirat per un semir..ent de devociä absoluta al lid
a ha contestat afectuosament a
la crida que li ha estat dirigida pel

." , 7

senyor Lebrun.
Als circols autoritzats s'expressaVa la creença que el senyor Donnaogue, que ha posar un cert norny
b'e de condicions per a la Sena a
-ceptaió,srválobitat de dissoldre la Camina i convo.ae noves *celen; cas que la si:avió parlamentària resultes insolus
fli ha la impres>i( *, , adhue. (ele
trobarà moltes dificultats per
:orinar un Govern de personalitats
(me vingui a posar naa treva a la
ta de partits.
Es reuneixen els ex-presidente de Consell i diversos grupa parlamen:1
taria ::
•qurota tarda han estar remoto
e. diputats ex-presidents . del . Consell ando el president de la Caenheu i es senador, tanda:, ex-presidents del Cansen and, el president
del Senat. Els reunits han donat un
«nnunicat a la Premsa en el qual
es din que alta adoptat un acord
a provant unanimentent la designa<iO del senyor Dou‘tergue per formar Govern, pulo que sr . i consider o mes que ningú arnb capacitat
dalipir la labor que el tods espera
e n aquestes hores cliiicils.
En el comunicat s'afegeix que
rexpressió d'aquesta opinió no ha
de restringir en el mis minim la
Plena llibertat del senyor Dournergue, tant en el que es refereix al
pr ograma a desenrotllar com a l'elecció dels 5ellS collahoradors.
Parlant sobre aquest particular,
els reunits expressaveu ropinifi que
el senyor Doutnergue hr .ae la de
,dn atituir ett un cirt 1311
(jad een dt personelitats poc nomperò que tingués rautoritat

necessaria per posar fi al desordre
existent.
Tumbé slan reunir a la Cambra
els (Hieren:. grups parlamentaris
per estudiar la situació politica. Els
radicals-soc:alistes, eis socialistes de
França, centre repuldicd. republicans d esque ea. Fedaració Republicana, etc.. sllan pronumiat a ivvor
de la constituc:O d'un gocen

L'actitud de la C. O. T.
La COIlliSSii) .Administrativa de
la Confederació General del Treliall
ha estat al Quai eFOrsay. Pa estat
rebuda pel sots-sccretari dEstat a
la Presidencia.
El aecretari general de la Loniede ato. senyor jouhaux. ha declarar que no hi hacia lloc a la
dimissiä del Got ern, car altres nianifestaciens pUblieurs alavien
ecdit amb mitjans peolsorcuitats a
:a sei a imeortinicia i no III havia
lloa a que aquestas de carácter feixista, fos tractada aitrament. Per
tant — ha afeen — la C. G. T. co
reserva els seus mitjans (racciO.
l'ocs inoments desp•Cs la Confederació General del Trehall ha facilitar una nota que din «pie la omissiä :Un/Mistral:va ha decidit
plantejar una vaga general (le viali-quatre hores, que llanca de tenir
!loc. -el dilians vinent. dia 12, la
qual tindra per objecte protestar
contra ramenaça del feixisme i defensar ks lele tuis públiques.
La del Partit Socialista
La Comissid administrativa del
partir socialista S. E. 1. 0. ha quedar assalientada de les converses
entaulades entre e:s partits socialista i comunista per collaborar en una
acció carnuza contra el feixisme.
La Comissió ha pres nota de la
negativa comunista a participar en
una acciO concertada. i ha decidir
sollicitar de la Conferencia general
del Techan que anticipi la data de
la vaga, prevista per al dilluns viluan, dia 12.
Els ex - combatents
pre.' leal de la Replibiica ha reHit la 111, • ,1 directiva de la Confederacid Naeianal d'Antics comhatents i
Victimes de la t'Aterra, la qual Ii ha
expresan l'emaziO intensa que els
tiesto esievestimeets han nroduit entre
els seus a-7, 0 .00o aditerito.
Notes diverses

L'AosoSacia d • 9ficials (le la Reserva de l'Exercit . de l'Aire ha iet pública unamota protestant contra les vioeaercides alar pels guardies
lals respecte al, antics combatents,
eXpreSSallt a le, anointats la nece-otat d'evitar que es repeteixin jets semblants.
1:l president del Grup (le diputats
pel Sena lix visitat el president de la
Repahoca expostint-ll els unnts de veta en l'Asserablea i nunicipal, espedalment en el que es retcreix a la reintegraelä al seu loe del serycir Cliappe.

LES MANIFESTACIONS
AL CARRE71
rics detalla dels suecossos d'abans - d'ahir
rarli. 7 . — ;loes per en circulä anit la maniic.tdciö turniiituusa, especialment als carrers Royal. Rivoli,
Camps Elisi s . Ice vi rerc es venen pienes dc tata elela d'objectes que serviree de prejeztilo als manaestants contra la fo lca pública.
Nombresos aparador; deis dits carrers tal l en el s vidres trencats.
Els refugio de les calçades foren
destruns. Alguns arbres ¡oren ar r e o cat .. També foren destruits alguns fanal de renllinnenat 1 les colunutes
do 11,111 de ia circuladä.
Aquet,t mati un oral!, de ncteja ha
reeorrenut ele dits carrers. Un altre
equip passat el mati en un restaurant eimtric mie servi ahir d'hospital
d'urgencia. trai'ent les tares de sang
que hi havia per tot arrea.
Els diario publique n extenses informacion s i comentaris de la jornada, especialicent d2 les violentes
manifestacionv d.e,enrotllarles a darrera hora de la tarddi.
fa notar que la 1:::/'07 ‚le
mani:estants cren ea-cond.aonte, i
es la , per alguno diaris. ascendir el
seu nombre a set o vuit mil individus, tots e lis afilat. a l'Associació
en :N-combate/2v «le l'ario. el total
de 7o005111 afiliats.
«le la qua!
Aquest nueli de maidie tants no cs
barreja general:11cm amb els
r.%cció Francesa ni atol, grill s d'extrends:es.
El Govern ha aloptat ja mesures de gran eaergia, algunes (le le,
quals no es faran púldique . per tal
dinomahr (po . f.o, e> react&sin.
Moites de les me s ures :miran encaminades a actuar ;sol, gran duresa
sobre clements extremistes i (le procedencia arbola, que intentaren barrejar-se ahir entre e:: man'icstants.
En e ara que tata la premsa
trac:a (rocidtar la rr e aveat dolo fets
i la sitearsiä delicada que en pot regid
tar. no es deista ni pei- en mament
que l'autoritat el. posa de mit'ans
suficients per a evitar una alterack,
greu dc l'ordre i un major desenrotllament dels fets ocorreguts atila
Els diaris astiles de la situació fan
notar iu les manifestacions han
t ngut lloc :lomea a .Paris per rembient dret1sta ere21 a la capital, que
no taeha reató a l s el-dartae° 5 0da
Petit Paid-den". ei
Se , -oro
dissurlds si aldr r.t:altaren nena
mete i un centenar de ferits presa.
A mis eis

ierit, lleus i contusos

sumen tumbé alguns centenars més.
De la policia resultaren alici mateix
nombroses vietimes. Alegeix el dit
periòdic que en el segon assalt contra la barrera formada per la policia al pont de la Loncórdia
gama mes de mil trets.
Segun,: "Le Petit Jownal - , a
int niorts
rhospital de Bichat bi ha s
En aquell establiment i obeint orneguen
a
dres de l'autär.ta t , ea
donarme cap detall.
Les dades oficiada
París, 7. — El ministre de l'Intcrior ha rebut e'.s periodistes i els
dines oficials
ha donat les següents
de les maniiestacions
de les victim es

Morts: to ciutadana
tan guärFerits: 182 ciutadans,
dies republicans, too gua mes sub
mes. els quals pasbits i 282 ferits
sarda, als seus dornicilis despees de
curats.
Ha maniicstat a mes que no s'lla
adopta 1 cap decisai governamenta ,
pecó que les detencions practicades
amb motiu dels successos.dahir a la
nit seran niantingudes.
Quaranta-tres maniíeslants detinguts ahir a la nit han estat posats
a la disposic : O del jACjat.
perseguir: judiVuit dells scran
cialment per violències comeses
contra els agent s . i e'es altres cenapareixeran davant el 'rribuna l de
flagram 5 delictes.
La Direcci o de Beneficalmcia púb ica ha ¿anat la llista de les bail
d'axes ocasionad c s pelo .5t1CCe0000
hin Als hospital , de la capital hi
ha hamo vuit maniiestant s morts i
t87 feeits hospitalitzat', alguns en
estat molt greta
282
l p ha, ultra cls esmentats,
er 1 . itue han marxat o han catar
portal,. a Ilur , ca s es després de
prestar-los assistència facultativa.
La major part deis reeits que cs
troben hospitalitzats, tant a la Casa de Salut de la Guardia de la Pm,
con' en els diversos hospitals
Paris, es troben molt millorats, i
alguno lean ponlo abandonar els das
hospaals.
Teto els e- :orts du ee's dl,torbis han estar ja identificats.
La Jornada d'avul
I.e s manifestacions realitzades avui
a diverso, punts de Paris, especialment als gran: boulevards i als
voltanto de rEiisi, no hän revestit
els caràcters de gravetat d'atina
Per molar que e.s cordons
lisio fossin trencats. els guàrdies han
di- p arat diferent s vegades amb cartutxos sense bala.
La multitud alta incotratanes dócil que abur. limitant-se a Protestar
i a Ilançar crits diversos. Perú, a
conseqiieneia dalgunes collisions
han resultar alguns ferits, scsbretot
a la banda esquerra del Sena.
la
vine 1 .. a
id n otei
bandera a tnig pal, en senyal de
do: pele :su:ces:os regi s trats, i al
illi nisten i (le l'Interior sla anunciar
'tic a tots els edificio públics sera
adoptada la mateisa disposició.
La sessió de Finesa ha . estat avut
molt irregIdar. Els borsistes eomenta 1 Cii vivament Ic5 manifestaclon; d'ahir.
Quan ha ar i'dat a la Borsa la
noticia que M. Daladier havia dimitit ha eslat acollida amb visquca i
ati: 1 1 la Marsellest..
Fina:meto els bdristes han acordat observar un minut de silenci a
honor de les victimes de la manifestaciú d'alele a la nit.
Ea uns iecidents que s'llan nrodon avui al Carrefour Drouot han
resultat quatre persone> ferides.
En coneixer-se la Oanissid del
ministeri, diversos gemas estacionats als prieleipals carrero de Paris
han acollit la notleia arab crits
d'entusia›me i caniaut la MaeseIlesa.
Al Palau de .lustieia s ha remstrat aque>ta tarda un incident.
Un centenar d s advocats han demanid rexpulsió del scnyor Pro(,
poc despeé., alguns d'aquests advocats han agafat el l'estriad i la toca
«Icl dit seuyor i ho han iremat.
1:1 ',citador radical-se ciall-ta pel
Departamelit del Roina, senyor Rol.
land, que al inimEa ha declarat daant d'un grito que 1:1 liavia
per &mar ordre al, guArdie, que
dispare s sin, ha c,tat copejat per alaun, ind:vidus nue formaven el grup,
cls quals l'han obligar a descendir
d'un autol n Us, al qual havia pujat
IllarNa.
Inter, mgnotett dos agents que han
aconsege,:t li-eure el senybr tUlIa id

dl

de les ices dels s cus agressors. ets
;2.
541
havicll d. oçat
e1r
0,.-

Noinim.so• man::e,tots eshortant
la pohlaciO de Paris a cánservar la
,astua Iban estar publicats aquesta
es a entre els quals un que porta
la firma de guatee senadors i trenta
dimitir., del Departament del Send.
vuit consellers general, del mattia
Depar.amem i einquanta- sie cOnse•
llore manicipals de Paris, els qual
haa anat aq testa tarda e darrera
na a rElisi per iMormar resq eettud
sament al tel) er Lelmun (le la necessitat que es constitueixi urgent
rnent un Ministeri de Salut Pública, basat no en els pertitS, sine en
la nació.
Per altea part • la Unió Nacional
il'es-combatents, el-seres ele la di-

tniss i f, Goverla ii. recomaeat al>
seus afiliar, que CO mantinguin en
calma.
Tumbé la Lliga de les "Creus . de

Foc" iba dirigit alt seta ~abra

i9 r

recomanant - los que s'abttinguin de

tota manifestada.'
A partir de les sis de la tarda, un
cordel de la Guirdia Repeblillanta de
canillera, ea autocars, Establert
al Pont ti:. la Concárclia,
Forts cordons de policia contenen
la multitud al arree Rtiyalt i al

de Rivoli.
tarda l'Avinguda
A. les 6311 de
dels Camus Eliois oietia mocete
completament distint al que presenta cada dia.
1.es botigues tenien les portes metäHiques atall, i tots els anuncis lluminusus crol apagats.
El Palau Ile rElisi era completarneat rodejat de forces de policia, que
I han acordonat.
Al pati interior 'ich ministeri de
l'Interior ha estar collocat un destacanten de trepes.
l'arre les sis i les set de la tarda
una Manifestació nacarada rcr unes
dues o tres mil persones ha (a:menear a formar-se als haulevaals,
han unit nombransos funcionaris que a aquesta lama sort:e'n de les
ofizines.
La manifestació ha continuat despres pel Boulevard dels italians t el de
la Magdalena, CO direcciO a la plaça

de la ConcOrdia.
A les set de la tarda tato aquests
Unes eren materialment eirovatts pel
A la p:aea de la ConcOrdia, prop
del pont, la policia ha hagut de
donar diverses carregues.
Poc abans de les vuit ha deseosbccat a la plaça de l'Estrella una
mardiedacid integrada per comunistes, que han destroçat un qulose i
cremar un autobús.
Han acudit ¡orces (le policia, que
han dispersad els maniiestanfs, perd«
aquests slan refet i han detingut
un afine autobús del qual han 'obligat a haixar cls pos at ge i hi han
calar foc.
A un quart de deu, al Bulevard
dels Caputsins, un grup de maniiestants, entre el qual figuraven bastants comunistas, ha intentat efectuar una manifestació, i han estat
objecte d'una carrega per part dels
guàrdies
Slan fet diversos dispars i
improvisar un a' barricada amb cari tots els ohjectes que
rets (le
els manifestants trobaven a mas
Els nianifestants han incendiat la
major part dels quioscos i cartelleres teatral; que existeixen 'entre la
Magdalena i l'Opera. Molte: vidres
dels aparadors (le les hotigues han
quedar de s troeats, aixi com algurts
anuncis lluminosos.
El servei dorti g e ha aconseguit
dispersar els maitiíestants, després
d'algunes carregues.
A les 1943 no s'havia registrat
cap incident de gravetat als Boas
immediats a la plaça uit l'Estrella.
A la roe Royale dos netos cicliste5 han estar voltats per un
grup de manifestarits, els quals els
han trencat les maquines i els han
maltractat.
A la plata de l'Opera alguno
grups de les Joventuts Patriätiques
han voltat i,il lloc on onejava la
bandera trieolor i han cantar la
arsellesa.
s't !o voltants de l'Elisi i del Ministeri (le l'Interior &han produit
algunes
observat que els guàrdies
sém mes particularment ohjede de rhostilitat dels mani:estonts.

Als departaments
Lié* , 7. — .\questa nit, a primera
hora. sh,a format a l'avinguda de la
República un noclrit grup d'extremistes i estudiants que han recorregut els carrero en maaifestaciä.
Han estat dispersats per la polieia.
.•\ les 7 l ay 1111 escamot de guàrdies
mäbils a cal all ha arribat al lloc
on lii hacia munes alguno manifestants. Els guàrdies han estat atoIlits andi crits (1 - assassinal'.', "assa ;sitia
jhs maniiestants han agredit
guaro-tes utilitzant les cadires i les
taules del, cafés; en vista
C.3
guárdies han ca regat i han fet inpeo els maudestants tal lates direecions.
Han eatat practicarles alarmes he.
(Suc -kals.
.\ le, 11 de la n'a la pollcia sent.
lila que domina la ,ittn.:iä.
Ilorcicus, 7. — Les inande,tai.:ous
de París han tingut repe,:ussid, per
be que :uva limitada, en isauesta poblacid.
Un escamot de guàrdies mäbils

E K IA
LL ICI:RONDA

Demores del discurs de Simon

estat acollit ant crits hostils, però
no s'ha pioduit cap incident de gravetat.
.Aix en Provence, 7. — Un grup
d'uns acto estudiants ha celebrat una
manifestació, i ha llançat diversos,
crits i cantat la Marsellesa.
La policia ha intervingut, i ha dispersar eis maniiestants.
Paris, 7. — El senyor Maneras ha
anat aquesta tarda, a darrera hora,
al Palau de Justicia, i ha sollicitat
entrevistar-se amb el jutge encarnegat del sumari instruit pels successos
d'aun.
Com sigui que aquest no era al seu
despatx, el senyor llaneras s'ha retirat de redifici.
Sembia que no existeix ordre de
detenció contra el direetor d'Action
Française, i que únicament será cridat
a declarar en el moment oportü.
A la Prefectura de noticia han
facilitat la següent informació sobre les maniiestacions ute darrera
hora:
A partir de les non ticl vespre,
grl.ps de manliestants d'eiectius no
molt nombrosos han efectuat maniicstacions a diversos llora dels boulevards, e s sent a pertot rebutjats
ami, gran energia per la força pública.
Les colli s ioqs regi s trades entre les
nou i les dotze de la nit no han hin
gut carácter general, ni tampoc han
revestit la importancia de les dahir.
Els de ordres originats per alguno
centenars de manifestants comunistes, que es dispersaven davant de
les carregues de la policia, per a
torliar-ee a relee poc després, no
han revestit tampoc gravetat, però
a pe s ar de la rápida intervenció dels
agrios, aquests no han pogut impedir que ele maniestants cometessin
nomlnosos acres de violencia, destroçant molts quioscos público, are
rencant i destruint arbres, columnes de renllurnenat públic i senyals

Ilumino s os, i que incendiessin igualment una columna de publicitat.
Els manifestants han de s truir lam-

be els aparadors dc nombroscs boligues, arriban; a construir una bar-

ricada al Boulevard de I.a Madelei-

ne ami) cadires dels cafés i altres
utensilio.
Les colliaions, sense ésser tan importants com les registrados abur,
han revestit en alguns moments caracters de violenc:a. .\ les onze de
la nit una patrulla de guardies ha
sorprès no grup de deu comunistes
qu, no se sap amb quin objecte,
colaren fent una rasa al jardi de
Les Tulleries. Els comunistes, en
ésser sorpresos, han encepas alguns
trets contra els guardies, que han
resultat illesos. Els agressors han
estat detinguts. Alguns grups de
cele:uniste: han envait les estaciona
del Metro, entre altres, la de la
Plaça (le l 'Opera, sens dubta per
tractar (Einterrompre el send, però
r CO ho han aJonseguit.

El Senat de Danzic
dissol el Consell
Municipal de la
Ctu at !hure
Danzic, 7. — El Senat de la Ciutat
Unan de 1/m'aje ha dissolt el Conset l municipal d'elecció popular per
creure'l inzoinpatible amb els principis nacOntal-socialistes, que han de
predominar asad a tot el territori.
Es la S. de N. que esta obligada
a fer respc.iar en la sera integritat la
constilucid de la rinfat ¡liare de Dani en la 1 onstitueid s'estableis que
r! consell Municipal ha d'.'sser elegit
amb sufragi
;Qué Anal a r a la C Otti,. Sic', tt C
(/aquesta re' .:*(1 arbitran
LE Ya
joma-socialista de
rietat del go; crn

Ponsot continuarà al
Marroc
París. 7. — llom anutts.ia
tilelit T'e el ee:1 ,! or

continuará'

•:.t set, c.'rrec de resident general
de
al Mann« ies
_

Els reis de Noruega a
Cannes
Copenhaguen. 7. — Els reis de
Noruega 11411 ,ortit cap a Calmes,
oil passaran (ella tentuarada de desearlo.
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Chaiberlain contrari a
mament del Reich
Con era d'esperar, el discurr de
John Simon ala Comuns — en el qua/
ha desfet les seso-7e mantingudes el
21 de desembre — ha provoca comentario apassionats en 1,2 premso inter.
nacional.
John Simors ha volgut confirmar
des del principi el punt referent d
dret a la paritat a'Alemanyo en ar.
mament. ¡la usat paraules que vol'.
drien isser inspirades en :entinten"
de justicia, i. contràriament, 110 ko
sém. De fet cl primer d e ure jurídic i
moral per la Gran Bretanya és el de
resPeetar les obligacions assumidett

amb els tractats, i el dc Versalles

al qual han colla ,wrat horneo anglesoS, ton: el ttrater Lloyd Ceorgs

Cecil Hurste — cslableix que /Memonya no pot tenir tia exércit de carde(er ofritsiu fins a l'acabament de la
validesa del Tra„-tat. Pera a papi
d'això, o Gineillra es cicu pcas.ir
ribar a una convenció que tendrixi a
una reduccid dels artnamcnts. Si s'inclon entre les clàusules una que admeti el reartnant eKt del Reich s'incoeru ja en una con'radicció paradosal.
I seguint 101 sistema mis hitIcriä que
britànic, John Si111 , 11 tren imp ressiono,- amenacen, de pensar solann:nt en
ella si no s'arriba o in acord, naturalment amb el rearmament inicial d'Alentanya...
1 ha sostingut, per consegiíen, que
pla brilanie es el millar, i ha
anuncia, el praxini viatge a París,
Berlin i Roma del «enger Eclen per
COI1VMCCI els governs de la seva Iondat.
John Simon ha parid per illastrar,
lambé, el llibre 1,12nr. publicat aliir, i
que conté una documentació que deurà
ésser important, rò que demostra,
SCIIS dable, cut-0,z més quins danys
ha causat a la causa de la pau la incerla i roa sincera política bri:anica.
Simon ha deliri: cm quasi Perfccte hi/tint pla ang:és—que ha fingst
tanta ronsideracia de les demandes de
&Hin i tan poc d.. la seguretat de
Franca—i anioadat fin Praxim viatge duden a París , Berlín i Rona Per
convencer els goz .crns daccePtar-lo.
Perd Sima,' ha hogut de reconéizer /a
ser-o fallido del sis'cma de les converses directes 1 ha dit en relució a les
converses franco-alcmanyes qf!.• ha

d'ésser cenuiderat cong4 kiwi&
ciptecid ominosa d'Ara Mes a; ite
negociacione es cure. Pire) Faalips..14
feS ja molla acPbrillscia de kr lee*
titsació braänka per poder-ell par

bar. Ha concedit ja el seasime., i
consprbss que si se ti demosos obr.
sacrifici: sera en va. La eepstuedist

Frauea hasiria d'éste? tarebi 00•ei!de•
_.
roda a Londres cenes la ida eme"
garantid de pan.

Pele quo John Simia» sigui el
mer a estar Poe couvenod de la Possi•
biliks (arribar a un acord es el don
armament /.2 de Provar-ho el fa pei
di--cons a cap del Fondea Ofik&--11411
ignora lo tensió nuso-japonees—J 4
greu discurs d'ahir del comissari del

poble /I4/ Per a la 9U.rra, VOr°4ileVo
una coufirmacid4 Per totat
«teaIre a Orient es prepara guerra, par.
lar de desarmo,,:ent per les 'sacien:

n'ir

14

com Anglaterra voler Perdre el
temps. I si Estats Unir, gj preparen
a realitzar Parnarnent mis formidable
de desPrés de la guerra, o Londres 1SO
es pot ni un retomara pensar en una re'
ClItCCiÓ de força militar. Encara que el
nombre dcls vcixells de guerra ate.
menti, i no certament—com diu Briand
—Per a la Pesca de la sordina.
El discurs de Simon, si produird
bona impressió a Berlín, tindrd en le
resta d'Europa el mateix acellintent da
rtiltint memorándum: malcontent i
desconfianpa.
Per ultra port. lampee ha estas acollit amb favor c! sea País, i cal notar
que, ultra Samuel pelo libo-als i diversos oradors laboristes, lambé Austin Chamberlain s'ha declara' hostil e
un rearman:en: ..'cl Reich, considerant.
lo evidentment 7 ,•.-illés per la segurelal de Fran ç a , i també per :a ,nah-ixa
Ang laterra, els :ntctessos da la qua
¡'en -cap del Fc n cign Office val defensor amb cl d'scurs prommtiat e*

'oposicia al de Sinton.

Londres, 7. — A la Catara dels
Comtnis, despris del discurs de Lord
Simon, ha promaciat un di s Jurs Lord
Charaberlain, i ha consl.erat que
s'havia anat 012,0 Ilimy en les anscessions a Alemanya. Rita felicitar del
tractat gerinanc-aolones, i lea dit cale
era d'esperar que Alentanya adoptarla igual actitt 1 turnt .\ustria. que la
que hacia sege't amb refe-éncia a
Polbnia.

El canceller Dollfuss arriba

a Budapest
Quina

acfifud adopfarä Itàlia envers Austria?

El viatge de Doilfuss te un „tracto- politic, com ha esta: comunica( oficialment, acuse, pa, a, fer notar quins
sdin els termes Pu eei:os de les diocussions que tindran flor. a Budapest
entre el canceller austriac i el cap del

govern hangares.
Pera pels pocs clements que es lenta i de la pressa amb quid DOil aSS.,
N o obstant la grca situació dcl sea
país, ha decidit el e ialge, es pot afirmar que es tracta d'una nava ternpSativa per a una ti7:1. 11 política i c,Taj.
mica auslro-hongarasa, que hattr's de
paralitsor mis moralment que substancialment els efectes del pacte &larde que tan penosa impressij ha causal a Berlín i a Roma. Es frutaría de
constituir un petit nurli dattubió que,
recolzat per la dissident Bulgaria, /tuneen de formar Usi ‘ • orrent polilla centrar; a l'exereit per la Petila Entesa
pel bloc balcànic.
la d'eres vegades es van fer passos per a una uni.; entre les ducs nacions de l'ex-imperi dels Habsburg,
pera no s'han peces superar mal les
grans dificultats lele sempre surten.
Entre els dos paises no hi ha haga
mai cordialital de relacions i incites
rcgades calqué la intervenció persa
nal de Francesc JeseP per evitar que
les ascrepacies assumissin PleoPorricas "Trillases Per a la unij existent
seta e hi n f de e • ista monarquie. No
creient que OCI O
els hongarcsos
els abultan ys„,igni possible o-ribar
a aquella <m'esa que estaría, e: flentment, en ele prop.)sits de DoIlluas.
A propòsit de l'aelitud austriaca d
conseqüencia de la resposta negativa
del Reich a la demanda d'abandonament de les maniobres alemanyes Per
rAllSchlUkS.,
contutu'rat des de
Viena que sembla imminent ton serrad
a la S„ de Ics
Pera els rePresentants d'.4usiria a
les caplals europees han acomplert
pastos que han íd sorgir alguns dables sobre lcs veritables intencions del
goteen de Viena. Pera si s'espera de
Roma algunes accions decisives
vers Berlín, a Viena es den viure en
un esta d'incertesa que si is perilidg
Per a la independ.'ncia del país, se
‚Es Fs menys per a la pera europea.
Budapest, 7. -- El canceller,
senyor Dolltuss, ha arriba(
aquest metí, i ha estat robut,
solenmentent a l'estad() pel
presiden( del Gutsell hongars,

inembres del G a vera 1 kl'altres
&verses personalitals.

Bobee l'aotitud
Soma. 7. — Continua la mdil
gran reserva on Cl que es retocen a l'aeliltut (Eltälin sobre
tina l'Impera gesliú d'Austria
timatil la Soeielat de NeejonK,,
Se bilp tan solo que als cenares polities italians es dubtavd,

,ahir encara de la utilitat prao.
Ilca de aemblant gestiGao Pst.ag

representada Ale in a nya a Cine..
['ca.
S'assegura que el ministre
d'Austria a It ., nia visita ahir et
senyor 3fuss,lini, al quai «lemanà l'ajut d'II nlia. 'Aquesla noticia. no ha m • gut sa. set' confirmada.

La documentació aobre
l'Anschluss
Pill'iS, 7. --- L'eneari . egat de
Negocis d'Austria ha visitat
aquest mati el (brearen' del Departament Peltlic del Iliinisteri
dsc Negocis E.-icangers, al qual
ha Piltra( la d
retalisa a la
que existeir
entre Austria j Alemanya.

Fla mort
William Martin
Lo mort de Williato Martin ea
una gran perdua per a la prerm:
Sa Ounopaa.
L' ull (tal re per iodist a-'-que fous
ben recentment encara, apreciadissins ('cl 1-1 de LA PUBLICITAT — ha estat durant.
molts anys redactor diplomatio
del "Jaurnal de Geneve", lloc
que, per raons no ben precisades, abandonä fa dos anys per,
a ocupar una catedra a l'Escota
d'Alts Estudio de Zuric, ciutat,
en la qua' acaba de movir desp • i, s d'una brea mantilla.

El diari ginebri aconsegui
importancia internacional grades als arboles de Williant
Martin, que, profund eoneixedor,
dels problemes internaeionals,
sabia exposar-los j analitzar-lOn•

amb una lucidesa de pensament
1 amb un tan afinat sentit crts
tic, que era bon justificada la
fama que fruta.
Darrerament William Martin
bavia fet un viatge a l'Extrem
brient, fruit del qual foren une
sArie d'articles, que els nostre*
lectors recordaran, els mdal
clara que s'han eme acere led
intrIncades qiiestiOns 'inertes,
Tots els periodistea que freqüentaven les tasques del Consell o de l'Assemblea de la Societat de les hacions, esperaven
amb ansia redició de la tarda
del "Journal de Geneve paz
conaixer l'opinift de Willlend
Martin sobre les qüeltiond
muenda 1 e ovint per a MI*
rar-se en lee serea opt0101111(
William Martin ha mort
una edat gens avançada, 1 defini
un insubstituible record
seva obra per,odtstica, que tou
sempre inspirada en els. inda t
'sincera ilentime ntill Piense"
, 1 !
de fe en eld dedil« Dt le
e
telike N tsi Zigoto% ,

Dijoud, 8 dd febrer di. 193E -

EL O

B AR
111111n,

FU

D

LL DE
_1--DIETARI iNoTICIARI PUS CENTRES OFICIALS ELS TRIBUNALS
L'Anii-Crist nazi

gua er Papa ho
derreramene els nacionalismes quo perreertten Pm bona part d'Europa 4 bes compreneible. Si el feisismo Italia ha Procurat per tate els
Procedime nts de reemplaçar rEvangeli que desarma per una doctrina atasatiergia amb.

combata*

sionada i belEcosa, hitle r ,ruidentment, no restara quiet datant eis ead'Alemanya. Pa tonienor per
im, ¡‚Ñ, gess havia os iat de la política dins e! Reich,
acabara per perseguir-los, si fa no ja,
com el: inellt. 1 si na arribo al pogront
i a resPulsi6, no sera par per cap
esoeol de CONJei2adia, sind
el nombre de o:dalles alemanys is
tna ssa important per suportar una
mesura radiad/. Perd s e nse arribar a
"extermini, ni a testerilització, Hitler
cercara tots ele camina per assetjar el
catolicisme, Per recluir la infltancia
forastera del Papo i per substituir la
rendincia universalista i anti-rocista de
l'Esglisio de Roma pels poslulals del
.,cu nacionalisme.
Ele ingenus admir ador: del Führer,
‚Inc no falten pas entre el: que es
diuen catalies a casa riostra, ¿quina
;ara !aran datan, aquest per a el!:
inesprrat episodi de la f:í r ia nazi 1
oldran prendre nota — un a nota
que no s'esborri — dels certíssans que per a llar ft amaguen les
s-ducions fe r ies, les doctrines autoritarjes. les exaltadoras unionistesf Volri ran adonar-se que el laïcisme de la
Repablica eSpanyda resulta innorrnt
i mansoi al costa de les rigor: de
l'imperialirms ¿«tisis, que no s'aran:ruta pas ele gratar les superficies, sird que assaja ruplantacions d'ordre
fünt
Si els nos! res catòlics s'entesten a
no adonar-se ¿ 'apestes evidzileies,
sera l'en lidt de creare que Ilur Bel
religiós minva molt airi que Velera
assegurats alguns interessos eXCIUSirament materials.
Corles

SOLDEVILA

FETS DIVERSOS
— Ahir al matí, a la Delegació de Policia de les Drassanes, un detingut anomenat
Francesc Ruiz Muñoz intentà
escapar-se. Els agents dispararen contra ell i ferireu un
transeünt anomenat Josep Roman i Serrano. 'lambe resulta
ferit el detingut que volia fugir.
però a conseqüència d'una calguda, no de cap tret.
— Al moll foren detinguts
cinc individua que es dedicaven
a robar generes dels yalxells
allí ancorats.
— A les tres ele: la tdati..,
nada d'ahir esclatà una bomba
al costat d'un pal del tramvia.
a l'encreuament dels carrers de
Tamarit i de Francesc Layret.
No hi hagué desgràcies.
— Ahir al malf un individu
anomenat Agustí Cervantes
Sánchez va Hogar un taxi 1 després d'haver donat unes guantes voltea per Barcelona, va fer
parar el cobre davant d'un distribuidor de benzina. Aleshores
Cervantes va amenaçar amb
una pistola el venedor, el qual
es posà a cridar demanant socoro. Cervantes va fugir, però
fou detingut al cap de poca estona per la guàrdia civil. En la
seva declaració va dir que el
venedor de benzina lt devia una
quanlitat i que si l'havia amenaçat era per veure si així
pagay a el deute.

com dels estrangers residents a
Barcelona, que aquesta entitat ha
organitzat una visita collectirs per
al diumenge sincnt, dia tI de febrer, a les onze del mati, al madi
central de la Barcelona sella, otoralles romanes i Araiu Flistóric
Municipal. La visita será dirigida
pel senyor Agusti Duran i Santpece, director de l'esmentat Archa
Lloc de reunió: a les e s cales dr la
Seu (Catedral). Que,:en invitats
tots ets estrangera.

Servei Meteorològic
de Catalunya
—
111TUACIO GENERAL ATEIOSTIER1CA
(T'EUROPA A LES 8E7 DEL MI
7 DE FESNEN DE 1E94
A tota la Penlneula lb•rloa, •
halla I • gran part de la Illeelltorninfa minera notablement el temed
per haver-e• allunyst Gap • VOrient
la deprimió baroneUtrica que •le
dormir* dios el pertorbava.
La Nona de núvole i alguna piola queda reduida a Algerla t a Tunis I a Tripoll.
A te resta de l'Europa entridlonel el cal eiti sera, pera les temperatures han tornat a balear a la

PenInsuta marica.

A Escandinavia I • Alemanya hl
ha forte temporals de ulula i nett,
amb algunes nevada.. produita per
una depressió barométrica centrada
• Suecia
DEL. TEMPS
CATALUNYA, A LES VIIIIT
ESTA,

A

Al pl. de Lleida, al Penadas, a
• Sic si ha bolres matinals.
A la resta de Catalunya el cel
este oompletament seré, per la quid

g asea I

I

cosa lee eletarles I gebrades eón
importante, I la temperatura ha experimental un notable deseen,.
/
El pula de neu, • Cirio, él de
1 ,31 metros, I a Font Canaleta (La
Molina) Ilie d• 97 centimetres.
Les mlnirnes registrad,, mul han
tIngut ¡loe a Soria, amb 11 gratis
sota zero, i a Adr•II, a Sant Julia
ele Vilatorta, a Ribes I a la Fobia
de Segur, amb Es gratis sota taro.
aso Ot mer y arloni ad tesar>, a

1

eareelona, a l CO set. van a la cap•
calera de /a mamara Orina I

A l'Hospital-Sanatori de l'Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet, durant el passat mes de
gener han ingressat 16 rnalalts;
n'han mort 4; n'han estar donats
d'alta II, 4 dels quals completament guarits, essent 4,374 el nombra total de les estades. Actualment
ini sin assistits 144 malalts. Han estat practicades durant el passat mes
3 intervencions de cirurgia major
torácica.

ENE

Banyeres, lavabos,

etcètera

la recepto que guarir
el vostre sofriment de
estömac i instestins
malgrat sigui de molts
anys 1 hagin fracassat
al tres tractaments.

ELIXIR ESTOMACAL.

SAIZ DE

La Unió de Dependents de Cur-

títs celebrará el seu tradicional ball
de disiresses al Teatre Escota,
Consell de Cent, 264, el dia
a dos quarts d'onze de la nit. La
Comi5Sió concedirà cinc valuosos
premis a les senyoretes que més es
distingeixen en la sera disfresoa
quant a originalitat i riquesa.

ELS ECZEMES REBELS
Els temimos mes rebels i antics
desapareixen con/ per encant si s'usa
la BOISSON BLANCIIE de l'Abat
Magnat. Heus ad el que escriu el
senyor Leconte r "Patint un eczema
tenaç, i sota els consells del Rd. Ger vis J..., em vaig decidir prendre la
BOISSON BLANCHE de l'Abat
Magnat, per be que dubtant de la seVa eficacia; però vaig tenir una gran
scrprcsa I alegría en notar, al sisé
litre, una millora inesperada. A Poma
litre hacia desaparegut per complet
tot vestigi d'eczema. La BOISSON
BLANCHE de l'Abat Magnat, dotada d'unes excepcionals energies microbicides i depuratives, neteja la
sang, i l'allibera de les seres impureses. Es el medicarnent únic per excellancia contra les nialalties de la pell,
com eczema, psoriasi, exantema crònic, pústules, granelladcs, furóncols i
erupcions de grans, que tener el seu
origen en la impuresa de la sang. El
Rascó de la BOISSON BLANCHE
de l'Abat ;s'agriar, per fer un litre
begutia tan depurativa, microbicida i
fortificant, es ven a totes les (armacíes al preu de 3 20 pcssetes.

Promet veure's animadissim el
ball de disfresses que la Tertúlia
Catalanista celebrara dimarts
Carnavall al Teatre Catall Romea.
Entre l'element jove de la "terttíhi ha forma entusiasme per a
disputar-se eis disset premia que
es concediran a les disfresses que
mis es distingeixin per l'originalitat, elegancia i bon gust.
La Secció Fotogräfica del Partit
Nacionalista Català está ultimant els
n'Aun§ d'installació per a la pro;era inauguració de l'exposició fotográfica que arnb gran entasiaerne
ha vingut preparant aquella novella
i laboriosa Secció de l'Art de la
Aviat s'anunciara el dia
d'inauguració 1 les b ares de visitar
que, tret del dia inaugural, Inri
pública.

CAR LOS 4,0E.s
imiummo
-

I

CURSOS
CONFERENCIES

* ACTL'ACIO VALENCIAXISTA D'ESQUERRA. — ni, a les
deu de la nit, el publicista sem or Erederic Planella dissertará sobr e
"El carni de salvació de la humanitat",
* ATENEU ENCICLOPEDIC
SEMPRE AVANT (Sano, 5n, i Riego, 2).—Avui, a les des de la retna,
tindrà noc a la sala d'acres d'aquest
Ateneu la conferencia que bou suspesa
la setmana anterior i que !savia de donar el publicista Julia G. Garkin sobre el tema "Cultura burgesa i cultura proletaria

Universitat, 9

La Delegació d'Hisenda lía assenyalat per a avui els segiients
pagaments: Administrador principal de Correus, 17.12175i; cap de
Telègrafs, 3.15295; habilitar de la
cinquena zona de la guardia civil,
21.47735; F. C. Alcantarilla a Lorca, 10059; Jaume Mans, 3.07588;
Miguel Pardo, 1.45945; Ildefons
Herrero, 166.98394; Casimir Manzanares, 7.329'25; Josep Orriols,
19,5385 0; Tomás Riera, 53.286; Enric Sauri, 1.000; Agustina Smandia,
2.000 pessetes.

Heus ad...

En la reunió delements d'Olot
i La Garrotxa, celebrada da rerament a l'estatge collectiu dc Lliga
Comarcal de t a:alai/ya, lía quedat
constituir el "Casal d'tal.. 1
La
Garrotxa", adsarit a Fesmentada
Federació. l'oren ammvats els estatuto pels qua', ha de regir-se la
Societat, nomenada la Junta Directiva, els delegats al Con s ell de la
Lliga Comarcal de Catalunya i raçat el guiatge de l'actuació Munedista que es propos. 'desenvohipar
el "Casal d'Olot i La Garrotaa".

em
xb
r a e dn te si isa csioornies
ac c
R. ; son (Obra
1 ifgesavii jale:nacional», gbd

* SOCIETAT CATALANA
DVROLOGI.1.—Aquesta Societat es
reunirá', en sessió cicntifica demà, a les
den de la vetlla. Ordre del cha. doctor Soler Ambrias, "Dilatació amb refluix uretral congènit'; doctor Cavanillas, "Un cas de tuberculosi renal
tancada"„
CE.VTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUXI'A - CLIC .1LPI
CATALA. — Demä a les set de la
tarda, al Centre Excursionista de Catalunya, organitzada per la sera Serció d'Arqueologia i ihistÙrls. dontra
una conferencia illustrada amb projeccions el seo oc Francesc Carreres i
Candi sobre el tema "La religió ibérica en l'estela funeraria de Badalooa“.
— Igualment d,ina. a le, ,leu
de la pjs.propi Criere Excursionista de Catalunya. una comeré/lefa el senyor Cé-ar alartinell, m'e
descabdellarä el tema-Influencia francesa sobre l'An enlata del segle XVIII!", en lo qual exnosara
con) l'Art francas, me, alesbores influí per VI europa, repercutí a Cal elunya durant els die, trisnCu de principis d'aquell segle cona =tarar la
repressió felipista, assolí una diana categoría artística. Leo causes artístiques, politiqueo l socials que influiren
sobre l'art del set-cents, aixi com les
caracteristiques dels F(115( principals
conreadors—els germans Tramulles,
Boigues, el Vigata. Flaug iea i d'alt-os
—meran illustradas amb abundoses prejeccions.

* UNJO DEMOCS.171c.1 VE
CATALUNYA.—Continua (alerta la
inscripció per al curs de catala que el
Bloc Escolar d'U. D. (le Cataluaya ha
preparat, que sera donat cls divendros
de cada sentí:uta. Resten prunies inscripcions a cobrir. Cal fer les inseripcians a la secretaria 1 Rivadeneira. 4,
primer).
* ATENEU l'II:PUBLICA 1 'EDER.4L DEL DISTRICTE
—
Organitzat per la Comissia de Cultora d'aques t Atenem tindra llor un curs
de l ' id ioma jale:marina :a ,aa¡e„,
Peranta , que sera explicar per un expert p2ofe s sor titular i centelleara el
dia 12 del corrent, continuant-se lcs
Ilieans cada (Inhala danerre, i divendres, de non a deu de la reiría.

* AssocrAcin BOV.INOV
—Demä tindra lloc la inatartral del dele de confa ren"s organdzat per Associació P.01111'01'2 al sen
estatge social, Ronda de la L'ili,ersitat, 33, entresol. 1.a primera es a arree de Ferran Valls i Taverner, el
qual parlará sobre el tenia "Influancia franca en els origens de CM:di/ny'''. L'arte rnmenea rà puntualment
a dos quarts dr san del ,a‘pre.
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Ele fabricante, mimaba.
mistes 1 manufacturera
han de redactar en catan
Hure factures alherans,
dIrigides als clients de Cataloga

GENERALITAT
Coneelleria de Oovernaold. —
Ahir fou facilitada als periodis,
les 11 1 1 11 nota referent als oficials que han ohlingut plaça
en el concurs celebrai per tal
de designar els caparais i tinents que havien d'ésser destinats al Cus de Seguretat que
ha de prestar servei a CalaMuy:t. Els capitans sin: Anlini Arenas Mederal, l'erran
Alonso de Medina Soler. Angel
(jarcia Renal]. LInfs Jubert SztMetí, lots ello d'infauleria. Els
tinents sún: Jaime Bosch i
Dioses, d'infanteria; Juli Sanmigue' Rasilla, d'artilleria; li tigeni aluiloz, Francesa Pa 1 vol,
Batel F. Elorit Togores, d'infanteria; Pan Perales López, de
earrabiners; Emití Ramírez GuliaTez, BariOnlell Serra i
Vicenç. Nergara ¡ Rambla,
Erancese López Roblan i Antoni
Rey Ceseales, d'infanteria.

UNIVERSITAT
AUTONOMA
Acorde presos en la bisela que
celebra el Patronat Unlversitari
a Madrid
Al Rectora', de la Universitat
se'ns faciliti ahir ha nota oficiosa dels acords presos a Madrid pel Patronat Universitarl,
que fou oferta pel rector, doctor
Bosch Girnpera.
La dita nota diu aixi:
En la darrera reunió de Ple
d e l Patrona l de la Universitat
Autónoma ee Barcelona. celebrada recentrnent a Madrid, es
prengueren els seglients arords;
Primer.—Considerant el Patronat, que l'antic secretari general de la Universitat de Barcelona, ultra les seves funcions
en relació amb el da, Centre,
n'exercia d'altres relatives al
districte universitari, en l'Estalla de la Universitat, no han
estat encomanades a ningú per
l'Estat aquestes funciono en
relució amb el distriete o territori de la Universilat.
Considerant que aquestes
funcions ito han de quedar inlerrompudes, s'interessis del ministre d'Instrucció Pnblica que
disposi que en el suecessiu
s'anomeni el dit cOrree "sertet ari general del districte
lingit5 al seu eärrec, de les funcions que fina
avui tenia enrunianades el fu n
-eionar,lsqueno'lagireserva', C/I el non, ri. gini a la
UlliVeNitat Allte0100111 de Barcelona.
Segon.—El Patronat s'ocupa,
e rPi sr
ae': k
'si'lltsit.Pireessstiluid":71.111 511 (.1:ciaar r
Tercer.—Per úiliiii, el Patronat acordin contestar la sutliciind que l t dirigiren subscrita
Ist' fi I catedratics 1 que ton
publicada a la preinsa.
La euniestariO din sitas:
El Patronai dt . la ljniversilat
Autónoma ha Ilegit amb mäxima atenció el docunient que
li ha esta', dirigit per í 1 professors de la dita Universilat,
subscrit a mi> dat a 11 de desculodarrer, encara que no
coneixem e nt fino al
de genio'. En 'est1o:41 al inaeix (1010111IVIII, coro a resullat
4.1e inedilades delinerari o ns, el
Patronat manite.sla als dignes
signants d'aquest document;
Que no es a les seves mana
variar les bases de l'Estatut
universitari redaelat per expres
encárrec del Govern de la Repnbliea i del Govern de la Generalitat Catalunya. encarne
que agites! T'afronta. compli en
rúnica forma que juljä possible. bagrit eament d e Vestid de
l'ensenyanea superi.e ti Espanya i ('Cl Vista ele leti coodirians
especialiasime- que otereis 1;5
'
Univers Mil de
Aquesla, (0 011 eti til.11111, eti
0V(Ii una instilticiii liptis
pec uliar, a ennseqüencia d'un
regim bilingüe i del SPU doble
carnet er durganisine estatal, i
regional. Perquè suri.' is un Estalla diferent, caldria que l'Estal i la Generalilat
sitt l'actual sistema, eionseqüenchi (le lit inateixa Ilei estalulitria
per la (mal es regeix Catalunya.
Els que subscriuen el document
al qual avui responer . tenen
davant seu tots els miljans que
les Ji p is permelen per o ter arribar als Pnders público ¡ a I • opiIiiú culta la noticia 510 115ir discrepan' parle. si vlan ter
prosperar tul pula de s i,ió que
no es el del Patrunal, perä que
merelx a aquest atenció i respecte.
Tu segon punt del doetiment
en qüestió, conseqüencia del
primer, queda contesta' amb
olIó anteriorment expressal.
El que els Palronifis hagin
renovar-se pern'alleameet anat
intervenció de la l'iliversilal,
segons ße sollicita en el punt

tercer del dnetiment que contestem, no és cosa que el Patronat pugui coneedir ni refuBar. Tal cativi en la seva estructura fonarnental correspondria
introduir-lo al Govern de la República al de la Generalitat
Catalunya.
Com a cenit pl e in en I itecessar I
de les preerilenis tnanifeslaeions, el Patronal fa una serie
de consideracions respecte a la
necessitat de l'antonomia ziniversitäria tal i corn ha estal
estructurada. defensant-la des
deis punk de vista pedagògic,
cultural , soeial i de conveniencia per a l'eapirilualilal de Catalutiya, en termos baslants extensos i que per manea (V espai
ens Yeiem oldigtils a no inserir.
Després la n o ta del Patronal
segueixt
El Patronal_ por allr.i banda,
tingurI la previsir di regular la
vida universitäriip de tal faisó
que, a mesura que ítvaniia el
lemps, la Universilat an.". s essent de bel la determinadora
dels seus ;teles. Així esdevé que
un cop conslituides les diferenterepresentacions doemas i escolars—i funcionara nornialinent
les Juntes de Facullat, la Junta.
Universitària i el Claustre mateix_ pot dir-se que 11 Universara, está en possessió da
tots els elements de govern que
vulgui 5 , per lililí,
d'una vida plenament autoniimira.
En fi, no es ven en que pugui
esser perjudieial per a la cultupuix
ra catalana l'a5 . tuai
fou tan ampli
que rinti
tan valuós el cabal treitaenyfiiiea sobre la !lengua i la cullula
de Catalunva, ni a la Universitat es (1.1 .'1:tren toai I ant fels
que asseguressin ls lignitai
de l'esperit eatalä. Si a lii, dit en
aquest doeument no es una
mera frase, no es pürrea quin
pugui ésser el seil abast ni el
seu sentit.—El president. Ponipeu Fabra.— El secretari. Joaquim Balrells. — Els vorals del
Patronal tsignal , , Candi Bolivar, P. Bosch i Gimpera.
rica Castro, A. Garcia Banfis.
Gregori Marañón. ,ti gust Pi
Sunyer, A. Triaii I Puj o l, Josep
Oos
ni. -titució del Censen ReEirai
gional de Primera Ensenyança.
Ahir es van reunir a la Sala del
Consell le la Universitat, sola
la presidencia del senyor rector,
els membres lesigitat e er a
constituir armen Consall Regional de Primera II ti
No van poder assislir-hi els
presentants de l'Ajunlainent de
Barcelona i deis altres aluniripis de la regid astli,uiuttia per
no haver estut derignuts encara.
Es procedí iminedialame n t a
la constittirió del referit consell, 1 lloren nomenals els següents senyors per a consfiluir
el Comité exoculiti:
Doctor Pere Gimpern presiden': senyor Joatt Rolore i Parella, ice-presiden!: s e
Statuts Torroja i Valls,-nyor
serrel art.

AJUNTAMENT
Avis als comerciants. -- La
catalanització de': rètols. —
Es recoman,' als induslrials i
comercia tilo (Pie volguin calalanitzar els anuncia dels aparadors i els ret.ds de luis eslablimenls, une naideti» el
text al Seis 1`1 ile Ortográfi'tul'' l'Ajuidanteni (primer pis de hit Caaa de la litiil a 1",
on els 1-'el'011 graluilamenl tola mena do treballa de
revisto.
Visites a l'alcalde. — L'alcalde, senyor caries Pi i Sunyer,
bou red,' ithir pel se155 01 . Juti Piaz Sala. 'nieta fisU:audiencia Territorial;
eal
SÍ . Ily le101' O. de lelmvarri
i Castafieda. president do la
Sala Prinirra del Civil de l'Audiiutein; pel fiseal senyor Juan
Bonilla, i peLaatronel del tercer
Ten; (le la (litärdia Civil.
Mes de rebre del senyor Massip (Governació). — El Conae-

Ilem-regitl.t . de riavern it eió, se_
nyor Josep Maria Massip, rebrà
el públic oh seu despatx de la
Casa de la Cinta! 1.ts els dimarta i divendres, tlen de les
onze del tioati a la tina en punt
del migdia.
Expediente exposats. — A
l'Ofieina 51'1 n ma sanada
als baixos de la Gaaa de la Cinta! , seran exposats al miblic
du rant a hit dies els expediente
relatius als projectes de modificació de linies a la zona limitada pela carrers del Telegrat,
Avinguda de la Verse de Montserrat, Iguallal i Granvia de
Ronda 1 rasant del carrer tic la
Murira, ír, r tal que els inleressals puguil! formular les reelamaci5511, ereguin oporLunes Mutila l'esmentat ter-

minie

Canses vistes ahir
A la Secció Primera, i davant
tribunal del jurat, es va veure una
causa contra Alexandre Balcells,
acusat del delicte d'abusos deshonestos. El fiscal retira l'acusació,
i el processat fou absolt.
A la Secció Segona, i a porta tancada, solament es veieren incidents

Pel fiscal del Tribunal d'Urgència han estat qualificades les causes
següents: Contra Josep Colom, per
tinença illicita d'arma, la pena de
quatre mesos i un dia d'arrest:
contra Ferran Montserrat, per in
júries, dos meso, i un dia darrest.
contra Joana Pérez, per resistenci;;
dos mesas i un dia, i contra Matute
la Sánchez, per atemptat, cinc mesos i un dia i 25 5 pessetes de multa.

d'apellació.
A la Secci,", Tercera va començar
la vista per una causa d'atracamcm,
que donem a part.
A la Secció Quarta slaria
celebrar la vista de la causa que $e
segueix contra Valeri Ametlla, Salvador Pérez, Ramon Ribes, Domenec Martínez i Carles Baiona , els
quals estas acusats dlaver intentat atracar un camió de la casa
Jorba quan aquest es dirigia a una
fábrica de Calders portant els diners per al pagament dels jornals
als obrers que Id treba l len La tasta
Lau suspesa per no haver comparegut alguno dels testimonis que estaren vital, a declarar.

TRIBUNAL D'URGENCIA
En aquest Tribunal e s veeren
dues causes: una, contra Eirric Rihalla i Fortera, acusat ten r
guardats al seu domicili del correr
de Pi i Molins uns quants explosius.
Fou condernnat a la pena de tres
anys de presó.
una altea contra Juli Fterga i
Aguada, al qual foren trobades una
pistola i unes ampolles ac liquid
inflamable. Fou condemnat a la pena d'un any de presó perquè no tenia permis d'arma i a un any, nou
rnesos i onae (lino per les matèries
inflamables. Per a Ramon Garita
que conduia el taxi en el qual viatjara aquel!, fou dictada la pena
d'un mes i un dia en concepte
cómplice.

VARIA
—
Durant h passada guardia el Jutjat número quatre lía instruit cíoquanta diligències. d'entre les quals
n'hi havia quatre d'urgència, que
ja han estas trameses a l'Audiencia.
De l'escercoll al local de Lliga
Catalana
Davant del jutge del _lunar st limero sis declararen ahir l'agent dc
policia que va practicar l'escorcoll
a Lliga Catalana la vigilia de les
passades eleccions de regidor; i els
alumnes de l'Escota de Palicia que
Facompanyaren. Com sigui que no
hi hagué manera que e s posessin
d'acord, se celebra un acarament,
durant el qual insistiren tots ves
en els seus punts de vista.
Ha estat declarat dos el sumari
que s'estava transitant per la trobaila d'explosius a casa del detingut
Joan Figueres i Soler. ha esta:
trames a l'Audiencia.
Per als dies 1.2 i 13 del preseot
mes ha estat assenyalada a la Sercia Quarta de l'Audiencia la vista
de la causa davant e! Trilemal
d'Urgimcia .pel l'atracament a la
casa Pansies contra Josep Antic h,
Pere Larrosa i .iosep Motín..

De Málaga Ola rebut un exhort
perquè es procedeixi a la detenció
de Lluis Daza Escolano per a complir la pena d'un dia d'arrest imposada pel delicte de contraban. La
policía ha posat el detingut a dieposició del Jutjat de guardia, i Si
cap de vint-i-quatre hores será alliberat, per barer complert ja la pena.

Ahir a la nit es dona avis al Jutjat de la mort al carece de Casanoves, 159, quart pis, primera porta,
d'una rellogada, la qual, pels documents, se suposa que és Dolor,
Vilaró, de vint-i-sis anys, la qual
rnort el metge no volgué firmar
com a natural, Per ordre dei jutge,
el cadàver fou traslladat al dipòsit
judicial. Sembla que es tracta d'una
noia que hacia estat servint en una
casa propera a la que es rellogi
i que Es natural de la provincia dr
Girona.

Fa uns quants dies que els germano Josep i Manuel Maojo sostinguelen una haralla a la Barceloneta anule un individu conegut rrr
moll conegut quan e:
Sindicat Lliure. El "Iliquelet", ant,
una pistola, intenta agredir cls
germans, els quals s'apoderaren
l'arma a amb cIta li causaren algo
nes ferides al cap. El lesionat n
dona compte de l'o orregui Ah'
a la nit els germans Maojo es pr
sentaren a l'autoritat i Ii explicar.els feto: a mes 11 Mimaren l'atan
ja que no ;adíen cap responsabilita•
Quedaren a diaposició del jutg.
i seran sumariats rel procedinier.
d'ureenda.

Assenyalaments per a avui
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Inciclent:
de Catalum.a (mitra Banc de la Cerunya. Menor quainia: P Bregolai
contra A. Caries.
Sala segona. — Incident: Ros:.
Costa contra Eduard Garcia. Menor quantia: Antoni Bescos i Castells contra Antoni Costa i Cadena.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Quatre oral,
per estafa, robatori homicidi i fasifieació contra Lluís López, Cantes Soler, Jaurne Pedragrossa i Josep Font. Un divorci: A. Franquzt
contra J. Gómez.
Secció segona. — Quatre oral,
aer cocaina, estafa, atemptat i tinenç a d'arma, contra France-se Rodri•
gene, Antoni Peralta, Josep •Ar:es
i Josep Ferrer, respectivament.
Secció tercera. — jurat Pel
rapte contra Antoni .1imenez. 1.3n
divorci: NI. Esperanea tailvez contra Manuel Andrés.
Secció quarta -- Un oral per estafa contra María Ros. Un divorci:
Magdalena Ca ss o contra Laureä
Delgado

ESTALVI POS1TIU
01111R1
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QUINZENA

BLANCA
DE

EL BARATO
LLENÇOLS amb rebaixes i descomptes
TOV A LLES amb rebaixes i descomptes
GENERES BLANCS amb rebaixes 1 descomptes
OPALS I SEDES amb rebaixes i descomptes
Estors i Cortinetes amb rebaixes i descomptes
JOCS DE LLIT amb rebalses i descomptes
ROBA INTERIOR amb rebalses i descomptes
Tovalloles i Mocadors amb rebalses i descomptes

Entre rebaixes i deacomptea s'obté ara un
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Aquesta situació dificil de l'Ajuntarne nt repercuteix a les finances
tauni cipals, i això porta una gran
preocuipació pel problema de les
financ e s municipals, i per aixb s'han
dividit en dos grups: l'un, que te
reservat el planejarnent de les cinestions financeres, i Valtre, l'executio . En aquest repartiment ell ha
r es les funcions de Pressupostos.
üedit i Tresoreria. lii ha molt a
ter— diu —en aquest aspecte; tant.
que en els programes electorals ja
Indem parlat de la racionalitzactá
Ce les finances rnunicipals. Hi ha
emissions. avala diversos i altres
aspectes que fan contases les finances municipals, i per aixä cal orde--.r-les.
red.) a part d'aquesta part leeí- :a hi ha la d'Ingresaos, Credit i
Fatrimoni, i explica la importancia
daquesta secció.
altre dels grupa que cal ordenar és el de Foment, pel que fa
ais Serveis Pública i Contractes.
Na vé nen a fer cap acre arbitrari
o que tingui el sentit d'una espoliapero traen el convenciment que
en tot el que són contractes de serVC i5 pública i altres empreses hi
ha modificacions a fer, i si no es
frs amb decisió creurien que no han
complert amb els seas ideals amb
el poble de Barcelona. I aquesta
scrietat que tenim —diu—demanem que la tinguin també les empreces; que no Tinguin amb excuet, perquè al no atenguessin la
necessitat d'aquestes modificacions
hi ha la llei per obligar-les, i no
creu que hi hagi ningrh per defensor una cosa que sigui contraria als
teneressos de la ciutat.
Examina les funciona del departs.ment d'Urbanització i Eixampla,
n el compara amb l'antiga i absurda
divisió de funcione, i en tant que el
Parlament no hagi decidit sobre el
articular, han a grupar tota la urbanització amb l'Eixampla.
Es refereix a la qüestió de les
cbres públiques. Barcelona no esta
en situació de fer-ne; pera ha estat
tants anys negligida per l'Estat,
creiem que tenim dret a reclamar el seu ajut almenys en la mesura que l'ha donan a altres ciutats.
Hl ha el cas deis Enllaços Ferro.. Iaris. Per això crea que si se'n
a Madrid i Bilbao, se n'han de
- a Barcelona en la proporciona',tan que li correspon. Si no es poden Ser obres públiques es pot ter
una ;asea mis modesta però no
menys important, com és acabar

ma del senyor Pi Sunyer, I; diu projecte de hei, Ii dóna algunes ex.
ment en Barcelona. (Aplaudiments
direcció independent. i se li ha do- alcalde. Es molt dificil — que
obres inacabades i d'altres més
plicacions.
que en alió que sigui liberalisme
Lliga.)
de
la
política
municipal,
mentre
es
parli
per
difonen
nat
una
ortentaziU
social,
modestes encara, salubritat de les
humanisme estan absolutament d'a- .
Referent a la qüestió del personal
El senyor FRIGOLA diu que
de
programes,
hi
pugui
haver
difedre,
com
la
cultura,
la
urgiese
i
sabarriades, jardins per a infante, etc..
diu que si hagués de fer el Ple els
l'altre dia sembla que la t seva cord, però troba que hauran de terencies. En alada coincideixen tots.
tinan. Hi ha despres les funcions d'Asen les guate bauran d'intervenir els
nomenaments seria afeixugar la tasca
fe tot un contingut ideológic per
itttervenció a:armava un sector
En les eleccions no I ldrasen pas
sistencia Social, a 'Lit qual Deizgaciú.
delegats de districte
de l'Ajuntament; que per això ven,
que el poble hu necessita.
de la premsa d'esquerra. Es reprograma per programa, sitió confíanmerare no es pugui suprimir, se li ha
Hi ha encara les funcions de
El senyor PI I SUNYER rectifi- I ells a respondre davant d'ell.
fereix a l'arnistat particular que té
ea per coral:Inca, i aquesta l'han guade donar teta la importancia que té,
Circula cié i Policia Urbana I nsis•
VenEl senyor FRIGOLA: —Es que
Contesta
al
senyor
Duran
i
ca.
amb l'alcalde, que qualificä d'heretarla les e quermes. El que no neu
i donant-li una orientació mes humateja sobre la importancia creixent
tosa. Poques coses li ha de contestar; I majoria no té esperit de justicia.
gia les seves paraules. Ell ve amb
tan
chr
és
com
s'arribará
a
aquest
sensiblena, acuse que això vuigui uir
d'aquests problemes; parla de la
referent a la confiança són modestos
un criteri doctrinari, que és el del
El senyor VILALTA: —Encara
magnifie programa. Ha d'aclarir que
ria, sinó estudi i remei de les necesqüestió dels transporta, sorolls, olasi no la rolen atribuir a les seres Pe r
seu partit, i ha de venir a atacar
han contengas a actuar i ja...
accepten
rana
un
gran
perfeccionasitats ambo justicia .
tacles a la circulació, etc. Entra 'a
que
era
al
porgrama
i
creuen
s
o
n
e
ia
llei
municipal
que
tant
satisià
la
El senyor PI I SUNYER ti contz,
ment l'actual Ilei municipal, i això
Passa a estudiar el Departament de
parlar del departament de Cultura
Lliga, cosa que deplora molt. Din o al que representaven les persones
ta que els parts tenen el seu peo'.
ho diu pel que segurarnent dirà el reProveiments. tambe itt caracter soEn aquest aspecte segaran robra
de tot hi ha uns que el roble dona la confiança. Es ment pulirle i que, havent guanyat
que
per
damunt
presentant de la minada radical. Percial, i la politica que cal fer-hi. Exde l'Ajuntamenl anterior, perb han
refereix a la pregunta sobre la delepartits, al servei dels quals han d'es.
eleccions, és a dir, havent guanyat I
que de detectes nota obra humana en
plica FextensM que té a altres jurisde fIxar el concepte esser,:ialment
(am aquestes Ileis. Parla de l'auto- gació d'Ordenació Financera i expli- confiarlça de la ciutat, han de venir .
diccions
i
com
l'Ajuntament
no
en
té
te.
social de la Cultura. Per aixä donornia municipal reconeguda a l'Es- ca les seves paraules sobre la confinposar-lo en práctica. Demana al senyo:
niés que en restridament municipal,
Si donen pl^le, conformitat en la
naran tots ele esforços a :a cultura
sió de l'antiga Comissió de Finances Frigola que digui un sol punt del protatut de 1959 presentat per la Lliga i
pero es tan vast aixe.) a Barcelona
formaci6 del Consell de Govern ja
al votat per les Corts, i que l'Es- i la necessitat de fer els estudia Per
extensa, la dels infanta, sense obligrama electoral que no l'hagn posa;
que hi ha una gran tasca a ter, perno estan tan conformes quant a la tatut interior de Catalunya la redar la culnu e a superior. Les esquerr. a la racionalització de la-tinesp
aci. També ha parlat el senyor Frique els marges que iti ha en aquest
forma de presentar les propostes.
res han donan, contra el que s'ha
concia tambe. La Llei municipal de
Hisenda i al que dernanava el senyor
gola del cor. Ells rolen portar el seo
aspecte dels alin:cuts puguin benefiCrea que el Consell de Govern, veCatalunya, en el seu curt preàmbul.
Duran sobre xifres, realitats, precisadin, uns admiradora i defensors de
programa amb un sentiment sincer de
r'table Govern, ha d'acceptar nota
ciar els cinta:fans dc Barcelona. Es :ereconeix aquesta autonomia, pero ment és el que es jara amé l'auxili progrés social, de progrés i de demola cultura au 2erior; però no ha
fereix despres a la Política social i a
la responsabilita t l no ven p rou bé
després la nega amb les seres resdels técnica en estructurar aquesta
d'estar tancada en un ce g arle. sino
cracia, i presa als altres que elan
la (Metió de la manda de terna. Exque en :eileixin part a d'abres.
triccions. Diu que la hei municipal
que ha desee( el cim de la cultura
racionalització: és la que portará la signi hora d'aplicar-la no es trobin
Diu que no ha parlat el senyor
plica raspiració que hauria estas una
del 77 tenia coses molt bones. Parla
general i ex tentU, a del poble. D'ad
Delegad() especial de que es tracta.
Iligats per compromiso; de. partit,
Pi de cap delegació d'Ordenació Fipolítica de cases per a obrera; pena
d'un decret descentralitzador de 'oció,
a por temps sera inaugurat el grup
Les delegacions del districte no treuen
(afrilt be a la majoria.)
nancera.
el deute que pesa sobre l'Ajuma:1min
de la Ilei de mou de regim local
escotar pau Iglestes darrera el carres de l'autoritat ni de la responsabiEl senyor DURAN 1 ':.ENTOSA
diiiculta
entrar
per
aimest
cami,
i
PI
1
SUNYER
diu
que
que
era
u
diu
F.I
senvar
d'altres
disposicions,
rer de Sant Pau. un altre a Sant
lilas de la Comissió de Govern. Aquesreferint-se al programa financer,
ultra la situazio del (teme, hi íta l'aia n'hav:a parlat, i l'orador li
rnillor l'Estatut Municipal de la Dic- tes delegacions aún purament per acosAndreu i ti, altre a la 1,creada del
que er senyor Pi i Sunyer es una emigut
els
assaigs
dissortats
del
Patrono ha esta: prou ciar.
tadura
que
la
1.Iei
actual.
Entra
a
(111e
les
an
ta
ro
s'oov
marica
te
s
tar-se
a
les
necessitats
del
districtes,
I
.
Port
nencia financera, pera', que ells també
examinar la Llei Municipal, tan 'loanat de l'Habitació Obrera, que treu
Fins ara rordenaciú financera la teobres del grup Eollasso i Gil. Cal,
perquè abatas els tinents d'alcalde no
tenen algú que Déu n'hi do. Lamenda, més pel senyor Duran i Ventota possibilitat d'emprendre el Pro
nia l'alcalde: si la te ara un nitre,
però, revisar i ordenar les funcions
en podien tenir una cura assídua.
ta que el senyor Frigola no es trotosa que pel seta; or Pi i Sunyer.
guinea facultats tindrà? Es refereix
-blema.
que competeixen a l'Estat, a la GeAquestes delegacions es fan en el senbis al Parlament en discutir-se la Llei
a les delegacions dr districte i a la
El senyor PI I SUNYER: El
Es refereix als cants lides i sentitit administratiu, En el sentit politic
neralitat i a l'Ajuntament. Es reMunicipal (Rialles), perú que essent
distribució de responsabilitats, que
projecte porta la nieva signatura.
mentals de les dretes sobre la familia
fereix a l'anide de l'Estatut refeaccepten tota la responsabilitat.
una llei del primer Parlament de Ca.
era el mal delr, ven> Ajuntaments.
El senyor FRIGOLA segueix ient
i la llar, i, en canvi, les dretes no
rent a ensenyament. Aquesta falta—
El
senyor
DURAN
I
VENTOSA
talunya no mereixeriem l'autonomia
Creu que aixet es una veritable equila critica de la hei, molt dura (la
slan preocupan znai que els humils
practicament est à resolta per
din
troba que això són funcione de funSi no l'acatessim.
vocació i no s'atreve:x a dir debicrítica), palesant que palesarás, tant, cionaris municipals, i el senyor PI I
tinguessin una llar con:ortable i
acord entre l'Estat i la Generalirit.
que es tem que, en acabar, l'AjunReferent als empleats la Llei—diulitan de l'alcalde. Sigu i una cosa
gienica. Parla de les borrarme; dels
Aquesta tendencia era la que havia
n referint-se
SUNYER
li
contesta,
crcu que la pagaran massa
tament, com que és autònom, la deno permet al Consell fer el que vidsuburbis, espectacle vergonyós que cal
marcat l'Ajuntament, i ens trobem
la
a
les
seres
paraules
sobre
despees
cara amb el tracas. Politicament airogara.
gui; els d ispara corn abans, perquè
acabar, potser amb solucions modesamb un Patronat Escolar que ja la
transformació deis suburbis diu que tothom ha d'acatar el Reglamest i els
Defensa els funcionaria radicals,
xG seria un èxit per a l'oposició,
to, i demana suggeriments coIlabamarcara i permetrà, pel que fa als
però
actualment
no
den
es
Pot
fei,
f
a
de Justicia. Ha
perú pensant en Barcelona, els ha
que diu que la Comissió de Govern
radió a tots per acunseguir 'que lates
mestres, intensificar les tasques
estat possible, i falla dels Tribunals
pot destituir, cosa que no suc- o vint anys lumia
d'advertir ara que estem en els inial senyor Frigola que no el
les famílies de Barcelona tiuguin un
culturals cense perjudicar les finanels casos de Viena i d'Amster- de dir
cita
cis
de
la
nova
llei
municipal,
luanncidir amb els seus
ceeix enlloc.
mínimum de benesta r . Si totitom hi
ces municipals. Perú encara hi ha el
darn, quan Barcelona ha fet urbanitza- preocupa gens coi
tenint Fesperit de la llei, que dóna
El senyor ROSSELL: Aci no;
adversaris politics; el que voldria Seajada, amb peques despeses es podran
problem a dels locals, u n e moltes
CiOnS CarC5 1 inirtils com l'Exposicib ria coincidir sempre anda aquella qué
p:enitud
d'antoritat
i
responsabilitat
pere
a
Europa,
si.
fer grans coses.
pobladora havien resolt en colla Diagonal.
al Conscll de Govern davant del Ple.
tinguessin mes forea per servir maEI senyor FRIGOLA segueix, i i
I acaba dient que aquest programa
laboració arot, rEstat mentre que
Contesta al senyor Frígola, u diu fié el intcressos de la ciutat.
Es refereix a les allusions, que
diu que no, i aleshores el sen por
a uns semblará massa ampli de
Barcelona s i tio ha fet sempre nota
que ja s'ila presentat un ea; del: que a les Esquerres i a la Diga.)
crea acuse mala intenció, en parlat
Rossell li contesta que a Nord'
concepte, i a altres massa modest de
sola; pm', si hi ha 11112 hei que
l'alcalde de la Comissió de Cultur.
América sí. L'oradur i contesta que ell ja ha parlan; que ha vacam ad
realització. El senyor Duran i VentoEl senyor FRIGOLA- D'ira put.
assegura la collaltorarió de l'Estat,
tina qüestió que s'hauria hagut de dar
de Política Social.
paraules com el difinn senyor Gin!:
som aci n 1 10 a América, que ell no
sa deia que s'havia de ier un inventaaquesta collahoració uhu d'aproiitar
(luan
es
discutí
la
Llei
al Parl ament
és erudit r que .am.trica es mol;
No slauria pensil mai que hl baque,
Té por que prl que fa a les rari de les possibilitats de l'Ajuntament.
per a la nitensificació de la cultura.
Municipal.
lluny i es ¡n'aria perdre el vaixell.
aquestes enineidencies Trufa que la
ses baratea es facin les coses massa
Ell, durant la campanya electoral, ja
F„xamina tot seguit les funciona del
El
senyor
FRIGOLA:
—No
hi
era.
Vio/ explicar un cas sense catar a
Llei és pric detallista pel que ia ai
a l'engrós, ¡ succeeixi corn amb els
ho hacia dit per radio. El sea progradepartanient de Giavernadiè , , en el qual
jo
les -cuna:arietes - dalgun pertódic
grupa de cases barates per subst,
nomenamem i separació des empleats.
ma és, dones, estudi a fons de les
hi ha la miestió del persona!, on,
El
senyor
PI
l
SUNYER
diu
que
satine. per() no Ii fa pur (ah!). Din
perque un predepte reglamentari por
tuir les barraques, que slan co rs .
qüestions i els problemes, i iicsprésalvant tots els respectes, hi ha alIi contestara per exigir/des de cortela
Ilei
que
et
circe
de
regidor
es
vertit en l'atraques.
Asser modificar per una sola Pe r
anar a les realitzacions. El sea desig
per()
sense
entrar
a
ton!,
,
amistan
guna abu sos que ' Iran de corregir, i
sia
i
el
de
cmim
obligatori,
peró
gratutt
Fetes aquestes observacions, no
és que si avui vénen a esposar pro-sona.
una confusió que cal ordenar, evitant
de la tniestió. La Llei Municipal no
seller pot esser remuneran. A ell
tenen mes a fer que esperar l'acpbsits puguin venir un dia a exposar
En un mornent se, discure ,•
aminora
rautonornia
dels
municipis,
la desarticulac i ó de funcions i estructarn
I:
fa
no
cobrar,
pere>
no
ho
tuació del Govern de la ciutat i el
un balanç de realitzacions. (Aplauditarara les cèllules administratives jaisinó que l'aferma. Es una hei que esta senyor GRANIER li pregunta per 1.
compren perquè les altissimes funbalanç que ha proines l'alcalde Per
destitució dels Aitmtarnents, i l'ora
menta a la majoria.)
cials, cosa que ha d'ésa« en benefifent-se, i guau estigui acabada veura
ciona
són
gratuites
i
ohligatetries
i
aixó
ella
demanen
l'inventan.
no
El senyor DURAN i VENTOSA,
dor li contesta amb una tercera par'.
ci de l'Aiuntament i del rnateix perel senyor Frigola que es francament
en
canvi
el
de
tramit,
que
ha
amb
paraules,
sitió
amb
xifres,
i
proen nom de la minoria de la Lliga, diu
sonal. iii ira lambe en aquest Deautonomista. Un dels honora que ell del seu discurs.
de consistir a evitar la disbauxa
met
la
collaboració
mes
afectuosa.
Que és molt difícil oposar-se a un
El senynr PI I SUNVER Ii co:
partament les funciona d'Higiene i
considera en la seva carrera política
i no precisament anib esper,t de anterior, ha désser ren:unerat.
'esta hreament.
Sanitat. i per això se dita fet una programa de bona voluntat. perque
is fiasen posat la signatura a aquest
al prograReferint-se.
finahnent.
el
pensatener'
partit,
perque
tots
tots volen el que ha exposat el senyor
Delegad:, especial pernue tingain una
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SETMANARI DE LITERATURA, ART I POL1T1CA
amb motiu del cinquè aniversari de la seva aparició
veritable mirador de
Durant cinc anys MIRADOR s'ha acreditat com el millor setmanari català,
artístic, teatral, etc.
la vida catalana en els seus aspectes polític, lite ran, musical,
seva importimcia. Vegeu-la:
La Mota de lea firmes que hi han conaborat és una demostració de la
Miguel de Abreu
J. Aguade Miró
Marina Aguilar
Ignasi Agustí
Joan Alavedra
David B. Aloy
Josep Aixelä
Antat Piniella
Manuel Amat
Claudi Ametlla
Josep Aragay
Frederic Armangué
Ignasi Armengau
Pene Armengou
Pere Artigas
Andreu A. Artís
Ardí Artis
Josep Artis
Octavi Arte
Apa
Angel de Aprais
Artur Bardós
j. E. Bartrina
Domènec de Bellmunt
Pene Benavent
a r are Benet
Rafael Benet
Xavier Benguerel
Benigani
Linie Bertran i Pijoan
Aurora Bertrana
PndrE Beucler
Vicenç Bernades
Famos Borràs-Prim
rafael Bori
Bon
Oliver Brachfeld

Marcel Brion
Manuel Brunet
Just Cabot
J . Cabré Olica
Enric Calvet
Camps Nlargarit
Carles Capdevila
al iquel Capdevila
Domenee Carles
al ¡miel Carreras
R. Carreras Valls
Ció Casanova
Martí Casanovas
Josep M. Casas
Pere Català
André Cayatte
Valenti Castanys
G. Charensol
Henri Chornette
Carlea Si. Claveria
Miguel Clivillé
Pau Corbera
Pere Coromines
Joan Cortes ¡ Vidal
Pene Comes
Crítias
Delfi Dalmau
Becario
Paul Dermée
Guillem Díaz-Plaja
Francesc Domingo
alarcelli Domingo
J. Donat
Solange Duvernon
Emili Echevarría
Josep Elies i Viles
Lluis Elles

A. Esclasans
Caries Espli
Conxa Espinalt
Ramon Esquerrt
Martí Estere
Pompeu Fabra
Ramon Fabregat
Adolphe de Ealgairone
Nicolas Feinherg-Gorin
Angel Ferran
Angel Fernandez t
Apol M. Ferry
Adolf Florensa
J. V. Foix
Francois Fosca
Mariä Foyé
Joan A. Freixa
Maria Freser
P. Gabarró i Garcia
Sebastià Gasch
Ventura Gassol
G. A. T. C. P. A. C.
Garriga Mascó
Gaziel
Vicene Genové i Amorós
Robert Gerhard
Marina Gifreda
Joan Gols
Granier-Barrera
Pere Grases
J. Grau

Walter Gropius
E. F. Gua!

Domenec Guansé
Josep Gudiol
Eladi Horns
Amadeu Hurtado

Víctor Hurtado
Henri Jeansomi
C. A. Jordania
Albert Junyent
Juli Just
S. Juan-Arbó
Oskar Kokoschka
Ladislaus Lakatus
Philippe Lamour
Lionel Landry
Enric Laporta
Elvira Augusta Levri
Andreas Liess
J. M. Lladó Figueres
Rossend Llates
Josep Lleonard
Salvador Llobet
Miguel Llor
Rodolf Llorers
Err.c I.luelles
Rafael Marquina
Salvador Marsal
J. R Masoliver
Olto Mayer
Ct ibor M eivIdek
jaudne Mimó
J. M. Miquel i Verges
Josep Miracle
Lluis Montanyä
Rafael Moragas
Antom Muntanyola
Unís Muntanyola
Frunces, Madrid
Humbert Mart:
loseta Margarit
E. Martínez-Ferrando
•
losen Mainar

J. ini Mir Mas de Neixars
Pere Mialet
Joan Minguez
J. Mitrv
NI rius -kaurell
Jeroni Moragues
3aume MiravitIles
J. Navarro i Costabella
S. Navarro i Roca
E. Nicol
Carme Nicolau
L. Nicolau d'Olwer
Tage Nissen
Albos Novellis
Joaquim Nubiola
Armand O bi ols
Joan Oliver
R. Opimo

Joan Ors
Amédée Ozenfans
Jaume Rabian
Josep Palau loan Parareda
Jaume Passarell
Macià Pasqual
M. A. Pérez-Terol
Ramon Pérez-Vilar
Ramos Pei
Artur Perucho
Nfaciä Pere116
August Pi i Sunyet
Xavier Picanyol
Josep Picó
Agusti Piracia
Jip an Piqueras

No deixeu de comprar MIRADOR cada setmana ua

Alexandre Plana
Josep Maria Planes
Irene Polo
J. Pous i Pagés
Fernand Pouey
Pere Prat Ubach
Erancesc Presas
O. Pruna-Oseranz
J. E. Puig
Antoni Ping-Gairalt
E. Pujol Gema
Francesc Pujols
J. Quero Molares
Lluís Recasens Siches
Xavier Regäs
Gongal de Reparaz (fill)
Carlea Riba
C. Rivas Cherif
Indios
Nferce Rodoreda
Enric Roig i Querol
M. Rossell i Vill
B. Rosselló Meca
N. Rosselló
Pierre-Jean Roudin
A. Rovira i Virgili
Nicolau Maria Rubió
Gaston Ry
Modest Sabate
Joan Saca
Josep M. de Sagarri
Emili Saleta i Lloreng
Antoni Sarsanedes
Antoni Maria Sbert
Carles Sentís
E. Serra i Roure

1

Maurici Serralmna
Manuel Serren
Francesc Serra . Nasas
Carles Sindreu i Pons
Carles Soldevila
Ferran Soldevila
Joan Soler
Eneic Soler Codes
Philippe Soupault
Francis Hilan Stupec
Joan Subies
I. M. de Sucre
'Rafael Tasis 1 Marca
Joan Teixidor
J. Terrassa
Ernst 'raer
Joan Tomas
Giuseppe Torre
J. Torres-Garcia
Francesc Trahal
Josep Ni. Trias J.. Iles
Angel Valbuent i i'rat
Josep A. Vandellói
J. Ventalló
Fermi Verges
Manuel Ven
Paul Viard
F. Vidal Jové
11. T. Wokamoto
Eugeni Xammar
Josep Maria Xicota
Baldomer Xifre
Joaquim Xirau
Ramon Xuriguera
Leo Yogam
M. Zapater

Preu: 30 cèntims
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La primera Emuló del Pie
de l'Ajuntament
El SECRETAR' Ilegeix l'ofici de

'Alcaldia sobre la distribució de funCitarle i serveis entre els constates regidors, que els nostres lector& ja CO
neixen.

El PRESIDENT diu aleshores que
tal nomenar els regidors que han d'ocunar les delegacions de districte, i per
tal que els regidors puguin posar-se
d'acord se suspèn la sessió per deu
minuts. S6n les vuit i dos.
'

ES REPREN LA SESSIO
LES COMISSIONS DEL PLE

A tres quarts 1 mig de nou el stESCOFET obre novament la
sessió, i el SECRETAR' Ilegeix el
dictamen sahre el funcionament de les
Comissions.
El senyor DURAN 1 VENTOSA
observ a q u e el l e vota r an en contra dels
extrems tercer i quart.
El text del dictamen is el següent:
"Precisa constituir els ergans de
tramitació dels afees que l'Ansntament té sota la seva competencia, amb
independencia del que es referes a
apuesta COMiS5i6, en el que fa a les seves funcione privatives.
Per aquest motiu, la Cotnissió de
Govern entén que l'Ajuntament Ple
podria prendre els següents acorde:
Primer. - Per a elevar les oportunes propostes a l'Ajuntament Ple,
existiran Cornissions que corresponguin a l'esmentat Ple consistorial. Les
referides Comissions seran vuit,
anomenades: "Hisenda - , "Cultura",
"Urbanització i Eixampla", "Política
Social", "Serveis públics i contraetes", "Circulad& i Policia Urbana",
"Proveirnents" i • Governació". Les
expressades Cornissions seran presidides pel Conseller Regidor respectiu.
i la d'Hisenda , indistintament per l'Alcalde. que regeix la fundó anomenada "Pressupostos. Cradit i Tresoreria". o pel Sr. Conseller Regidor encarregat d'"Ingressos. Despeses
i Patrimoni Municipal". En ahsencia
e cl President passarà a presidir la
COMi5Si5 el Conseller collocat en ocde preferent
preferent de la ¡lista que hagi obtingut majar; suiragis en les darreres eleccions municipals , a no sser
que bi haguas un Ganseller Regidor,
en el qual cas aquest actuarà de President. La competencia de les Comiss i ons e= limitará' a dictaminar en els
aspeetes de cala servei que correspanatan a l'Ajuinament Ple, segons
r./0 de la Llei Municipal de
Catalunya, rartint de la base de les
funcions atribuides a cada Conseller
Regidor en la divisió de competències nadada a terme per la Comissió
de Gavera Municipal. 1715 assumptes
en rime les Comis s ions consistorials
haein d'entendre . seran preparats per
la Com t s r iO de Caven, Municipal, la
qual. ama, la correrponent proposta,
remetió el= expedients al Sr. President de la Comi s sió del Ple respectiu.
Acuesta di csaminarä l'assumpte. i la
s e va eraa-'ta será' la que figurarä en
l'ordre •1 .4 d i e de les sessions de l'Ajuntament. Si la Comissió respectiva
demores sir asumiste. poda el seu
P res islent. d'acord amb la C amissió de
Govern. po rtar-lo dirertament a roreixement de l'Aiuntament Ple. La
Comissió e= retmira die que el seu
Pres ieent d r termini, en una única convo c atnril podent arenare acords tieneeorcesnela que sim.ti mitja hora de
Pz.s renyalada en la convocatO r i a .
sig ui q uin sigui el nombre de ConsePer; que hagin a s si stit a la reunió.
En cas d'empat en les votarians, el
resoldrà el set/ President , que tindrá
vot de qualitat. No s 'aixecaran artes
de les sessions de lee Cornieeons pel
Pl. con s tant les seres de,je:ons en el=
dictamen= que, sotascrits rud s sise el.
haain aprovat, es pre r entin a le caneiaeracia de laajuntament 1.; discanformitat d'aleen deIs cansell ers c o mponents de la Comissiú, amb el dictimen que aquesta aprovi, e, fara
constar en l'acord a no 'toar que
l'interessat estimi millor formular un
vot particular, en el erial ras se'n donarà ese:liste al P I., juntarneit amb
el dictamen resreetia. Cada Comissió
es comnondrä de President i set membres. No e 5 nodr ä donar campe al
Ple de rar a rr ist ri n te no. no vingui
dictan:6n., pm- l a C o mi r riú resaec ti% a
(llevas ele ca- a ' d'urgenci a . da, un
aclarimema A fi de remitir en el
aue calgui la iniciativa del, senvars
Consellers que no formin pata d'una
Consissi6, aquests podran presentar
gro Vis trk n s . Per a ésser discotides en
la se,sia ael Ple. s emen, que les facin
a mans del Sr. Presírisn t de l'Assemblea amb 5' et dir! d'anterinritat 1
la reunia, a fi que l'esmentat President pugui passar-les tot seguit a la
Cornissia que tingui campetencia per
a entenare-hi. En el ca, de tremen
-se un assumpte de veritable ur--lar
gencia, aorlra dan a r-ee'n comp . , directament, per rnitjä de ProposiciA. a
l'Aiuntament re, pera abans de discutir-se es requerirá el dictamen de
la Cornissi6 consistorial que hi tingni
competéncia.
Segon.- Endemés de les CernísSions consistorials indicades, existiran les Especials i les Delegacions
nue la Corporaciú municipal acordi
finar i nornenar.
Tercer. - Fent As del dret que
confereix l'article 63 de la Llei Municipal de Catalunya, s'aprova la
proposta que fa la Comiasia de Govern Municipal sotarignant, de crear
Dedegacions especials de funcions,
que sea n . les següents: "Higiene i
Sanitat"; "Cementiris"; "Assisténs
tia Social": "Ordenaeih Financera•
i "Taller, Munleipals". La corneetiricia de cadascuna d'aquestes Dekgaszions especias, eerá la que denyor

riva directament i natural de llar
titol. Les Delegacions especial., en
reaoldse no postran crear acte administratiu, sinó fer propostes al
Conseller Regidor dintre de la jurisdicció global del quid estigui compresa la 'unció atribuida a la Delegado:, especial respectiva. El ConseIler Regidor, si accepta la proposta
la convertirá en resolució, cas que
es tracti d'una disposicie reglamentaria en compliment de l'article 64
de la Llei Municipal Catalana. i en
un altre cas portara la proposta
rescdució de la Comissiö de Govern,
constituint aquella acte administrat

Quart.- A mes de les Delegacions indicades i dintre de la facultat
que a l'Ajuntament Ple dis t a el repetía
artiele 63 de la Llei Municipal. es
creen també Delegacions especials
sie districte, a exercir en cada un
dels deu munieipals, en els edificis
que posseien les extingides Tinenres
d'Alcaldia. Cada un d'aquests Delegats s'anal-llenara "Conseller Delegat del Districte... (el que sigui)...
Seran funcions d'aque.ls Delegaba
el règim de tot el que es refereixi
a l'allistament, talla i reconeixement de mossos, expediente de
prórroga, llinrament de documents
militar i de Marina, revista anual,
informacions testificals de pérdisa
de documents militars, compliment
d'arrestos menors disposats pels Jutjata municipals, visats de documents
d'Alcaldies de barri, i tosa mena de
funcions informatives i de cooperació a tots els serveis, fent les oportunes propostes als Consellers Regidora de cada fundó municipal, a fi
de poder-los donar el caracter fiaste administratiu.
Cinquè.- Intcrinamcnt, i tense
perjudici del que el Parlament de
Catalunya determini, seguirá funcionant la Comissió Especial d'Eixampla, presidida pel senvor Conseller
Regidor d'"Urbanitzacin i Eixampla", arnb l'excepció que els afees
que es refereixin a la part d'Eixampla no s'enlairaran al coneixement
de l'Ajuntament per la Corniseid
consistorial del Ple d'aquell nom,
sinó per l'Especial dliaxampla constituida en la forma que determina
la Llei del 26 de juliol del /1192.
L'Ajuntament , pera, acordará el
que estimi més procedent."
El senyor GRANIER-BARRERA
demana la paraula per esmenar un
error sie redacció, i s'entaula un siebat, en el qual intervenen els senyors
MATHEU, PI i SUNYER, DURAN i VENTOSA, el qual, aclarit
un punt, no té inconvenient a arceptar el dictamen, El senvor PI i SUNYER accepta l'aclariment: ei senyor GRANIER, també, melare s'esmeni l'error; el mayor DURAN proposa la farmula, que accepta tothom,
menys el senyor al ATHEU, pers0
despeé; s'hi ave.
El SECRETARI llegeix l'esmena, i
s'aprova.
LES COMISSIONS
El SECRETARI llegeix tot .zguit
la llista dels regidor; que formell les
Comissions de l'extrem primer, que
sún:

Hisenda: Srs. Bernades, Boter, Pla,
Rossell, Bausili, Blanch i Domenech. Cultura: Srs. Carbonell, Cortés, Mori.
Rossell, Duran i Ventosa. Salbe i
Frigola. - Urbanització i Eixampla;
Srs. Cordomi, atori, Oliva, Pumarola, Vendrell, Blanch i l'atusan°. Política Social: Srs. Ababa, Bote-,
Godó, Grassier, Vendrell, Soler-Jansr
i Domenech. - Serveis Público i ama
tractes :Srs. Bernades, Junyent.
Pla, Roda Ventura i Frigola. - Circulaciú i Fonda Urbana:
Srs. Gispert. Jument, Pumarola, Salvador, Calderó. Segarra i Matutano.
Proveiment, Sr.. Cortes, Gold, Granier, Salvador, Cr. Adol g , Segarra i Mas
Gosernacns
. : Srs. Altaba. Carbonen, Cordomi, Gispert, Roda-Ventura, Soler-Janer i Matheu.
El senyor NIATHEU diu que no
han d'acceptar cap Ceini55V), no per
desatenc,', sine. per quedar en matar
Ilibertat, en bé de la datas.
El senyor PI i SUNYER cötifirMa
que els 'sacien estat oierts pera
que renunriaven. Acceptara anin qA,lt
de gust la fiscalitsaciú.
LES DELEGACIONS
ESPECIALS
El SECRETARI Ilegtix la !lista
de les Delegacions especials, i el sea
tfuncionament, segoas el segon extrena
Comissió del Monument ala Voluntaris catalans de la guerra gran:
President. l'Alcalde; vice-presteent.
el qui designi la Generalitat de Cataluna-a; Com.:alter,: Srs. Bernades,
Mora Puniarola i Saltor.
Comissió del Monument a Pi i Margall: Srs. Vilalta, Junyent, Carbonen,
Cordoml i Sainar
Consell regional de Primer EmenYament: senyors Serra-Hunter i
Mori.
Comissió de Valuada de la riquesa
i Rtpartiment de la •sntribucsó territorial rústica i pecuaria: 'mora Va
lalta, Pla, Cordomi Bausiili,
Ccmassi6 Mixta de Tresoreria i Reforma: senyors Pi Sunyer, Boter,
Pla, Bernades, Rossell i Betisili; i cons
a suplents els senyors Junyent, Ababa i Blanch.
Comissió Mixta deis Serveis del
taxi: senyors Martínez Cuenca, Calderó i Salvador, i com a vocal, erina
els ~yen Pons, Salvat i Rodhsi
Assemblea de la Canfederaria
Hidrografica del Pireneu Orlen-

tal: senyor Codó, i eme a &unten el
tenyor Junyent
Consorci del Port Franc. senyors
alcalde, Duran 1 Reinals, Váchter,
Bentades, Altaba, Costó. Rossel Codol
Escota de Comas senyor Comide
Fira de Barcelona: senyors Gispert
i Pumarola.
Junta de l'Asia de Nenes Desemnarades: senyor. Morí i Soler Gener.
Delegació pez: al Comen d'Administració del F. C. aletropolita de
Barcelona, S. A.: senyars alcalde, Escofet, Vichier, Vilalta, Botes , Gispert,
Granitos Salvador, Segares i Saltee.
Hospital de Sant Pau: senyors Cutdomi i Pomarola. 1 ,Aan a suplen, ea,
senyors Rossell s Puig i Ahumo.
Institut d'Orientació Proiessicsal,
senyor
Junta Mixta oic rHemital Clinic,
senyor Carbonen.
Junta de la Sèquia Comtal, senyors
Janyent. Altabe i Blanc.
Junta d'Obres del Port. senyor Salvador.
Junta ‘le la Casa Municipal
Mieenvors tdori s Blanc.

Junta de ntaispital de Notara Dona del Sagret L'ur, senyur DuranReynals.
Unia de Murieiris Espanyols, senyor Vitalts.
Conas,as Nacional de Circulaciaa
senyor

Junta 'tel Lis:en Filharmbnic, senyor
3fori.
Junta sie Protecció a la Infancia,
senyor Altaba.
Junta Mixta d'Urbanització i Cae
sernes, senyors alcalde, Duran-Reynals i %retarles.
Patronat de l'AM Duran, senyora
Martínez Cuenca i Soler Gener.
Patronat "je Peneilides, senyor Segarra,

Pationat de la Bibliateca Aras, senyors Oliea i Coda.
Patronat de la Biblioteca de Catalunya, senyurs (orlas i Saltar.
Patronat Maseana, ;cinta. . Cortés
i Rossell.
Junta de Ciències Natural!, senyors
Serra•Huater . Duran-Resisals, Duran
i Ventosa 5 Escoiet.
Juma de \hoscas, senvors DuranRevnals, Massip. Carbonell i Saltor.
Patronat Eseolar de Bartelora, Senyors alcalde, Rossell, Hartado, Junyent, Salvador, Ess. p fet 5 Saltor.

Patrorat de la Catoa Pia de Vilana : Sr', Ohiv,',s Rada•Ventitra,
Patronat de l'Habitada: Srs. Alcalde. Hurtado, Oliva 1 Bausili.
Patronat de I'hospital d'Infants
Orles: Srs. Carbonen i Rada-Ventura.
Residencia d'Eaudiant,: Sr. Gispera
Junta Municipal d'Exposicions
d'Art: President, l'Alca l de: rice - p re
-sident,lPr aComksicle
CSultura, i vocals, els Sr s alari i Duran i Ventosa.
Patronas del Premi Duran i Bas:
Srs. Rossell i Duran i Ventosa.
Patronat de la Rambla de les Flors:
Sr. Pla.
Societat d'Atraceid de Forastera,
Sr. Salvador.
Junta de Vizeilants: Sr. Hurtado.
Tur r a de Cases Barates: Srs. Martínez Cuenca i Cordom'.
LES DELEGACiONS ESPECIALS . D FIJNCsON8
El secretari liege- ix a Ilista cie regidor, que han de formar ie, ste,egac:ons esscrials ae 1/111:1.,11s, scáulr,
lexatin tercer.
Higiene u aanitat: Sr. Corté::: Centenaria Sr. Pla; Assistencia
Sr. Gramer-Barrera; Orden:ció Fihamsra, Sr. hour;
pals. Sr. Oliva.
O aprova amo el vs..is en contra de
la Lita..
Es acacia la ilista dels ue.egats,
i'aprava, relate, einb el. vas e n knnttra de la Lliga.
ELS yELEGATS

DE irISIRICr E
El sl:LiSci.sitt Ilegeix I extrem
sobre les deis s,e egos,. ne
Districse
• lista kifis i'egi q ut o que
en secan
Districie I, Sr. Salrad . es Disteste II, Sr. Bes-liarle!. Isistricte II!, senyor Punutrola. Districte IV, Sr. Alta*. Districte V. Sr. tadraonell. Disaacte VI, Sr. .altaha. Lastricte VII,
Sr. ( Aspen. Districie VIII. Sr. Mari.
Districte IX: Sr. Cardami. Districte X: Sr, 'enana
S'aprova amb eis vota en contra de
la Lliga i radicals.
S'apresa tot segont, alta) els matei-.
xos vol, en cutre l'extrem caique.
Queden nomenats els sensor, U,..rclomi, Oliva, Puniarola, Vendren i
Islatutanu com a repre'entants del
Consistori a la Coi/Unió srlaixampla.
I a un quart de deu menys dos minuta s'abusa la sessió.
Com a nota curiosa hi ha que, havent renuncias els radizals, per brea
del senyor Matheu, a formar part
de le, Comiasions per poder fiscalitzar. el aenyor Matutano forma part
de la d'Eixamr4a. Pene, 'mula) que
da degut a que els radicals no formen unst minora, sin", (matee una per
barba.
5
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CASINO DE SAN11. 7-44 Junta
dIrtctiva hi quedat oontilltuida
otom Soguaix. PrrsidMil. Agusti
COMMInes; vice-presideut, Atms•
den Brilles. secre t ar' Jaame
Bu ll. vice-seci el,a nMnpiel Villar; C”Mpliidol Sil IV ad"r Me?.
Ires: I 1f q.11 , 1 . 1. 1 -. Caries Hadell:
Jaan sacals:
Marta Iteixac, Itanion Llone. Lli.
bert Carbonen 1 Enrir Poni.
Delegneiú a la Comarcal del
Partil: Delegat propielari,
rió Reixne; suplent Jamne R1111.
CASAL CATALANISTA ltEPGBLIGA DEL POBLE'f. En jimia
general del dia 3 del carreta,
aqueala enlitat va acordar
transformar-se en DolegaciO
d'A. C. rt. nIel Pohlet, Mares:ion
etu bh.e. Rus el % seas soels que
encara no ho rosein a rphijial
neutral del Par.P. Pll PI local del
qual, polis La lalanes. 589. r pe!
tal de mantenir ei y onlarle, es
renniran en terhilia converSa ele dijons a la
XXII ANIVERSARI DE JOAQUIM GoSTA. - Avoi, dijous,
a les den sie
nit, al laral soosia n si'l.:sito
al... n 11c,inla
evie eli ree,,cd de;
gran puligrat. 11i parlaran un
representant, encara no designat, de les entitats aragoneses
següents: Centre Aragonés de
Terreasa, Centre Aragonés de
Sabadell, Gentre Aragonea de
Sarria i Gana de la Democracia
Aragonesa, i e ti represe/Uzo:VI
del Centre Obrer Aragonès, En
J. Corella; del Centre Aragonès,
A. Colas; de la Joventut Terolana, 1). Martin; de la Societat
d'Estudié, Económica Aragonesos, M. Sanchez Sarto; d'Estat
Aragonés, G. Torrente; de Joventut Aragonesista, M. Garcia
Villas; del Grup Cultural Costa,
Lluís Cortes, i d'Unió Aragoneeista. J. Calvo Altero, que
presidir?,.

Insignes de Pa estra
"Palestra" asabenta tals els
suris SOriS de p a) sielours. de
festia i de tales les seves Dele,
gaCi011s, que ja te a !sur ,i(s_
pasiciú les 1111, 12111P,s de Ventila'.
D'aonestes insignies n'hi
de diles menes: Una d'elles as
de metal l slaurat amb fans d'esniall y ermen. L'altra si s elP metan argeniut. amb fons d'esmall
bien. Lee 1,11111PCPS .1% öll per als
joves. Les segones per a les
trojes.
Adquirin-lest a la Secretaria
de "Palestra" ! Corts Catalanes,
nürnerro 502, principal . de les
dotze a dos quarts de duce i
lea set a les nou del vespre.

LA RUA
Carrasses inscrites dionarts:
"Segaders de Catalunva", "PiesPM". "La Caperucita roja",
"Apalves". "Caçador de feres".
"Granot a, (leal, al cove", "Caçadors de muntanya", "Pompadaur", "Sidod, enveja del sol".
"Antias Sos - barraca va I e si ci a !la ", " Capsa de jognines"
'Concert Sevilla", "Fantasia".
"Eupartol". "Qui no riu". "Pare
Niel", "Grurns al ;'eruten"
Ili .. f1P111 S “. 'Manea,
sa", "Ben-Htir". "Diagonal Asilo Service".
La inseripcid de earrosses.
rotoso,, aislas i vehicles indus
trials. que s'efectua
dc Cfrilfinni g l VAjmilattient,
helarte de la Casa de la Cisslat,
restara atoan e! proper diesinble.
dia 10. a la mol del tnigdia.
El Cainita Pro t 'anule:O ha
rebut uuss nremi de) Mo ; n,tio Hotel d'Anglatarrn. destilad als
roerlo- 5 os de la (Isla ole 1 93
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MERCAT LLIURE
La tónica que domina en el sector
damerarions a termal, en la darrera
jornada, presenta mis bon aspecte
al registrat en les sessions del dimarts passat.
Des dels començaments de la reunió del Bocel, hom aprecia una Tina« disposiria en els nivells dels diverso, valors contractats, i si be en
alguna mantente la ieixustor semblava impoaar-se, la reacció bou suficient per a contrarestar-la, i a la
(regada aconseguir millors posicions.
En aquesta jornada no ha <semiresto el que regularment e s cono
prava, i la iniciativa de la represa
ha total portada pel rotlle de valors
industrial .), seguirla de prop pel carriler, el qual, tet i no desentonar de
l'ambient dominant, no es comprovi
la disposició constatada en altres
ocasiona
Despees de la tanca henil nota
una certa feixtigor en algunes entitzations.
Tanca
pel Mercas Lliure
de Valors en la reunió de Borsa:

Tanca Alga o
Valors

g.

Nords

50.M)

43.85
14 25

Pintura
tleueure

157.00 +2.63
3-55 .00+2.50
196.on +4.00
3.25
de

I3ANQUERS

Es complauen a oferir el servei de CAIXES DE
LLOGUER per a guardar valors, documents,
joies i altres objectes de valor a la seva CAMBRA
CUIRASSADA, on disposen de compartiments
a partir de 22 pessetes anuals
Pot vlaltar-ae tots ele dies feiners, de 9 a 1 I de 330 a ti
-Albee

idered»elbs

Anuncis mercantils
V1LARMAU, S. A.
Els senyors acciohistes queden convocals a la junta general
ordinaria que el dia 28 sieb corren" a le: guatee de la tarda, su'
celebrara al toral meada Mas,
número 22, (C a llblanc), "1.1
compliment de Partid-le 11 dele
Estatuto.
Ilaspilatel, 7 de telares de
103 4 . - El pre,idenl. Magi Coromines. - El serrelari. Ella,
Coromlnes,

DARES FaCILITADES PER
I.A CASA a:mural 51702E9
PARRO*
Illee

111.11U1111
le.e•in

Procede

elle•

aele•

Caras Nov. York
51
54

1 jr:,

4 eil
4 99
5.17

007

3 . 22

7

Sucre Nova York
14

1 55
1.54
1.67

1.82
1.66
1.60

1
2
2

Blat Liverpool
1.

1.3 34
4.N 3/8
4.6 1/t

4.3 1/5
4.4 5/8
4.6

'A

:171
1/2

Pintura

SYR

Blat *lees°

A

te ...
...
• •••

93

en 3//l

92

49 1 /2
un ue

si 7/ 5
os

55 1/2

SALA PARES
• leiveng.

Ibureeiere de perderle de VIle•Pule, Caetunees, Baldeen, 11-.. nes. sales de le

0.114.4111

%u u alleile
Pan* al 5 de !obrar

N) I I I
53 1/1

7.11
7..e7

7.5P1
11.55
10.19

mis

fin 1554

1.515
7.44

7.Ot
n.;-,n
15.no

to.is

8ot re tondre.
0.

3.1 5 : 4
A.A 1/4
5.8
5.9 3/4

te

fi /I
Id
9.11 1/4

5.7
5.9

la

M t li CAT ut UNJA
Poc concorreguda va dosel' la
sessió (fallir ei, aquest mercat,
i les transaccions gairebe nulles.
Ja sigui per la situació par
falaguera o be pel nerviosisme
que sembla haver-se apoderal
de la ina .p.r mirt dels comprad oms. aixo'o la que no sigui possible encarrilar encara aquest
neg n wi
e'S proloishle
que tlignetti alguns dies a venre-hi una orientariat mes lalagnera.
En alguns sectors. essiss beni
expressal altre, dies. els presta
lendeixen a a Imanar- se osada dia
més, 1 en anees per la manea
dc consum la davallada érs imminent.
Pel que es refereix als blats,
res no podem afegir, rar els
rompradors continuen mall retrets, i , per tant, sonar- que sigui possible anotar una sola
venda.
Ele ordis setnhla que van a
Minorar en preus; la cotilzació
actual és de 3300 pesseles, po_
sal estacione diargell; la (Uva da lambe mostra mes Seriness
tes civiliza de 2950 a 29'75 pes_
cele!) posat vagi Extremadura.
El morese, aostinclit ala mateixos preste, pero') la manen de
comprelors fa que les vendes
siguin molt limilades.
Els allrea generes sense res
variació.

sil

Cate Roy a York

laapeeklle d'Itemenatie • Amauta% elle
PI
Il lna al 5 de bbbb•b

I 11111111 un

3/8

e 3/8
9

Norme *luso
51 7/8

•• n. 1..e4

+2.75
+2.00
+cato

4 3 .7M
40 30 -0.73

5.25

Cebe*,

01PUTIlleso
reunen 11371s
are •re..neereMe
01114U SALA
Metimos I sumaos
ANTONI G. La irOLLA
Pintura
FIN. al 11 de t

•

50.00 +2.25

4 1.00
130.25

Del grup de Cèdules, les Hipotecaries gairebé no fan negoci; les
Credit, mes actives, i queden a nivells poc modificats.
El sector carriler no es mostra
molt disposat a actuar, i acusa una
balee bastara apreciable en el yolum contractat. Els camas no donen mostres de feblesa, i malgrat
algunas baixes que es registren entorn d'un quart d'enter, la tendencia lis mes aviat quelcom favorable.
Es de remarcar les cotitzacions dels
Andalusos primera i segona series
3 per cent, que es fixen a is'oo
(-2'50); hem de tenir co compte,
pera, que el canvi anterior data del
gener passat. Els Montserrat remanten a 13'00 (+200).
Del grup de navileres, operen les
Transatlintiques 1922, 14 .0o (-1.0o),
i z926, 91.00 (-1-0'50).
El rotIle d'obligacions d'electricital, aigües i indústries mantenen el
volum de dies precedents , i a la vegada els cansas. els quals, en aques.
ta jornada, la major pan san una
repetida de l'anterior.
De les accions, és de notar la
baixa d'Aigües ordinal-tes. 16o'oo
(-1 .001; Cros, 122 .0u 1-3 .001: la
rilhloma d'Espanya Industrial, que
fa tres mesos no s'havien contraetat, /3i'oo (+17 . 00), i Ford, 81o'oo
(-1-3000).

Rambla deis Estudie, 11 i 13, i Bonsuceis, 1 i 3

SALA BUSOUETS
MAR COLUILL.1111111
PM II 11 de

52.25
43.75
132.25
43.85
39 . 75
1 39.515
357.50
200.00

El emite d'Efecte, Publica amb
regular acuvitat contractadora, no
piesenta vatp ac.is apreciats.e en les
diverses enns,aons operarles, i si alganes modificacions s'aprecien sim
entorn d'un vuitè d'enser, la major part e:1 alca. Boas or, ser i e A.
davallen a 219.00
Els Ajuntarnents ', atleta minvant
quelcom el vohnn realitzat en jornades precedents. Per aitra Landa,
els canvis no han presentat una tendencia determinada i s'han vist quelcom irregulars, apreciant-se diverses oscillaciona a l'entorn de mal
enter en alee i baixa. ModUiquen
mes els 1905, que fa una settnana
no s'havien operat 1 cotitzen 580o
(+2. 23)1 emissia 1912 sarie F. 5200
(-Loe); 1922 Exposició, faino (mes
1'25) • j 007 Eixampla, 6400 (mes
1.00).
De les Diputacions, repeteixen les
i(_0
6 70
a
87.7
,25; )pro
v incials das:allen
4 Va

SOLER 1 TORRA Germans

J.

08 GRACIA el
9.9• n •
931e•ie• re.»
1111APY TAYLOn
Plumea

torno

BORSA AL COMPTAT
Ele ensiles de eama t aa un xmc.
pressionats ntr la desorientada que
ira regnat as/ates darrers dies mil
laaatecularM, ven matear e! volum oye
venien realitzant precedentment. Pel
que respecta a la tendencia doma
nana ell general s'aprecia un oasteniment j posicianc, amb algunes
irregularitats isolades de limitada
importancia.

51

dome

05 +0.95
4 2.60 +1.25
14.00
99.50 +1.50

La tanca anterior de Felgueres
del dia 5 del mes rete «cm.

A ..^^
PINACOTECA
., e Me Cffilete
J. COLON

Dia 7 anterior belga

Alacant;
Andalusos
Gas E
M. Rif
Bulleres
Explosius
Colonial
Felgueres
Algues
Charles
Ford
Petrolis

J.

SALA
GASPAR
4ue4 e.% p a Arte eta

timore o Egna
tan coneguda

MOVIMENT BORSARI

CARNAVAL DE 1934

No p orten) DuhItrar
fi01•• ornend.e nos.

n,
7inenel eg rritea ean raltd

FINAN CE S

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

141119111MINCOMM

4e

ftt4tr . 4e 1034

Protectora
do l'Emienyanga
Catalana

Associació

CICLE DE CONFERENCIES A
. LA COLONIA GUELL
La Comissió delegada de l'Assoeiació Protectora de l'Ensenyansa Catalana a la Colenia Güell (Santa Cosama de Cervelló), prosseguint la seva
iator de difusió cultural, ha organitzat un cicle de conferencies pahl-ques a carrec de vaiuosos elements
d'aquella localitat per als ' tesos di
lehrte i atare.
El programa confeccionas ir el megüent: Dr. Daniel Virada "I.a higiene des de la infäncia Mas a la veilesa"; n'aseen Frederic Marti, prev.,
"Història dan reiugi alpi - : Jume
Martínez, "El ferro"; Jaume taatnisa.
- Preparacja del tissatae - . Anton:
Margés, "Histúria del progrés :ultural de la Ce:Unja Güell"; Sabí Martare)] . "Funcionament del cinema sonor" ; Maria dels Angels Radriguez,
"D'asedada sobre economia dornesUca"; Josep Franquesa, "El Ranisn
Islus!"

Liceu Dalmau
Di sl actai linguiphole
Barcelona: en rter Valencia. 2-ta.
Badalona: carien del Lled, 87.
Ilabadell: placa Galán 1 Ga rcía. P.
: carros F. Mama. 5.
Manresa: placa Fitis i Palä.

LA T. S. F.
Programes europeus

seledes
19'00. - Varsòvia, 1.415 at.
Obres de Karlowiez.
1500. - Suissa italiana, 2
melres. Cancert Wagner.
1935. - Suissa roman.::
1'43 nr. Concert desale ami) t .
violinista Pirhoda.
1945. - Hilversum, 1.875 te.
"La Culll er•Sil Murilza a . opes o
de Kalmann.
19'45. - Palerm, 531 111. Re
transmissiú d'opera.
20'00. - Nacional angles::.
1.500 in. Convelit triatiquerstrit.
20'00.-Ràdio-París, 1.796 (o
Música de cainliva 1 declam.: - .
e.,;.
2030. - L16, 463 m. Conté.
dies de Courteline i Duvernots.
2030. - NIcntpeller. 221 tu.
"Antony - • d'A. Duma,. pare.
20'30.-Paris P. T. T., iut u.
"El moli de Nertgalant", epa::
cómica de Se t -peste.
2030. - Estrasburg, 3i9 no.
"Loshengrin - , Waltnet20'45. - Poste Parisien, 312
metres. "M . .1111eur, Mosclaines".
comèdia musical de F. Croiseet
1 A. rillemel 7, des th•s reajm
dels Bouffes-Parisiens.
21'00. - Viena, 506 nu. "La
Missa alab ti:sub:sis", de darin.
2110. - Hilversurn, 1.875 ro.
Concealgebouw. divigit per Bruno M'alter.
2145. - Londres, 32 ni. i
West regional, 30a tus. L'Oereial.
questra

Moviment

maritim

VAIXELLS ENTRATS
Vapor r• spanyol "Ciudad de
Barcelona", aisib erirrega ges.eral i 57 päsaalgers. de Palma;
vapor espanyol "Ciudad de Mahón". atub carrega general s
7 passalger:, d'Eivissa; vapor
espanyol "C. San Antonio", amb
mil : vega general i 10 passatgers,
de (»l'ova; vapor noruee "Bruse
Jarl". amb carrega general,
d'Anvors: vapor Italia a latrdria", aturtu ,'art'ega genera" de
Susak; sapos- isigaslais -31rav".
arnb carrega general, ole Soisals;
vapor angles "Clavar", amito
carrega general. de Jovey; vapor angll'a "Gronlanir, amb
carbó, de Newcastle; vapor noruco "Risor", amb carbti. d'.1yr:
vapor e:sis:suyo! "Isla de Gran
Canaria'',airb earrega general, de Las Palmita: vapor espanyol "Ciudad de Sevilla", ittlitt
càrrega general, de Las Patinas; 53119 , 1 espanyol
Ruiz Senen", amb caria& ole
Gijón.
vAixEr.r,s DESP.ITNATS
Vapor nortiee "C. 11. R. Sass",
'amb eärrega genera : cap a Nova York; vapor anglizs "Cisear',
amb carrega general, cap a 5 ianova; vapor espanyosl -Cabo San
Antonio", amb earrega general.
Cap a Buenas Aires; vapor espnnyol 'Cabo Huela a s", ss,ìb
carrega general. eap rs Biltsaos;
vapor espanyol "C. de Barrelona", amb carrega general. ozap
a Palma; 5apor espanyol "Ciudad de 31aliOn", amb càrrega
general, cap a Madi, vapor alemany "Ajaxs", amb carrega general, rap a 'Farragona; vapor
!tornee "Brnse amh s'arroga general. 'imp a Porto VeovapAr esp. "Rio Miiia".
arnh earrega general, cap •
Bilbao.

la

pipa, 8
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ii1ARQUES CATALANA

AVIACO

CICLISME

L LEIDA

MATAR°

leiste del pie de ralantatnent
Novel' diversas
Nova carretera

Rebeteri de sallase te Cure (Metdria de Catalana,. :: Comiere de
pastinaee

Pro esport ciclista Cap a una nova estola de pi'otatge?
Quatre

conferències al C. C. Barce,ona
EXPOSk c l aeu punt de vista sobre
l'excursionisme, del qual opina que
constan% el compendi de a companyonia.
L'excursionisme—digué—no consisteix a creer una quantitat de quilòmetres, sinó que porta en ell tnateix
tma finalitat: establir contacte amb entirata foranes, visitar un monument,
unes ruines, o simplerpent organitzar
una sortida per fer un Apat a munta-

nit del dilluns, tingué lloc al
INal del Casal Ciclista Barcelona,
iorn de conferencies que aquesta
tenia anunciades.
antb &asistencia de bon nombre
zoncurrents, comeneä lacte sota
presidencia del senyor Josep Per:5, el qual, després d'una mots
iermularis de presentació, cedi la
rand a al senyor F. 11 ontfort, Puaquest a descabdellar el seu
•
La

nya.
L'exc ue s iorliam e no ha de representar mai un cansament
Per finalitzar, insistí en que el C.
C. Barcelona no o-mamaria amb conreadors que defensessin el< seus colora, permle d'aquesta manera sigui
mi t diAfana la seva imparcialitat
El pUblic, que esco l ta arnb atendió
el senyor Eomenech, sntstí whh

Considera que l'entusiasme i la
edn els grane factors, i fina potser els imprescindibles, per portar
• präctica els projectes nascuts
ereclsament de l'entusiasme.
Lamentà la desaparició del N'eh',
ema na del carrer Rolanda. amb la
gusl desaparicib, digné, s'enderrocà
esperit del ciclisme. Analitzis les
causes d'aquesta desaparició i afirrna que la primordial consistia en

tus]asine.
Finalment, el tercer Tous, secretari de ('emitas, m'enea el seu par-

el seu enclavament massa allunyat,

a :a manca de comunicacions i al
rt dés e« descobert. Aquestes sdn
es causes, cap mis, ja que reflejé
en general s'imposava agradosa:neo: sacrificis que dissortadament
na pogué sostenir.
Però — digné — l'esperit ciclista,
:amor al ciclisme, lea reeixit sempre
cae una manifestació ben organitrada s l ho ha merecut.Al tiene re ordi les arribadas de la Volta a Ca:34:aya, que el senyor Montfort

d'apoteòsiques.
Elnalitza ei seu parlament fent
r::5 perque l'obra que va a empren re el C. C. Barcelona eigui molt
ulat una realitat.
1:71 aplaudiment unänim tancà
;n-1.7..ent del senyor Montiert.
!.,:clament e! senyor Josep A la 'ossa a cxpllcar ei seu tema
:.larnfeatá que a causa de que les
51cdt s fins ara portades a cap prop
ce nr autorítiatS per aconseguir el
eint moral i material, no L'hasn pogut erille<tir, hacia pensat
Ap,rnar la seca conferència;
,staut explicarla una part del seu
in a.
;leste; gestions estan estadiouades primerament pel fet que FAestá en-perded(' de cona,,tament
„
ca segon lloc, ja és sabut que
;n2Seee, inst.tucions donen sempre
7,l2 n encia als afers palitica. i final ers t perque els tramas of:zials no
.ostumen a rutilar malt de pressa.
Leo meces paraules, don.3, no
— digné— l'interés que (tau'gut si les autoritats
it concretar, encara que en
han promès interes.-ar-se.
v ! alä diversos paises en el
.-,st deis quals es destínen
lea quantitats a subvencionar
79srts en general i a les entitats
e , -nr:ves que sostenen classes de
73 física, assenyalant la imponque en aquest sentir tindra
• ,:nir el C. C. Barcelona.
:dera que tractant-se d'una n'ara
gt7:31cament esportiva i cultural, les
auteraats no solament tenien el dret
si:115 el deure d'aportar-hi el seu cenen.

Aquest concurs, aquest ajut, pot
Portar-se de diverses maneres, ja siZo i per mitjà de subvencione, ja sigui
Auint paulatinament fins arribar a
!ara:nació total, els impostos i ami Cal també que les

autoritats facas

tfte de presencia a les reunions, fes: .sels manifestacions totes, ja que el
tete aItzt moral Es tan estimable con/ el
.ateríal.
Acaba el seu parlament posant de
, e!leu la seca confiança en lea pernz1es que s'han posessionat del nou
Ajuerament.
E: senyor Alavedra fou molt
A continuació fin 1'13 de la Paraula
president del Casal, senyor Josep

tI

Bornenech.
Començà fent història dels treballs
,ue mt amics, tots entusiastes de
esp ort ciclista, s'imposaren, j ele les
il lombrables gestions que portaren a
c e e n constituir-se. Tots els entreha nes—digne—s'han salvat fins ara,
]srb és enorme la tasca que encara
r esta a fer.
Alai que el velòdrom sigui una reatat procurarem crear diverses sec.
0,ns, dedicant especial interés a la
n n tantil j femenina.
Referint-se a la primera, citä l'ex ern;,:e de les activitats de les entit ats E. C. Català i A. C. Montjuic,

is suficient fer c6r-

Ir? k, criatures; cal que un home
conegui el ciclisme en tota la
re va intensitat i que per sobre de t,,t
r,n egui 1inima dels infants, sigui el
'en guia i tingui cura per a converti ' I ns en els futurs ciclistes, sense esf,r ços Mútila que mantes vegades malmeten nur esdevenidor i fins la seca
salut.
Anuncia tambe la emitió de la se-

eI6 teatral, un art tetalment dignan'e del ciclisme, pecó que pel Mu cat-

re c ultural el C. C. Barcelona té inter& a fomentar-lo. Es confeccionaré
g utlleti en el Qual els !mis podran
"Mu r llur punt de vista esportin.

lament.
Exposa en primer pla que abans que
el C. C. Barcelona, altres persones i
attres entitats lloviera concebid el projecte de ronstruir un velMrom. però
per canses que dl ignora, err a ra que
endevina que no ha estat per manca
de voluntat, no s'havia posest portar a
la prOrt:ca
Segun, cl tenor Tous, el que ha
°corregid è s ane• amiestes perscmes i
entitats no han trobat la croperari6
precisa en creirn (robar la .a n iealtres — diu — no ens manca res
per portar a terme 11 cro n s trunció del
velòdrom, però necresitcm 11T :esta cooneraciA. i ¡o he de dir — afezeix —
que 5 ; tntftem crimp l eix el set den!,
are‘t ?ny neti n ent títne í rínir el - a Indrom rohert.
Larnenti que 5 pecnosa ei c-neral
no hac i posat mé< inte4s a squest
Colenprnjecte, citant. nena.

compti atub

411‘li s servei de prensa.

"facha, calia que C3 transformas en
inventor primer, en conStructur mes
tard, i ti res no li filiase, poda finalment dedicar-se a Fainu-sprenentatge del volar, puja que ningd
en sabia prou per a poder-el hi ensenyar. Si era afortunar de mena, desprks de diversos intents matt gradual.
ment realitzats, de y egadea acabara
sabent manejar la cesa ss ué,i eeissa. Si 110
eill afortunat, raineltelltInge
tallat en set:, a conseqüencia d'un secident mes o menys elioninadur.
Despees, l'aprenentinge del velar
experimenta una notabillssima pederei6 en descohrir-se que si Vean t'odia
disposar dun mestte se n'aprendria
mis de pressa i amb inenys
Aquesta idea tan lógica i tan eermilla
denä en la peleen ets resoltatt naturals que havia de donar, es a dir:
un excellent penares vibre el sistema
antin
De Ilavors ença, per aprendre de volar, Hm aprofita bus avinns especialmear construite, inste dos sistrznes de
cornandament. directameni nnits de tal
:muera que, en enfilar•se aT1 el TV.
teix aparen el p rofessor t l'ahorne,

el primer pot ensinistrar progresa:vament ! corregir 1.5 maniobres faltes segon. Aquest sistema es esas
unirersalment amb exclusie de analsevol altre. Com pot obseram-se, es
un procediment precaucinnista que
evita durant l' è poca d'aprenentatge les
conseqüències de la inhabilitas o mala
traca de l'alumne, peró que té una
contrapartida important digna d'ésser
tinguda en compte.
L'aprenentatge amb dol,le comandament marica molt he. fins que arribe l'hora de delirar sol l'alumne.
Aquest moment, que cal retardar-lo
fins que el professor té una absoluta
confi arte& en el seu deixeble, produeix
en general, en aqUest, un moment
tic del pas del vol acompanyat al vol
sol a bord. Es clar que a q uesta crisi
queda superada ben aviat, però també
es cert que des d'aquell morosos cometo l'aprenentatge veritat que fa
el novell pilot amb ell mateix.
Aquest defecte del doble comandament, defecte, val a dir, ben soportable, podria isser eliminas i operen
que dintre de pocs anys Sizi T ari veurem, ei certes aplicación% del -o( tense motor continuen donant -la resttl.

La testa aeconautica
del dia 11
Pesques sega r les %ladra riat i Barcelona reopecssclis qu, (esta a.ronilltirl ha despertar. corn la (//je es
prepara p e r al diumeno, 45 si, a ('Hl.
pädren 4, Can Tunis , oes. l'orenisCatelunya,
1— .er o CM ..
zaci?,
de piamb la cooperaci A1.

lots "Hltrim" CrvP,A.
Serf/ presentat ei liiiisC trall;c1 cernand islalinoSul, acròbata de catetoria esoceialiizat en els exercicis d'alta
estela. impossibles de realitzar a no
u ‘ i.s 9 1, ami, apa:ells espec i al
Enurner5 treballs i sacrificio moniermeur con•rroiu. com el "looping" a
gute en nro del ciclisme. i droliii, er,
el vol invertit o sig.; de
consegiiincia, que la seva artua.-;a ha
ter avall. el "tonneau" al ralenti,
mereix retta ennilinca
cranc. el
!e& , • -p. .-tg- i la barrina pujant, ei vol del
A continuar1A
" shimnly" acrobàtic sense utili t za r les
r'st;quel (Jet , Ine "ese
11.;
-.matos, a part. naltrralment
al,drom
Rarcelnno,
gires .Inés senzillr, ron, fi l'Ir/opine"
r‘ l sti
nei 5 corda inla
borl
11,
,en2
ier i or ine•rents menea ',7;i de for- normal. ei • tmmeaun-t", la caiguda de
rina, el "renvereme
recte'
ma Ileure c ament ovalada
fulla. el sol en esni ,a l. 1 - h immel
frP's de sis rnetres d'arnple 1 peetc.
-man*,
eSti
-.Bao p-rinunciades 1,n
Fernand afalinvaud, un 'le:. pilots
calettlada en si tau t ersones assegufranceses M i'S deatecats serle indiscuti.
des , per als fest i va!e ricllsres. i en
blement un dele mímeme% mis destavea mil per als de boxa.
cats del programa, iunt ad, el Para
Expesa el seu pont de vista resnecte
i, frip ehrta-xutisaPèrenM,bom
a les mides i la tecnica del &llame
efCC111:1 1, mi, de 3 1111 I l ancament, i
er declara pa•tirlari de le” pi stes req IC esli catzloget com a ve.itable as
duides. S i havis de recalce I s nieva
en la materia, ja que ha realitzat exmsiniC; d'ene — el nnstre velódrom
hiMc;ons a Grecia, Turquia, Pulsarla,
no tindria mes de fan metres
Assegurä que en el velòdrom que Bélgica. Franco. Alemanya, Luxemburg, Espanya. etc.
intenta construir el Casal Ciclista
Pérez-Mur. que presentara per priBarcelon a . r od tan iseui o.n i' de - se velo
mera cegada a Barcelona l'exhibició
-citarsde 270quilòmetrsp
del cl9`sle deseen% en para,olaudes,
hora
efe:mor:1 ',;firs en
S'estcnoue ce. cc,n•Lieracions sobre
un trapezi coacat al ter, d'arerratge
les selomitar . , mide, molalitats. per
d'un asid i realitzarÄ figures veritaconcreta: que el o elädrom del Casal
blement perilloses i emorionants.
colodra. de montera, le s necessitats
El programa es seuré complemendel riclisine catala, creara adeptes i
tat amh exhibicions de col sense moentusia s mara e l e esportius.
tor, destrucció de globo- i "gelf"
Qualifica de vergonyós que hi hagi
aeri per aparells civils, i exhibiclons
encara qui Se sormenztil en veure una
d'acrobàcia ero formacid, per pilots d'adona dale d'ema bicicleta, avui que
viació militar, arnb aparells de
existeixen dones motociclistes, xofers
caea.
i aviadores.
El Ca3a1 Ciclista Barcelona es va
crear pene sigui la casa pairal del
ciclisme. perrme els infants puguin
a perill i perqui les
cdrrer sense Cr
També els americano es decideidones puguin practicar aquest esport.
xen a construir cotxes automòbils
No ha d'ésser — digné — un local
ami)
el motor al darrera. Igual com
que celebri esnertacles de taquilla . Per
el Mercedes 8 c. v, i el nou Crossley
aixi) fóra millor crear una empresa
aludes, aviat els americano faran
explotadora.
sortir el cotxe amb el motor sititat
Al vehliarom del Casal no hi han
a la part posterior del XaSSi.S. 'Eh
de mancar Ir< pro v e" in fantils, els
dos grups mes importants de con s
cursets cnItura fisira i le, eoes,,
Estats Units-trucióaonbldes
de nedfits.
preveuen per a 1935 l'establiment en
Per a les curses de f n n s ocr cargran serie d'un inotlel ami) motor
retera. l'entitat te en e s turl; nrojectee, posterior i rarroseat amb la tnillnr
de
l'èxit
del
veldtienen
els (mala de
forma aerodinamica.
drom.
Es tracto per part d'aquests grups
El ac i erte Tons doch fi al sets paramericans de no deixar-se distanciar
lament manif es tant que els terrenys
ne r les marques entieses i almaen el; qu a ls ella de construir el venyes , les quals j a esta!' preparades
ltidrom e s ten •it no ts 5 l'encrenament
per Hangar al mercat xassis ami)
deis carrera de T o rragona i Aragó.
motor posterior la preus rnolt acEno molt aplatelIt 1 feli c itat efurentables.
sivament. .
Acabar l'acte s'exposaren diversos
parees. Nosaltres no volem opinar.
El comité de la S. D. \V., colearUnicament desitgem que l'obra que
cosat especlalmen; de l'estudi dels
han empres aquests bornes de bona vosenyals als paseos a nivela que es
lomas r,,,gnin ¡trillarla a feliç terme
va reunir a Ginebra el lo de gener,
amb exit.
va acabar els seus treballs al can
N. GOTATIT1 .‘ I RIBES
de dos dies. Des del punt lista
.11nnnn•••'s
de la protecció dels passos a nivel],
el comité loa consideras que ames
podien Esser dividits en tres cateFRONT' NOVETATS
gories: passos a nivells preven de
AtrI. OLFOIS
berreres; passos a Miren sense bar.
Tarea, a tse 4:
reell, ocre., amb ¡enyete autensitics,
Chiquito Mi gan - Pasay
i paesos a nivel l tense herretes ni
centra
senyals autornitics. Per a cariasen.
Gelltrie II Unemuno
na d'aquestes categories el remite
PM, a un quin 41.11:
ha atablen unes prescripcions que
Quintana IV - Parea
'Untan d'Esser adoptadts dun e NI.
contra
nera internacional.,
Chiquito

Cotxes americans amb el
motor al darrera

Els passos a nivell

Callana III

Galiana

Detalla por eartello

%unzan la Biblicasea, amerara
eue la sala de lectura

En els primera temps de l'aviac16—
ens referim a trenta anys enrera —
raprenentatge de . l'ofiel de pila era
una de les empreles mes diiicultesee
que hom ptigui imaginar. El qui en
aquella temps es valía dedicar a t'a-

un
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Nona rècords del món
de la categoría 1.500 c. c.
A domengament de la letmani paseada el corredor automobilista Nao.

motor. Alguna resultats recentment
aconseguits rimen entreveure corn
dria existir un Iligam mes intim entre
les dues nenes de vol, fins a reunir,
de formar un sistema de complementaci6 mútua.
Els resultar< a que ens referim han
estas obtinguts en les practiques de
sense motor de l'Aero Club de Gant.
Després de l'entrenament clàssic en
aparells sense motor, entrenament es-

portiu relaticament económic, els
practicants del club belga passen, eems
pre sois a bord, a planadora proveits d'un motor auxiliar. Ei maneje
d'aquests aparells es sensiblement el
mateix deis alees planednra amh els
quals esti familiaritzat l'alumne. perb
aixi i tot, es comporten com fin avi6
de mis potencia. Amb aquests apateils s'arriba a un estat d'apre nentatge gairebé perfecte i el par d'aemests aparells amb motor euxilier

als de motor de sitias normal s'efectua amb unes poquissimes sessions de
doble comandament. Amb el sistema
que comentem s'evita el moment crític
del primer vol sol i a la cegada l'aprenentatge complet té una importancia econòmica molt inferior a la del
sistema de doble comandament total:
tots dos punts molt dignes d'esser estimats quan es tracta de produir pilote en gran quantitat.

tata que en altuns eentriv a shen mlo-

tingut.
Fins era, el vol aense mmtor era
:remete vom 'me excellent preparaitimrablr el vol emb
eid

fres
fn.

59 s. nylon,

187 quilemet-es 498

per hora.

eno quildtnetres en a Ii, t m, 53 s.
70/1 00, 5 la majan, ii. ISf ' 305 quiläoletees per hora.
3 heme ., 5 ; 2

qullbrnetres 917, a

r 54 ' 31'i6 km, per hora.

Siso mines en 4 h. 1-4 f31, ne s. 55/loo,
• 183.931; p.c hora.
r .,on quil9metres en 5 b , 28 m• 36 a•
35/ 1 0n. a la ma j an% de 182 quilbmetres 406 Per hora.
6 linees, I.09n quil6metres 52 4 , a la
IRIS2t .per hora.
rnitjarta
Cal rem a rcar l'esforç enorme que
mantenir-Se
durant sis horepresenta
res seguides al volant, amb nomis les
hrevíasimes paredes obligades per al
proveiment, marxant sempre a mes de
eRo C,eneralment aquests récords de
tanta durada sdn establerts P er ten
equip aternany de dos corredora, per.'a
en vimos eircumstancia Veyron no
ha beneficiar de cap substitut. Val
la pena d'imaginar el que vol dir s.,
ho r es seguirles de rnarxa a aqueils
fantastica velocitat. Les dues primeres
hoces palien de pressa: les dues hores
s'alienta comencen de trobar-se dures, paró les dues darreres sin un veritah l e nivel. Les formidables patacado, que ressent el cotxe a aquesta
v,In,i ] P t a conseqüéncia de les irrespilarltats de la pista repercuteixen
d a m lon t del sistema nerviós i adolorarxen el cos com ho feria una pallissa.

MONUMENTAL

FUTBOL

La Selecció Catalana no es
formarà fins dilluns
Una nota de la E. C. E. A.:
Vista la indisponibilitat d'un nombre considerable de jugadora convocats, que fan impossible els efectes d'orientacid que procurava el
seleccionador, loan estat suipesos

els entrenaments d'ahir, dimecres,
i la definitiva fortnació de l'equip
de Catalunya no sera feta fine al

gener ha tingut lloc a Non York el
1

Frontó Principal Pelare
Avni. dijnum. Trtrdo, 415
IMI ARLUORA 1 A NEITIO
tastsinn .
OURU011 111101 e, UGALDE
Ni!, 10'15

uoairracnota
cént ris

miQovu III •

ARRUTI - OUTIZRREZ

PUL

per turismes fins a 20 HP.

Durant la setmana del 6 al ra de

post per permute de Barcelona
d'agente ciutat — C.

TORTOSA

s'han prodult contusione de poca importincia diversos viatgers. Un funcionari del vag6-restaurant sha prO-

Passeig St Joan, 100 - 102

E Saló de l'Automòbil
de Nova York

prenguin part. El Jaras atara cofa-

tars, de l'oficial tercer, de Cumplement, del Coa luid& Militat César
Canut i
— La Comissaria Delegada de la
Generalitat ha publicar un avis fent

ESTACIO DE SERVEI

3

taronina d'Esbarjo. Per a aquest o:acure s'han donan vilisome pegada, que
seran repartir, a les senil:golea Ve

Turrosa, 7 (per teltfon). — Algata tarda, a la una, el tren sevilli procedent de Sevilla, en reatar pel balxaclor de Miana, on no hi ~ten
de parar, ha vist senyals

En general s'observa una imitació
de la técnica europea inspirada en les
realitzacions franceses i alemanyes.

6 11 XAT

— Ha &atea« motta expettnci6
l'anunciat concurs de Peritinitt
tindre lloc demà, dijona, durant ii oh
lebrecid del ball de 11. Societat Me-

Da tallado d'ubres :: El Tebana'
d'Urgencia te Ho y es diversas
Girena, 7 (per teleron). — La Comandancia militar de Girona reclama la presencia, • les oficina mili-

s'eixampla.

El nou cotxe de curses projectat
per l'enginyer alemany Porsche,
encárrec de l'Auto-Union ha començat
eis assaigs a la pista de l'Avus. Consels
te/lit Per al Trust Auto-Union, aqueas
cotxe posseeix, cont se sap, car en te
tistiquea molt especial. Per comenear,
el motor es troba a la part posterior
del vehicle, constituint per aquest tut
una innovació de les més Mteressants.
Llarga de 4 metres, afectant una
forma de ¿triar, is extraordinariament
hala: el conductor, que té el sefent
molt endavant. es troba assegut a cromes 40 centimetres ute terra. Davant
seu té eh elip6sits, e darrera els dos
motora de 8 cilindres cada un, que
ataquen l'eix posterior a través d'una caixa de 5 mara."
Aquest cnbre, batejat "P", continuara les proveo a l'autixtrom de
puix que el circuit de Murbourg
Es impracticable en aquesta época a
causa de les gelades persiste:11s.
El cense d'assaig va actualment pro
feil d'un motor provisional, i no sdn
conegudes les caracteristiques del motor definitin ni la velncitat que podra
aconseguir. Nortes se sap que se li
adjudiquen, segons rumors, uns 22o
quil6metret per hora.

que tirxlrä noc al ceo tetaste En Fans
inaugure], que gen diurnenge, e do,
quarts de dotze del mart, hl donare
una conferencia fhistoriador senyo:
Jaco Font i Soleaos, sobre el tema:
"Importancia del coneixement de la
Hirrerria Piteo".

Pierden contusionara :e Partit de
furbo! bond& :: Obesa a
:: Vida
mine e:

En materia d'acarrossen aerodinämies la maquina mes característica
fou presentada per Chrysler. Nombrosos perieccionarnents simio aplicar als
sistemes d'alimentació, i en particular
a la disposició dels carburadors.
Acualtnent es crea la tendencia
d'alimentar separadament, en els neotors de 8 cilindres CO linia, els cilindres extrema i els del centre.
Shan obtingut progressos remarcables en la construcciú de xasiis rígids
i en el consuno de lubricant. Quant
als motors, s'observa un augment
creixent dels règims i compressions
elevades amb l'obligació natural de
consumir carburants antidetonants.
S'ha pogut constatar, tumbé, que la
construcció americana tendeix a utilitzar cada vegada motora mis grossos, inalgrat que el rendiment especific d'aquests també augmenti notablement. Al mateix temps els acarrossats,
guan y en en dimensions, i el xassis

Cotxe de curses amb motor
posterior

Mataró, 7. (Per telJion). — Aquelta nit s'han «aportar vint Ohms d.
can Jama Mejor, del n'ice de Mes.
Són :miss ele caeos da auttawaii c
cap, d'avivara, sense que firis ara al,
gin pogut trobar els MIME
— "Nosaltra Solo" ha organitz
sm cura piralie d'Hiadria de Cata ta
nya, a cartee de Joan Bta. Layre

G IRONA

XXXIV Salé de l'Autombbil. En primer 110c el Salé d'enguany marca el
triomf de les neceo suspensions de
rodea independent. Tots els nous
modela produits per la General Motors, per exernple, com els Chevrolet,
Pontiac, Cadillac, Buick, Oldsmobis
le i La Salle van equipats de rodee
indcpendents, segaras el principi utilitzat per Mercedes-Benz.
Hudson, per la seca banda, hä
adoptar un sistema de suspensió amb
paraHelogram tipus Delage. Els altres xassis exposats presenten suspens
sinos de redes independents basats
sobre principie que els americana
anomenen “Knee-action", o sigui que
funcionen com l'articulació d'un genon.

a'ac i l a boira, diversns rieords del
m'u-, a la pista de Mnntlery. VeyBugatti 'Loor) c. e.;
ron, al yolant
• deixa v • .abiertos l .e seanents ?ci-

.14,

ieete de verificar el nomenament de
regidors. a les diierents Delegarinno,
— E, van aslram nh.tarles pe, a
la construcció de le carretera de In
Sea d'Urge ll a Soco. et. molo d'interes per sis pastelee 1".. l'odia 'mudanya lleidatana. La Comissaria de la
Generalitat hä informas favnreblement are de poc. l'expropiacid de les
finques per les mutis ha de pausar l'esmentada carretera
— Eta estar concedit a la Filharmónita un Departament de l'anee
Hospital, per tal que hi puguin celebrar usaigs.
— Especialment convidase, els pelodistes Ilt;datanz efectuaran derrul
vitite a les inatallatione del Sindleat
Agricola i Cooperativa de Lleteria.
— El Tribunal d'Urgincia ha condemnat Manuel Rodee a un met 1 un
dia de reclusi6, per hacer intentat
agredir l'alcalde de Granja d'Escarp,
que havia destituit el sets pare de :14cretiri d'aquell Ajuntament, fet del
qual vam donar comerte oPortidousent. — C.

M. FOYÉ

eaa Vieres Veyron va establir, malzrat ;a temperatura desfavorable, el

2nn milles
a la m i j iana

Lleiia. 7. (Per telefoni. — La Comissió de Govern de l'Ajuntament ha
acordat convocar el ple fe !a Cornoroció, per al proper dIllunt. o roba

dilluns vinent, un cop rehudes noticies del, mgaslors que no estiguin
lesionats.
L'equip de l'atalunya balite de
presentar-se, dones, el dia 14 dasent
la selecció de pre-selecionats d'EsN'ea , per le ¡orca de les circume•
t'ancles que comiso ta Cl trobar-noe
en ple Campionat de Lliga, teilse
hacer fet ni el petit essaig de conJunt que desitjava el seleccionador.
Cal creure, i v eró, que l'entusiasme
dels que siguin deeignate podre
compensan la manca de la minima
pressarecin que, ho i tenint en compte les dites circurnstincies, el selec-

denadrr havia projectat.

Propoguett•Ial
Llegiu LA PUBLICITAT

la parada. Degut a la forte frenada,

duit ferides a la uni dreta. El metge
de la Companyia ha anxiliat els fepúblic que el; permisos per a tallar errits a aquesta relució.
brea antoritzate per la premia Cornissaria, que duna manera expressa
— Diumenge, al cana, del Rival,
no portin la data de caducitat, eón
'
tindra lloc Oil partit de futhot. Lite'
considerats nuls des del dia primer
pon de lea entrades será destinat a
de gener d'enguany, i, per tant, seran
benefici del jugador Josep Díaz, el
penyorats els propietatis que tallin ar- qual, dies enrera, es fracturä una caperbres sense haver dernanat nou
ma jugant contra l'equip de l'Escola
rada o prórroga del permis ja cadccat.
del Treball.
numerada
directora
de
— Ha estat
— En alguno indrets de la nostra
l'Escola Oficial i lraduada de Nenes,
feid'Olot, la rnestressa senyora Etista- clutat han estat repartas infla
xistes.
quia Herro i Puente.
— Han començat les obres a l'A— Ha estat atesa al Dnspensari
juntanicin, por tal de construir-hi una
Municipal la veina d'aquesta ciutat
Glòria Calzada, domiciliada al carrer dependencia per a la Comissió de GOde la Force, la qual presentaca una
veril,
ferida produida per un gos. L'animal
— Per tal de facilltar la tasca
ha passat a obstrvacLi del veteen:1r]
deis treballs parceharis cadastrals, fi
municipal.
prega als propielaris de les finques
— Avui sha celebrat a l'Audien- Cull de l'Alba i Bitem que marquin
cia, clavant el Tribunal d'Urgencia,
les particions de les finques amb calç.
la causa seguida contra Pere Anglada,
agredí
el
eleccions
— Iba sortn cap a Barcelona per
que el dia de les
tal de presentar la ?Umbela de la
cap de la guardia urbana d'Olor.
Cambra Agrletola a la Generalitat, el
L'acusat ha estas condemnat a la pesecretari de la dita Cimbra, senyor
na de dos anys. quatre mesos i un dia
Juan Cid i Mulet. — C.
de presó correccional i multa de cinccenses pessetes.
— Per a demi hi ha assenyalada
la vista, davant el Jurat, de la causa
instruida contra Innocenci Santiago i
Se soluciona una vaga i sin prepara
Cortes, acusat per dos companys seus,
altra Agressions politiquee a
una
d'hacer donat mort • una gitana, el
Constand Judici anees :: Noticiad
cadaser de la qual fou trobat enterrat sota el pont del riu Duró, proper
Tarragona, ; (Per tedelon) — Han
cstat signades les novel bale, de
a I.a Bisbal.
treball entre ele patron3 i obrera fle— La Casa del roble de 13Ianee
acordes separar-se de la disciplina del
quers. Consisteixen en augment de
partit radical i ingressar a l'Esquerra soy i reglamentarle) d'hores de treball.
Republicana de Catalunya. — C.
— Els obrera pintora han presentas samba noves beses de treball als
setas patrono.
Ara que l'actual Consell de
— Als tallero de la HispanoasGovern va coneixent tots els
de La Riba, ha quedas 80Suissa,
negociat
i
sccció,
sumptes de cada
lucionat un petit conflicte obrar en
no idea de mis recordar-los que no
él-set readmesee uns obrers que has
deixin abandonada la retolacib dels cien estar acomiadats.
tercer§ en catete, cosa que el plum
— A Constantf, per qiielicme toes
Ajuntament deixi completatnent de
havien discutit Ffill441142
recé.
Roig i Ferrer, caporal de Sorneeests
Els carrero de la nostra ciutat —
Balicé
i Soler. A cono:elida-,
ens harem cansat de repetir-ho — i Joan
disputa, el priestan en el mateix estar de cima eis cia d'aquesta primera Ballei
quiil.
deixi la Dictadura. Els carrero que traer va apallissar al impideeld'una
precisament es troba
elan inaugurar o hé seis ha cancama. El mateix dia, un gema de
viat el nono són els único que epal'agredit, anomenat Josep Ballvd, en
remen escrits en la nostra (lengua.
anexa
Aquest Consell de Govern ha de el moment que Francesic Roe
autoérnnibus, per trastrehallar valent per tal que la a pujar a un
a Tarragona, el va deturar
nostra 'lengua trobi a la nostra Iladar-se
l'agredí de consideracié. La atar.
ciutat la dignificació necessäria. Es- idia
civil evita que el fet prengués
peren, dones, que aixi loo faran.
majors proporcions.

TARRAGONA

L'HOSPITALET

—

Acabades definitivament les
obres d'urbanitzacie del carrer de
Blasco bailes, han estas posades les
'listes contributives que els propietaria de l'esmentat carrer han de Sa-

B ADALONA
—Els artistes badalonins S. Maten i Pla, pintor. i Bartomeu Pujó,
forjador, durant el mes de rnarq vinent exposarau en una sala de Barcelona una interessant collecciò de
pintures inspirarles en diferents palo
sarges catalans, el primer, i un bon
nombre de les !efes originals si!vetes metilliques, el segon.
—la Junta de Govern de EF.sport
Ciclista Betolo ha quettat, descrés
de la darrera reunid, constituida aixf:
Josep Pujole. president; Ranmn
Pons, vice-president; Lluis Torrue-

Ila, secretari; Joan Lagunes, vice-se.
iretaii ! Mig rad Martinen, tresorer;
J'unte Cases, contundir; Lluls Pa:
pazzoni, Josep Mula, Manuel Leganes i Angel Rovitalta, vocals.
—La J unta Directiva del Gremi
ele Fabricante i Induetriale, detprés
de la darrera reunid general, quedé
formada president, Jame Serra i Costa: vice-president, Josep M.
Graupera i Vili; tresorer, Esequiel
Giré i Prat; secretari, Nards Arpi
rice-secretar', Andreu Gar'
i
rige i Bache. i vocal s. G. d'Andreis,
Fina d'A. Aparici. Josep Arquer i
Figuerola i Josep Costa i Forroll.

tisfer
— Per ordre del president de l'Audiencia. s'ha sopé* avui el ludid
contra llorad Ripoll, alias "Heredia".
tiembla qUe )a suspensió obeeix a
hacer estat detingut en aquesta dutat un individu que le supoea complicas en un

dels recents atraes.

mente.

No ha estar assenyalada data per
a la celebraci6 de la vista.

SABADELL
— Per al diumenge visten, dia
11, esté anunciada una testa d'aviar;i, als terrenys de i Hipérbola da
Can Tun , s, oe Barcelona.
Per tal d'assistir-hi, l'Aero CNb
de Sabadell i del Valles prepara el
trasllat de socis i simpatittante en
autocars. Els tiqueti que donaran
dret a ocupar lea places dela dita
vehicles es facilitaran a la serreta:
i

na de

l'Aero Club.

-9T9g1eIZT"'

1 II

LA PUBLICITAT

LES

LECTA
Aval,

n'un musa de dotes, eciraoratnarl

Record Mundial de Ball

BALL DE MASCARES

OrganItsat pel Oircel del Liosa. 15 va.t
11/0s03 premie. Orquestes Domen'. Jasa
Tamos. ne3Pall de loralltats
1 entrades a la taquilla del Gran Teatre

20.000 peasstele en premle ordinaris

Teatral STUDIUM, tallen, 74

frior«

Aval, dijous, 11 11, a les 10 en punir
l'obra de fama mundial, en cine artes,

Panela da arbola, 23. Telf 13252
Tarda, de 4 a 5, s e 44 10 runtIona•
n ii. a les 10: ', sirena do LA GRAN
DUQUESA ALEJANDRA. alfil Mirla
Jerltza; es projertara a les 5211
a les 10'03. PROSPERIDAD. anib
Marie Dresslor I Pone Moran, a les
403, a les 657 I a les 1129

ZAZA

I:
Tarda, a les 5; nft, a un vara aldieNo delseu de veure aquesta
ren setmana e/ meracell As espec i a de d'exItas mundial

Creaelia Insuperable de Mar.» Nicolau
I lela la Companyla
Per a abonaments 1 vals: Rellotgeria
Mullor, Saluda de la Presa), 8, Ti. 16013

Le posada del

Caballito Blanco

•IbetINI.Mertmeem.

magnifica presentad&
Interprelsr Ensilla Aliaga, N'os
Aliaga, Tino Folgar, Joagulm Valla
E. Cuevas, 20 ilrle riantwom. 20.
p e de Tirolesos. 30 bailarina.
rmupersones
ora escena. Nereida 400
130

i

LA POSADA DEL

BLANCO

CINEMA ESPLAI
1 Aries.,

REVISTA. ESTRELLADOS, per Puster Kealon tsulament a la tarda).
SEROR BROWN. per Jacal BUchanan. NOCHEBUENA, dibulsos en

Madame Butterfly

El himno de la victoria
superproduccin de gran e spei • laele. mag
na crearle d'Olga Tchechowa. 011o
bahr, ilans von LschletIow i Paul Rilcher

CINEMA PARIS

en espanyol, per Chola Sidney

larda, a les 4; n11, a les
10 . AAAAA OUNT GRAMO, REVISTA PARAMOUNT. LA CASA ES
MEA (Sketch musical, per Canoa
Garete' I Imperio Argenilna). DI/SUIZOS / PALACIO
RTE.

Tarda, 1'30: MI., 9 • 45, Revista.
Anny Ondra en

Aval,

La posada
del Caballito Blanco

Són Illms ParamOunt
rammrm.mmomm.marremm.mm .emmelmmmam•

naresai r
rodu,deeño
El eree nto

11119.U1,1110941

ANNY SE DIVIERTE

DIBUIXOS. Grao exit de la finte011111 comedia, en reanyol, UN LADRON EN LA ALCOBA, per Mirla:u
noopkins, Kay Francia, Charles
fluggles I llerberl MarShall. DIIluns: Catalina Barcena en YO, TU
V ELLA. amb Luis Alonso, Rex
Ingram en •ARAUD .

clImar/s. estlevenunent
El propercinematogratic•

Diversos

Tarda, a les 4; nit, a les 10:

SALONS

BARRIO CHINO
Film

TEATRE BARCELONA

Warner Bruns - First National

Dene, estrena de Mies grans prIllcure. en

R4811198

/

avui. dijous. tal da. a III quid de
nit, a un girad donar:

maleo, programa:

katilorf I Mema 1.0v, 1

REMOS CERVEZA, per Mister Keaton i JImmy Durante. Filias Metro

tógrafo". "El rey de los fósforos".
Wirren WIlliam I 1.11 9- Damita

GOldwyn Mayer

AlS3M334.MIMMIPM•efflte•IMeteel••••n••••••••nn••n

PUBLI CINEMA

La Divina Comedia

Amainada mundla/I - Documentals
Viatgss - Etc.
Sessió continua

Continua 4 tardar "Central Park", Join
Blondell. "Vampiresas 19:17". "Los nlbelungos". alargarelle Schon
PATEE •ALACIE
Continua 4 tarda: "La senda del diamante". "Duro de pelar". James Cagney.
Mary Plckford.
Ditolloos
EXCELSIOR
4 tarda i 930 MI: "La senda del diamante" dinIcament tarda). "Duro
de
pelar", James Cayney. -Secretos",
Mary Plckford
1111114111
4 larda I 930 all: "Taxi", Lorelta
Young. "De cara al clero". "Anlakehak".
explicada en espaneol. Cdmira
ORAN TEATRE COMTAL
Continua 3 • 45 larda: "El mensaje y ecremo". "Anlakchak", explicada en espanyol. "De cara al cielo"

Buiaca UNA PESSETA

COMIC

REVISTES
Ovni. tarda. a Ics 3; oil, a loa 10.
la grandiosa revista d'Axil Irlo•ufal

La camisa de la Pompadour
per Margarita CarbaJal, A. Lledó, M. Lacalla, Cortes, Barren', Apane,. Alaies
Cervera, l'as del saxofon Murillo, ola,
semivedelles 40 vire -iiplas. Fastuosa

u - - -.;

.

Ant441,0440
.. ,

Avul, tarda, de 4 a S; nit, a les 10:
Martha Eggerth en l'insuperable film

Vuelan mis canciones

Es desvela° per a la sessló numerada
de

presentarle. dues floren I ututla de Mire
cominu. La setmana en g rana fitting-utacid de les matinées, anih LAS PAVAS.

Cada nilr
LA CAMISA DE LA POMPADOUR

cilumenge, 6 /arda

METROPOL CINEMA
Liarla, 115
eltjous, tarda, a les cinc; nit,
a les del ] ;
NOTICIARI

TEATKI POLIOKAMA

MONUMENTAL

Continua 345 tardar "Con Taroan
testo". "Timbneloo". "Horno express",
Esther Halslon, Centlea

ENTRE DOS CORAZONES

Illora-Espantaleen-Barroso
Adj. kirda. 1/1 de C. i tür. 1/4 d'I/:

ROYAL
rontfnua 345 larda: "Con Tarzan Me

per Douglas FaIrlianks, Jr., I

basto". "TImbucloo". "Ruina express
Es lher Ralslon. Noticiar)
BOHEMIA I PEDRO
Continua 315 lardar "Esta noche o nunca", Gloria Swanson. "La muerte negra".
- ES eslo amor", alar)*
No/Irlarl

Las aventuras
del rey Pausole

EL JUZGADO BE DIVIERTE. Denla, lardar SEVILLA LA 1113RTIR.
d'a la. mera matiné eeme. ia
reminent artista LA ARGENTINITA

Teatro ROMEA
Diles 12 1 13. dIllone m dimarts
de Carnaval
1 des quarIs

per Armancl Bernard

Cinc de la tarda: Eran

ball Infantil de dIsfreuse. Premie • les
minora di ..... ma. Tols els mentas seran
Otsequlais amb Pagulnes
Es reben encauces

CATALUNYA
4 tarda i 10 Mi: "Mater dolorosa", Una
Nono. Viatge 1 Ud:miaus

Amores y amonos
LA SEÑOterna, divendres. lardar Ni;
RITA ANGELES. .

CINAES

TIVOLI
4 tarda i 10 ntlr "Melodía en azul",
Charles An g eles 1 Greta NIssen ,
Atraed& Pathe !comal I Cemlea
CAP1TOL
4 tarda I 945 nit; e lla entrado on fo-

per
1 LABorisMASCARAunDE FU MARCELO,QUE-

Companyla de comedia

BA-TA-CLAN
1115. F. Lalret, 115 • Tal?. 31374
Tarda, aeo; nrt, B.30
00 ARTISTES, SO - Estr41166: CARCIA, ANOELINA,
lA, TERRY,
BARTOMEU, ESTRELLITA LOPEZ
Dancing di • 4 de la maleada
I-un ALEGRE VODEVIL

GRANJA ROYAL

Cada lila, aran 1, 511 de MISS LOUISE I
els 10 CRAZY BOYS, que aeluen en el!
TES 1 SORTIDA DE TEATRES. De 10
a 12, nit: SEXTET TOLDRA. Denla,
Festival EsPanyol

LLIBRES
Compro de .ota mena
TALLERS, 82

Teléf. 22230

Moble

.

Itifilüge In ...tico.,
ner truenas. Ea. nulas 35. Casa del
reell
No enul
S

endneez
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i• ROTA V* asumo •..ny:Pare nn Mocea el la eollttaele oficial.

BORO« ESTRANGERES. - NO , ,;
Surg es, L., 180350. - Espanya L.,
1l'Ork,
3850.
1_ 50175. - Holanda. t.. 7720
Dinamarca, L., 2239. - Suee1a,
7903.
.,
flelgIca,
2939.
L,
223150.
L
- Noruega. L, 1990. Franca, L.,
Milla, 1., 3910.-Alemanya, L., t 31 150
Llena, le, 0057. - Praga. I. 15475.

Austria, 1,, 2900 . . argentina, L., 2737
Ftlo Janeiro, L., 406 - Montevideo, L.,
2300. - Buen.» Aalres, L., 2725.
Sense eones' de Parla.
•

NOTA: Ele canela amb In llena 1 ,
turresponen a Londres, ale de le IN.
Ira P. a Parla.

A'T ME D ERRAN E k,

MALLORCA. IIIARCILONA-11/40 1 BARCELONA-EIVISSA
LINIA 1,3110161iCIAL AMI: ESCALES A TOTS ELS PORTS IlE LA MEDIIERHANIA,
D'AFINCA
NORD
1 CAN1RIES. - SortIdeS OU linenei de B arcelon a ala
LINIA COlERCIAL 131LBAO•CAIJIZ•CANAPIES, ANS EsCALA A TOCO 413
roan pm. NORD D'ESPAN Y A. - SOrtIdes quInzenals de BlIDIO eta d1.10111
1.1111.4 RA PIDA REGCLAP ENTRE ESPANYA 1 TERRITORIS DE LA MANE(
ESPANYOLA (FERNANDO POO), &mulles el dla 15 de casta mea, anal) escale; a
Valencia, A14,4111 (facuitativa), Cartagena (facultativa>, Cadll, lea Palma%
Santa Croa de Tenerife, Rin de oro tracultailva), Nonrövla o Freetown (faculta.
410411, Santa 'tallo de Fernando Pos, Bata (facultativa). Itotro 1 Rlo zenit°
(facultativa), pele vapore

Capees a mida

Qui

MEDITERRANIA-CANTAIIIRICA

dinas escala a tela ele porta de la Peithisula. Sentirles de Barcelona ala dimecret
1.101A REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT - ORAN • MELILLA - VILLA
ALBUCEMAS - CEUTA i VICE•VERSA
80,411208 418 Barcelona cana dium enge, a tea a flores; d'Alacant ala dlmarts,
S ' Oran ita tlime cr ea, d or a n cala a Macan: ele dImarti 1 d'Alaeant caz, a
Bereelooll ele alancees,
111844114 4, entra 0111011 1 MelIlla. - Sarao.' metweee-ceuta. pues sornuts
rada die des de ralle part - terne. Algeolrm . Tinier. 01511 - Berrea INNIO/114e41
Alrearla-4114iiila Ilusa( regular 01.112-Lerrela. ßervel marramal Earoolona-Cartaem.
DelP41,10 de ha Compansla e lote ele Polla

All

EASAGIN[BM:5rs'EgiTA

ES VEN TERRENY

SOLER 1 TORRA 6.n=

Extensió 17.000 pams, prop Plaga d'Espanya.

BITLLETS

~nos 2 562/.2i51.1

TEATRE

EL HIJO DEL DESTINO

colors

Ditimenee, ronda' de la companyia.
Tarda. a les 336 1 a les 6, I zdt.
darreres de

Ladran de C

Aval, (Mons. larda, a l e s 145, 1 nli,
adas miarts de den:
TODO SE VA. remata
EL ARCA DE NOE, dIbulxos en robara

per Ramon Novarro, Madge Ovan!

CORMA. entes •

COLIIJC.M41

questra. - Escenari giretori
vestlis de VereD 1 Flotan.
de Berlin
Denla. larda 1 nu, l'eattas riTarr.1,

Per a caeamenta I bateles

SALÓ VICTORIA

Valen:AL ass 1 tel. - tal4I4A 73134

da ISABOYa

MADRID: Pesaem 416 ia c 5 l:16.1411a. 14. - BARCELONA: VIII Lailetana,
INh RAMA 04 ORAN LUXE MANCELORA-CADIE-C411411111e
BartInea telinumai,
ri p russatuns a lee II. Efectuaran al ~vela lee -. oto naw
"CIUDAD
Oil SEVILLA" I "VILLA DE MADRID"
LIMA RAPIDA DI ERAN LUX( eARCELONA-PAL3111 liS MALLORCA
&atilde, cada dla teseepte eie dianieagril de barcelone . 1 • Palma. _a les aa
1:10rea, per ei moto risas
« CIU011114 DE uARCELDNa" 1 "CIUDAD Al PALMA"
ia. ALACANT 1 PALMA Ca
SERVEIS REGULAIM ..... TARRAGONA.

CAPSES DE LUXE

I Charles BOyer

1 Conrad Nagel, 1

Cinemes

I
amb el seu esplendlrl conjunt
PrInclpals

p

liant Pau, 31. - Tel. 20274

Companyia de
Mercè Nicolau

TEATRE NOVETATS

de Unan

narrev

gom A

Mala11314 MINA« • Damos mema
Nenune de Canaletes 11, #42

YO Y LA EMPERATRIZ

CINQUENA SESSIO

Bastea

Watent 1 Hospital)

tinguzu' PIB?

SPLENDID CINEMA

UN LOCO DE VERANO
Loa TRES CERDITOS
dibultos en i.cnIcolor
F.51 M1111 en aquest suln d e la s :morproducclO ['fa

de febrer de 1934

harma 44,

VIES URINARIES
egiuctimen PARRE srlein

Erlo le reidor I 1'6 G""enwOnd

8

lat". siemsnage. *
•ntresoI .,

a termin1 s (

Per glailliettat CaO reforme CASA CAR%
RANA, fundada en len. AUte0entllitte. dina de la calme, 1 par
ree • 112,44
4%
• 11930 'tea.
Talefon 21E14
110NREL, 132

per

TERTULIA CATALANISTA

__

.

irest it s

Metiperable ereaeld alle . pasada'
John. Ethel 1 Lionel ItafrYlnore.
en espanyol. (SessId rontIntla.)

Aval, eslupend prO grama sonor:
la preciosa comedia d'arrió
EL FOCIONERO, per Monte Bine'
La colossal nellfeula de rime

TEATRE ROMEA

Telbfea 15451
de "El divino Impaciente".
breara
d'II:
Cada dia, a lea 5 I a un quari
Pernin.
EL DIVINO IMPACIENTE. delaminenEtz11 mes gran que PS ronel y .
a /e. 330,
g e (darreres en dia fenilo).
a les 6 I a les 10. 15: EL DIVINO IMPACIENTE.

Me* COMAL SI ASE.••
AMO: REVISTA. "'encimo res.'
SL USADO DE LOESTEFA. Per

~el IN Com. /17 • Tilden AMI

Ele mes
«melena del sien
Queda oberla la Inscripció a l'Olympla, on els coneursanis podran
conelxer les bases (Vaques% camplonal
Organitzador: Can. BUCO'

Ilse

, CINE..RAKDLAs

Rasputin y la Zarina

AVIAT

GRAN TEATRE DEL LICEO

nijOus,

_

Sally Mane

Teatre Cire OLYMPIA
Marathon Dense Sprint

Te-ti-res

•

Franceses: 4865 per loo.
Ang l esos: 38 . 70 pessetes.
Italians: 6p' lo per 100.
Belgues: 34'5 0 per loe.
Sui s sos: 240 . 25 per 100.

Preu: 3 ptes. pam. Facilitats de pagament

Estats Units: 7 72 pessetes.
Alemanya (Reiclismark): 293 pts.
Austria (sxillIng), 1 ' 30 pessetes.
Txecoslowaguia, 34 per lora
Holandeses: 4 '93 pessetes.
Grecia, 6' 5 o per loo
Suicia: 1'9 4 pessetes.
Noruega: 1 .84 pessetes.
Dinamarca: 167 pessetes.
Finlandia, t6 per loo.
Rumania, 6'5o per zoo.
Bulgaria, 730 per son.
Turquia, 5 pessetes.
Portuguesos: 034 pessetes.
Canadá., 7 pessetes.
Argentins, 1 •9 0 pessetes.
Uruguais. 3'25 pessetes.
Brasilers, .0'5o pessetes.
Colombians. 4 P essetes Peruano, 1450 pessetes.
Venezuela. 125 ressetes.
Japoneses, 2 pessetes.
Argelino: 4840 per loo.
Egipte: 39 pessetes.
Filipines, 3 pessetes.
•
O R
Alfons: 238 per 100
Unces: 238 per roo.
4 i 2 duros: 238 per loo.
1 duro: /1'90 pessetes.
Isabel, 239 per roo,
Francs: 238 per reo.
Lliures; 60 Pessetes.
D6 l ars: 1230 pessetes.
Cubä: 12 ' 05 pessetes.
Mixic nou: 240 per leo.
Venezuela: 236 per roo.
Marco: 291 per 103

Raó: Bailén, 200, primer, segona. -- De 1 a 4.
444+14444/444/4paa444/...+4+.4,4,•4.4,4**4-•

COMPANYIA TRANSATLÁNTICA

Serveis del mes de febrer de 1934

I

LINIA DE LA CANTABRICA A CUBA - NEX1C
El vapor C. COLON soeura. si no hl ha variarle, de Buba,, 1 sanInloler el 25 de regar,. de Gijón el 26 1 de I.a Cornfla el A, cap a
L'Ilavana I Veracruz. arnh escala a Nova York de tornada.
Propera !ardida, Si no hl ha variad& el 27 de mare.

LINIA DE LA MEDITERRANIA A PUERTO RICO,
VENEZUELA - COLOMBIA
El Vapor JUAN 113111115TIAN ELCANO sortira. si no hi ha varlatIO
de Barcelona el YO de rebre,, de Valncla (fra.) el 21. de Malva n (ra.
el 02, de COdIn el 24. cap a Santa cruz de Tenerife. s• all Juan 1.
Puerto
010. Domingo (fea.), La Guayra, PuerM Cabello
Curar:no lisa. 1 , Puerto Colombia (l'ya.) I Clisufbal.
Propera surtida, si no hl ha variarle, el 20 de /Pare.

5:

EXTEN810 A LA MEDITERRANIA DE LA LINIA DE LA
CANTABRICA A, CUBA-BIEXIC
El vapor CRISTOBAL COLON sortire de Barcelona, sf no hl ha va
16 de febrer, cap a Tarragona (n'ea. Valencia. Atacar,
(fu.), Alalaga, Ceiliz h Biltao, d'on sortire el 25 del malelz m- cap a L'ilavana, Veracruz 1 escales Intermedies.
Nació, el

UNIA DE LA

e

MEDITERRANIA A NOVA YORK, CUBA,
CENTRE AMERICA

Propera sortida de Barcelona, sl no hl ha vartacha el 1 6 de mat:3,
del vapor MAGALLANES.
Servel tipos gran Hotel - T. S. F. - Cinema sonor

Orquestra.

Les coima:Mata I Darte que gaudelx el passalge CO manIttien a
l'altura tradicional de la Cornpanyka.
Tambe le eStablerla aquesra CoMpanyia una lana de serveis combinara pee ais principals parli 1,1 twat, semi , per lillieS regulo,

Per a Infiernos, al aso consignatari, A. RIPOL, Vis Laietana, 3

444444+44444444444444+1 14444+044-44444+64+6.444444444

MERCAT DE COTONS
Dia 7 de febrer de 1934
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