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La vaga general a Parle

VAL MES PENEDIR-SE
QUE TRAIR

Noticies d'Austria denoten
que la &Sudó

no esta

10 mlnuts.

El XVII Congrés del parid comunista d'U. R. S. S.

L'esdevenidor de la política
russa i la seva missió asiàtica

lin— trobaré sempre el nostre ajut.
El dia de genes passat, després
Per?, els que tractin d'atacar el nosde l'aprovecha de la política exteno servien Catalunya, i ara se n'atre país trobaran una resposta tan
rior i interior del govern de la Unid
donen.
destructiva que, en l'esdevenidor,
Soviética, l'adopció del pla de
Es curiós, però, que hagin viscut
no intentaran Eco' 1 nas en el
l'economia nacional per a enguany i
creada .unb l'adveniment de la Retants
anys
iliusionats,
si
la
reaslitat
l'Ea"nostre jardí soviétic". El "nostre
l'aprovació
del
pressupost
de
pública, molts dels que &badea tinuo pot dir-se
La
situada
d'Austria
ben clarament els deia que Catalujardí soviètic"— frase d'un cert
tat, fou clausurada la sessió del
:as per catalanist es reaccionarie n en
encara
tranquillitsada.
Els
enviats
esregust romäntie— vol dir moles
C. E. C. de la Unió Soviética. En
na 01.1i no els facie el servei que
una forma insospitada i contradicpeciolo comuniquen o llurs periòdics que
coses. Stalin —amb totes les interpossessió dels raports Ilegits pela
n'esperaven. Quan els catalanistes
rnolts,
a
fatal
perqué,
per
:Oda. I era
nomás sets permet d'enviar la infor- diferents comissaris del poble, i de pretacions marxistes a la mä, no
de Barcelona es trobaven anal) el
catalanisme volia dir tradicional is
ene diu res més que el que ja sal'informe de Stalin sobre l'activitat
snacirf oficiosa.
dilema abstenir-se o votar la Lliga
t. Per a ells el catala--me,sinpl
blem. Hi ha un escull de força sudel Comité Central, tenim prou eleToto la premia liberal i dentoeralica
per no donar el rol als lerrouxistes,
perior, la naturalesa de les coses.
ments
de
judici
per
aventurar-nos
nisme no podia ésser finó cantesla
ferocitat
dels
mitdeplora virament
el candalat de la Ilige que obtenia
El propi d'una Hei és d'ésser pracsional, conservador, reaccionad si
a fer un comentad sobre el conjunt
fa n s usats pcl canceller Dollfuss i, con:
aempre níes sufraga era el senyor
ticable, el propi d'un comandament,
de la política russa, la qual, sobres'esqueia l.n catalanisme liberal,
rscrivicin ahir, atribueixen l'ofensiva
Pese Rahola, mentre que el que
camp
internacional,
juga
d'ésser executable. Ni ha impossitot en el
laic, socialitzant, els hauria semblat
antidemocratica als conscils de 3fussempre sortia en el darrer 110C era
bles i insostenibles que són més
un paper de primer pla.
una monstruositat, n'haurien reneSolini, que /saurio reeisit a fcr obtenir
¡Bes qué aquesta
forts que tota voluntat. Només fa
¿Qué significa una desviació en
gat amb horror. Hem tic preguntar,
ri.ferenisiaf Senzillament. perquè el
o Dollfuss els atontatgcs ccanimics
uns quants anys, hom somniava
el sentit del naeionalisme, sigui en
pesó, a aquesta gens: s Es que creieu
d'Hongria, que ara hatira perdut amb
sensor Rabola, dintre la candidatura
en tota mena d'unions duaneres,
el sentit del nacionalisme pande bona fe que les reivindicacions
Txecoslo:dquia. I aques.a seria la fitense pensar en les catàstrofes ecode la Higa representa ra l'extremisrus o en el sentit del nacionalisme
catalanes podien trohar satisfacció
ni:u/ligues que haguessin causat,
nalitat del canceller austriac a Budalocal? — ha demanat Stalin. Ell maroe liberal, cemfirmant arnb el repuper aquells camins? ES ciar que resi avui tots els intercanvis internateilt contesta la pregunta: "La despese,
i el notad senyor Baffle
cionals
s'organitzen per mitji de
pondran afirmativamen t ; pesó els
viació
en
el
sentit
del
nacionalisme
Qualsrvulla que pugui esser rl reera la reprearritació del tradiciones
La vaga general de dilluns, a Paria tingué cl Ren punt culrninant en
contingents negociats segons el
és una adaptació de la política infets i la història es concentren per
lisme earli. Aguces fet que tothom
misal f inal d'actues t a tragico jornada,
un miting moriste que socialistes i cotnunistes celebraren a la plaça
principi de la compensació. Sense
ternacional de la classe obrera a la
demostrar-los fins a l'e videncia que
concia i que tothom apreciara de la
Estrofa l'haura de cons:Wrrar com 101
de la Nació. — Lion Muna, presa dent de la II Internacional i cap
carnavals dogmàtics, Stalin ha depolitica nacionalista de la limgesia."
s'equivocave n , pesque en ells el camateixa manera, era prou siamificadeis episodis perillosos d'aquest ntodel partit socialista. pronunciant el seu discurs clavarte del micròfon
claras, com qualsevol politic, que
talanisme era una cosa Secundaria,
tiu per a deduir l'orientaci6 global del
ment la Ilitita fratricida d'aquella unRússia farä el que han fet sempre
una trinxera en la qual s'havien inscatalanisme. Què té d'eatresny,
Es
evident,
dones,
que
la
pasicid
cid.
tots els pobles i tots els polítics:
tallat, no per combatre pels ideal!
dones, que avni , el catalanisme, que
del cancelkr Dollfuss esdevi, moralment
negociar i mirar d'entendre's.
Amb motiu de la vaga de la Construcció
de Catalunya, sinó per imposar el,
diern›sa de mes instrtunents d'exmolt dificil, i nird Pot deduir-se dels
El disseti congrés del Parti t Coseus ideals al catalanisrne, que, per
pressid. s'hagi maniftat decididamunista tindra un interés superior al;
rumors circulais a Ginebra que alguns
¿Pot
sssencia. era inconformista amb la
altres per isser el Congrés que hura
s/una en aquell mateix sentit?
delegats iiir7erfie qualsevulla
adoptat el segon Pla Quinquennal.
soncepcie, política predominant en
sorprendre ningú que no paepartiripació de Dollfuss en les tosqu,s
Aquest pla (mimen els anys :933-37
hovida
ofuscas
per
les
seres
consat la
:'Espanya monàrquica. Aquests
de la S. de A'.
i la característica principal és la prorno havien fet el papes de casetaveniències o les seres passions?
Ele paises denrocratics com Treducció de mercaderies de constan. La •
Ning-fl pot donar-se per enganyea
tristes, pera no n'eren, i com que
costovaria es trCaren a assumir una
indústria Ileugera millorarä el sea reas
perquè el catalanisme no ha pretès
no n'eren 63 ínjust acusar-los de
actitud hostil envers el govern dichtdiment en la nroporcie anual de ara
mai enganyar ningú; els que iendefecció si ara el bescanten 1 el neiarial que serrada roles-se instaurar a
per leo, i hom ha promés a cada ciuganyaven eren els que el vollen fer
tadà covi/tic que vers la fi de 1937
guen.
a
aird
es
des
la
crisi
midsViena, i
ésser alió que no era i esperaren
hi batirla la possibilitat de comprar
Justament aquest ha estas un dels
'erial riera ras el ministre de Cod'un dos i mig a tres vegades mes
la satisfacció deis seus anhels per
pitjors equívoca que La patit el camer( hO Z 4t7 laboro 11a projecte comerobjectes manufacturats i aliments que
no
podía
venir
mai:
lúaic carei que
talanisme, i ajad ja ve de lluny. Cincial anal: Austria.
no pot adquirir a l'hora actual. Potser
per la monarquía espanyola i pel
quanta anys enrera, quan tot just
l'observació més clara que hom pot
París, 14. — Noticies procedents de
Foren assaltats diversos establirnents i incendiat
tradieionalisme re:alista, I és intoleera restaurada la festa dele Jets
fer al segon Pla Quinquennal es que en
Viena,
encara
que
assenyalen
el
fet
tot
rable
que
avui
hi
hagi
algú
que,
Florals, les qüestions filológiques 1
realstat no pre¡ssegueist el ritme habitual
un coRegi dirigit per clames catequístiques
que el Govern domina la situaci6 a
a
la
responszbilitat
de
goaspirant
de construcció. ritme "bolxevic.
:ins les purament ortografiques serPont de lea Vendes. A primera hora tot el pa j, són mnit inquietante.
4. — Aquest matt s'ha
Madrid,
1
1
s
envernar,
s'entretingui
a
desqualificar
anterior, i l'acceleració de la in:
pla
a
motius
deferencia
vien cnin
El canceller Dollfuss, d'acord amb
iban format alguno grupa, compostoe
l'autonomia, a largar perque ens siformat Uf, nodrit grup d'elements perdústria Ileugera permetra que ha poblatre els brares de la sena/aciaga. Daels
heinweren
i
els
socialistes
crisindividus
desccoeguts,
en
aquella
per
ció pugui satisfer el sets desig ardent
guin pesantes dificultats i entrebance
torbadors • la barriada de Cuatro Carant molts anys la drfiesti6 dels plutiane, sembla decidit a destruir per
barriada, amb el propòsit de produje
de coses necessario a .la sida quotiStalin
en allò que de Hei ens degut, minos. EI grup ha estat engtossit rarals en e o en a tinqué caräcter
complet les organitzacions socialistes
avalots
al
mercat
i
apoderar-se
dels
diana.
En 1934 el govern concentrara
per
desprestigiar
el
Govern
de
pidament,
i
ata
dedicat
a
donar
visnomés
d'una veritable Iluita política. La e,
els seus esiorgos en els canals. vies
comunistes, installant una mena de
cistells de les dones que tornaven de
Stalin, doncs, declara al món que
Catalunya. Que es desesperin ela que ques t monis i a produir disturbis ß
que sernblava una solucid arcaica,
camins, la cnnstruccid de tres
Pujes,
hauria
de
compartir
amb
dictadura que
comprar. Com sigui (goe al mercat no
la Unió Soviética accepta el lenia darrera hora descohreixen que sendistints carnees de la barriada_
de7iberadiament tradicionalista. exas9briques per -al ferro i l'acer . Els
el princep de Staremberg i que aniria
¡han
gent,
nisme
internacionalista
com
a
deels
grupa
pire
hi
hacia
joc
Teoesser
catalanistes
han
(eh
el
de
se
la
botina
propietat
Davant
anys 1933-4 56n un periode de calma.
els renperasa els que militaveu
encaminada tambélneircreTflieriliin
dirigit a la carretera d'Aragó, on, al
voció. com a "leit-motiv" per les
del ratalonisme, is d'un afecte tidoro Montes ihan estacional els grupa
i hom espera estabilitzar el nuble deg les4herals, que hi opomven una a
soeialistes, partirlaris d'nna unió amb
desfilades de les tropes a la plaga
quo ennúmero
3, té una botiga de comesble:
perd
que
ele
i
mic
irresist
finitivament. Horn espera que si • en
i
bar'
apedregat
l'aparador,
destroçantniederper esperit de
Alemanya
i
decididament
ajudats
pel
Roja;
pela')
que
en
la
política
i
en
cara se'n diuen pretenguin, re wun
tibles Mariano de las Heno. Els grupo
1935 els Soviets no obtenen crèdits
lo. Després diversos individua s'han
.1. de liberalisme i fits i tot de
els afers Rússia "fara da se". "Qui
Govern Hitler.
dels paises capitalistes. per tal de comdel catalanisme. destruir arterament
apropat i arrabassat uns quanta qui- han penetrat violentament a l'establidesitgi la pau i les relacione dulces
..thlicanisme. Aquel! celebre "caLe, darreres noticies conegudes
prar maquines estrangeres, les indúsl'obra de tantes generador).* de ca- los de llonganissa. L'amo de la bometa, que era servil en aquel) me»
amb nosaltres— diu tumbé Sta• h que ara es parla" venia a ésser
aquest metí, donaren per segur que
tries domestiques podran fabricar el
ment pels dependents Mariano Pedritalans, és imperdonable. 1 cal que tiga ha sortit al carece, i els grupa
material necessari, enzara que amb di: s divisa del, que combatien la rehavien estas empresonats nombrosos
Insàpiga que avui. sitian 1i
suela,
Pascual
'Martín,
Cirilo
de
tothorn
d'analtants han intentas plantar-li caficultas i sacrificant la qualitat.
I
ascid i el tradicionalistne politic dinrepresentants
del
partit
socialista
norme qiicatid de la valorscid dele
las
Pedro
Tudela
i
Ubaldo
de
‚da,
ra, però davant l'actitud decidida del
Des del punt de vista interior,
• 7'S la renaixença catalana. El temps
que altres havien fugit. S'afearla que,
serveis traspassats gravita danmnt
Heras,
els
guate
han
estas
amenaeata
dit sensor, han fugit rapidament. Han
ES DISSOLDRAN ELS dones. els Soviets s'han adonat de la
fallat la qiiestid d'acord arnh
a excepció dels dimitas. Rauer i
de la Generalitat. hi ha qui per Mapchs
desconeguts,
que
eren
uno
trenta
necessitat
de millorar el Serme mitja de
acudit
després
els
guàrdies,
que
no
Deutrh. que. probablement, s'hauran PARTITS D'ACCIO REs raó i el geni de l'idioma. L'actidrid no estalvia traveses rn plany
o quaranta.
la vida de l'obres. El "modernisrne
han pogut actuar pesque el, cantiltud dels que combatien la e per
Txecosloraquia,
han
estat
3
refugiat
bolxevic",
rnots amb que es rentemexcitacions reprovables pesque tosa
PUBLICANA, ORGA 1
Lamo de la botiga volgue utilittes ja havien fugit.
raons polítignes era absurda i puearrestats els altres diputats socialisna el furor dels "bolxevics d'esqüerl'obra de l'autonomia caigui per les
RADICAL
SOCIALISTA
Un
abre
grup
de
revoltosos
ha
zar
el
telefon
yes
tal
de
demanar
ril; la cosa, en el fans, tenia ben
tea 1 nornhrosos alcaldes de la mateira", ha tunal ros a un cornunkme
resistencies sornegueres que (rail(
apedreas, al carrer de Bravo Muriauxili, i fine arriba a despenjar
paca transeedheia, perd ¿que diINDEPENDENT, PER més humi. Dovgalevski. ambaixador
xa significad(' politica. Es dAna eorn
estant es pugtrin oposar a la solució
llo,
un
tramvia
de
la
ciutat
lineal,
i
rus a Paris. en un discurs Pronunciat
l'auricular;
pecó
un
delo
assaltants
diem si en flor de tractar-se d'una
a segur que la repressid sed m'a TAL DE FORMAR UN
deis problemes econOmics, per a nosrecentment, a propZ,it de les relacions
han trencas els vidres. E.Is viatgers
Ii prengué. Aisi que ele individus
norma ortogràfica s'hagues tractat
mes intensa
nitres vitals, que ens planteja la
GRAN PARTIT REPU- comercials n ranco-rmse‘, emassara tot
que con/venir', e: grup s hagueren
han abandonas el cotse clavan i les
d'una solucid política de vcritab:e
Amb excencid del Tiro!, la !luna e n .
realtzacid; de l'ausonomia. Val mes
un pla que anys eneera hanamenaces del, vaguistes Les forres de
apoderal cdembotits. perrn:s nonBLICA D'ESQUERRA
tre snriali s tes i governamentals ha esimportancia per a Catalunya? En
que el; que es penedeixen d'hacer
da estas consideras putrefacte. "Esneque
han
acudit
immediataSeguretat,
ganisses.
1
ormatges
i
ahí
es
articles
a
tot
el
país,
i
especialgeneral
aquell temps gairebé tots els defentat
rem el motnent—digué Dovgalevskiestat catalanistes he confessin, que
ment, han restahlert l'Prdre.
ment sagnant a Linz, capital de l'alta
fugiren. Immediatament hi acudiMadrid, 1 4 — Les gestions dels resors de la a rebutjaven el qualifien qué no esas refusarem el plaer de
no que el traeixin aquells que encara
al
necorregut
disturbis
a
han
tingut
molta
eis
fets
Austria,
nn
Tumbé
preeentants
del,
partits
d'Aula
Reren
torees
de
la
guardia
civil,
que
satin de catalanistes, perque darreheme a casa nostra ansest vi admiradiuen
sen
•
ble que centelleja en els uostres vasos
gravetat i els socialistes han domipublicana, Federal Autònom, Radical
no pogueren practicar cap desancló.
ra d'aquest apellatiu velen un ordre
i que ens ddna ;ola al ces; de veure
nas durans moltes hnree les forres del
Socialista Independent i Orga, encamid'idees 1 de sentiments que els reQuan la guardia civil eslava disles nestres dones i les costees filies
poseen
nado a fermar un sol partit republica
Intentant solucionar l'actual situació política
pugnaren. El catalaniante, pecó, va
solent els grups de curiosos que
vestir- s e de l'admirable seda de LiSa
El canreller 11.11lo s s hl publicat
d'esquerra, han cristallitzat en un
anar fer.t el !en camí, i ja no era
S ' 111 havien formas, alguns dele (r.:415
de retire les n e-tres caces enriquides
uns prnelama invitant la poblacid
cornplet acord, consistent a dissoldre
una simple qüestid ortogràfica alld
de tants d'objectes d'una hellesa tun
estuve 'ten actitud tumultuoa al
al
Gnvern.
per
comhatre
de
a
unir-se
tal
els
dits
partits
republicans
per
que 'diferenciara eds catalanistes, sifina i delicada, que surten de les
wrnt de les Ventas fosen vistes urea
els
extremistes
RepuAcció
formar-ne
un
de
sol,
mans dels vostres artesans i obrers."
nd una incompatlbilitat de princimonges que duien uns falten, da
Partit
Radical
Soel
blicana,
l'Orna
i
F.sperem que els russen podran fruir
pia i de concepcions politiquee. La
(CO3110010 a la pagina 7, rol. I)
roba neta que allanen a tornar als
aviat d'aquestes comelitat, iimilenacialista Independent.
tenacitat de les generacions catalaseus amos. com fan rota Cl! dimeries a casa nostra.
Solament manca la resposta deis
niel ha aprofitat ele esforços de
• •
crea Un nombró, grup indubtafederal, autdnoms.
tots els patricis que en S han preceblement formas pela assaltants de
Per a realitzar els treballs d'aceEssad Bei, en un Ilibre de rece.nt
ALEMANYA
ABOLEIX
dit, de Valentí Almirall a Prat de
restabliment als quals s'aiuntaren
aparicid — "Histoire tus Gneneon" i nrganitzacid del neu parla Alba; les qüestions ortogràfiques
EL CONSELL D'IMPERI blament
algun a veins de la barriada, es dirie101 facilita informacions molt apeetit, eis radicals socialistes indepeni totes aquelles que nasqueren al
dables sobre les directives d'aquesta
cap a les monees i els prengué
Berlin , 14.—D'acord amb els termes dents han designar ele Srs. Salmerin,
voltant del renaixernent han estas
I manifesta que ho fa per campte propi, sense gi
agrupació que, avni. sota el guiatge
els farcells. que amuntegtiren al
Muñoz Nfartinez i Victinia Kent; els
d'una Bel que ha estas promulgada Pe!
superades o arreconades, i no en
de Stalin, ha esdevingut la veritable
Govern
n'estigui
assabentat
i
els
calaren
loc.
d'Acció
Republicana,
els
Srs.
Espiä,
que
el
mig
del
carrer,
canceller
senyar
Hitler
i
el
ministre
queda d'altra sind la d'ésser o no Amestressa de la política soviética. "Des
Ramos
i
Velan,
i
l'Orna
notnenara
imde
l'Interior,
queda
abolit
el
Consell
mes
en
la
Duna
aferrissada
en
les
La
guardia
civil
persegui
els
redel pont de vista de la hi stòria — diu
Madrid, 14. — El president de les
5er catalanista a l'hora de fer la
els Se1151 delegats.
d'Imperi.
mediatarnent
dir
diferents
torees
politiques.
Vaig
Fesact Bel — el hoIxevisme resulta de
voltosos,
i
aconsegui
detenir
un
inCorts, senyor Alba, ha enviat a
primera aplicació practica de la nola fusi,S de quatre elements absolutael primer dia del /11C11 ii,andat que
chi idu annmenat Fi-anee-se Jimeno
"Heraldo de Madrid" les següents
vella llibertat reconeguda en el cos
ment distints: la ferocitat asiática,
seria i semblaria sempt e "el prei1_o/aste. de vint anys, domicilias al
quartilles:
v:ti de Catalunya. Els que avui de1
'enterrament
del Carnestoltes
el fatalisme oriental. l'esperit sedicids
dent
de
lob".
Vull
ara,
en
escritscarrer
del
Cardenal
Belluna,
direcpreer
el
vol
i:i
s
no
Ne pot ésser,
serten d'aquesta obligad") sdn gent
de l'europeu i la ideolegia revoluciore les presents quartilles, mantenirti ', del Centre Cultural Esportiu de
sident de les Corts un beliigerant
naria, freda i raonada ahstrac,.,A.
tue servien ttn altre senyor, perd
ho una vegada mes.
les Ventas. El detingu t fou trasllale s nacinns d'Occident
Rtíssia passa en aqusst moment
dat al noble de Canillas, conduit
Tant de bo que la n i eva veu, en
per un preces semblant a la peelevar-se sobre la cridòria de les
reiallsta
per la guardia civil.
netració europea. a l'Amèrica del
passions en pugna . per legitimes
Quan era concluit, un grup molt
nord i del sud, En immensos esque semblin, trobi un eco de cornombrós volta la fosca pública amb
pais viuen pol,ies asiatics. eslaus,
dial acolliment en l'anins d'aquella
pel
detingut,
d'alliberar
el
robjecte
tartars, mongols, que la ::vilitzad6
als guals en dirigeixo.
qual motiu la guardia civil es seid
ha deixat verges. Un ferment revoEspanya vol viure i reconstruirobligada a donar una càrrega, i
lucionad els és aportat d'Europa, i
se en pan. La nació esta fatigada,
veient-se en inferioritat numérica,
avui assistim a la seva assimilació
adolorida. En moltes llars de la ciusollicita de la Direcció general de
acompanyada de terribles convultat i del camp se seta la fans...
Seguretat la tratnesa de reforços.
sions. Els pobles asiàtics que s'asParlem els legisladors d'Espanya
Immdiatament sortiren (lel dit censimilen la idea han deixat d'ésser
anda l'amitna emocionada i ami, la
tre tres camionetes amb guardies
assietics pues. Els contorns d'un
vista enlaire un llenguatge de pau
non nann semblen dibuixar-se; aquest
d'assalt, els quals donaren una ceri de fraternitat, de justicia social
nadan és una mena de nora América
cena i dispersaren els grups estaeurasica.
i de Mida solidaritat humana. ¿Que
rionats davant l'Ajuntament de CaAvui Rússia passa per les matessignifiquen ni poden significar, al
nillas.
xes etapes que l'Amèrica de vuitancostat d'aquest noble designi, les diMoments després els grups es
ta anys enrera; el mite de la referencies dels partits i les pugnes
referen i es dirigiren al taró de
construcció, enorme, ininteligible,
dels bornes?
l'Aire, on hi ha un grup escolar
pecó ineluctable com l'instint, doEn la sessió del as de gener darregit per dame. catequistes, en el
mina el pais sota la seva Bei. El
rer jo vaig sentir al sengt Indaleci
nois
de
qual reten ensenyança /13
que vol acomplir la Guepeon es
• Prieto, amb motiu del debat sobre
la barriada.
grandiós: vol fondre e) colectivisl'emissid de Deute . unes siaraules
Els rebels han penetrat a l'edifici
me asiàtic i la civilitiació europea
; : vibrants i transcendentals. Potser
han destrult tot el que han trobat.
en una unitat aquesta y egarla inell matriz s'impressiona davant la
Després han ruixat amb gasoline les
destructible."
magnitud de la seva possili'e c-perportes, (Mentes I fatales i 11 han calat
(Continuo a la pagina 7, col. 7)
cussió e la Cambra i del Fell electe
asid,
amb
motiu
Inc. Afortunadament,
ls váltales de lartelon i t'oren alstr envalts per una 3 0.0 -..a mu-Aitud,
foca- del Parlament. i gairebé no in- * del Carnaval, no bi havia classes, i per
A la pagina 3:
le anal celebra pacificar:wat el te adicional comiat del Carnestoltee.
sistí en la idea que contenien.
tant no hi hacia cap nen.
"Vellos IndSatrboe 081•111,71011.
En la foto, uns mica de bullan., a Sien**
EL "SERENO". — 11 jollee ea p4i-a,,a que si requeté N
/
a (Foto Torrente.)
Paposerlan, pa Pau VILA
(Informal a la pagina 3.)
(Continua a le Pipina S, Col. 6)
(Continua a la pagina 6, col. c)
Fbatava real

Era fatal que ell posar-se en contacte amb la realitat política nora

normalitza da

Ahir a Madrid es produïren
nombrosos disturbis a les
barriades extremes

El President de les Corts proposa
un pla parlamentari que—diuportarà el benestar al país

Pintura
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PARLANteNT DE CATAWNYA

Una 'larga discwsió a l'entorn
d'unes esmenes als andes set
i vuit de la llei de contractes
de conreu
Restà definitw-ment aprovadl la

La instellaid echad va de s Depr-

En un dia magnífic, Barcelona
enterra alegrement el

imas:sis da la

Carnestoltes

Generalalat

l'el de

Bases de Coopera-id
res que el coneeador posseeixi en
propietat o en menta d'anees crintractes de conreu."
"Article vutte. — La Junta Ar•
bit. al corresponent tindra centretencia per a echte les denfinz;es
per ineompliment del que es
en l'article anterior i procedir
posa en
a la sena comprovacib.
Les denuncies hauran cEesser tetes per venta de la local:tat on raPRECS I PREGUNTES
diqui la finca o finques obieete
El senyor RIERA formula un
la denuncia.
pece al conseller d'Agricultura sobre
La Junta Arbitral, comprovat
es disposicions dictades pel ministre
que sigui l'incompliment, estarä
d'Agricultura sobre la produccie vifacultada per arrendar, en nom del
nícola i el sen consum, i especialpropietari i a fas or del denunciant,
ment sobre les vies de circulacie i
graduació. Manifesta ume els Ajunla totalitat o el sobrant de la terca
taments no les compeiixen i tnipoobjecte de :a denúncia. En cas que
en sobre el vi i ola seas der.nats
el denunciant, per qualsevol causa,
CIS impostos que rolen. Remarca que
no volgués ésser farrendatari, la
sobre aqueara situació hi han fet
Junta Arbitral podrá exercir la facampanyes tots els productors.
cultat expressada a favor dele conDemana que els vina paguin pei
readors de la terra de la localitat
grau que facin i no per càrrega
per ordre de la seva major neceahectolitre, i que eig-ain perseguits
sitat, o, en falta d'aquests. a favor
eis adulteradora. (Entra el conseller
de les Cooperatives o Sindicats
de .Tueticia i Dret.)
Producció agricola de la mateixa
El CONSELLER D'AGRICULpoblació."
TURA diu que aquest problema ha
Seguidarnent es llegeix una altra
preccupat sempre els Governs de la
esmena del senyor Andreu, la qual
República. El Govern de la Geneés acceptada per la Comisain desralitat ha fet ja gestiono per tal de
prés d'unes observacions del aenyor
tenir sota el sea control l'execuci,5
ROMEVA que són contestades pel
de l'Estatut del V:. El Gcn. ern de la
conseller senyor LLUHI.
Generalitat procurará tumbé fiacaL'article vuitè. que passa a ésser
litzar tetes les vies de circulacie del
el flore de la liei. queda redactat
vi i la seva produce:6.
aixi:
El senyor RIERA rectiii...a per
"Article nora. — Els contraetes
insiatir en els seus punta de vista.
de conreo hatean de formalitzarDemana especialment que sigui perseguida la fa:sificacie (lela vins.
se en document públic o en document privat que s'estendrà per triLES BASES DE COOPERACIÓ
plicat en els impresos ajuatata al
Se segueix l'Ordre del Dia amb la
votació definitiva de la Ilei de Bases
model que fixi el conseller le Jusde Cooperació.
ticia i Dret.
El secretari senyor ROURET IleQuan el contrate s'atorgui
geix la redacciO definitiva i tet sedocument privat , un dels sena exemguid s'aprova per unanimitat aquesplars será presentat al Registre de
ta hei.
Contractes de Conreo une la GeELS CONTRACTES DE
neralitat creará arnh Pohligacid
hincar-ce còpirs, deculament ciarCONREU
ti'i c a des. ala interessats nur les
eturix la discusst O de l'articulat
neceasuitin."
d'ar,dest projecte de Ilei.
Seguidarnent ae aaaa,e,, el debut
Un se:ettari Ileareix les eemenes
orca:u:ad:5 as zrticles ,7 i 8 per di- per tal de dorar lectura a diversos
projectes de llei. els no s•s eassen
pro:-.5 de la majoria.
a les Comissions resn-7.ives.
ri.1 sznyor ANDREU, firmant de
les earnenta. les defensa.
LA LLEI
MINEROEl senyor ROM EVA interné en
MEDI:INALS
el drInt. Es !riostra partidari que la
Es procedeix a :a votació definiComissió accepti l'esperit de l'estiva d'aquesta Ilei, erre el senyo
mena sense acceptar.. pere, la redacCUNILLERA demana que aten,
ció de l'esmena tal cont está.
llegit l'article 24 3 , darrerarnent me.
L'article fa relacid. a l'admissió
de: treball de jornalers en e: conÉs llegida la redaJeia definitiva
trace de cenen:.
d'aquest arríele.
El senvor 51 310 I BOF.1RULL
El senyor ANDREU formula
es mostea parCclari de l'earnena del
diversos sugge iments a la Comiasenyor Andreu.
aid, i el senyor CUNILLERA
Troba a mancar un orgdruisme tec'
contesta que la han estat recollits
nic intermedi entre la Comissió Arbitra: u cls conreadors. (Entra Cl it en reeperit de la hei. El su g geric-eisciler de San:tat.)
ment feia referencia a la situació
El aenyor BRI.: 1 JARD1, de la
dels metges hidrMegs en els estaLianissie, accepta :a 110Va re lzeoió
bliments termals.
l'article. Contesta, de mes a ales,
Rectifica el senyor A NDREU.
:es intervencions que han f .rt divers'aprova l'article 53.
q
e:
«le
el
conse
(Entra
es dlputats.
Se atr a pen aquest debat. i en anarFinances.)
se a Herir un projecte je llei d'ato
Després de inicuo intervenc:oas
teritaaci «., sie cri. d.t, com que no
dels senyors ROMEVA i SIMO I
está enlle s tit, el PrESIDENT t -oBOFARULL. el senyor BRU I
ha convenient susoeudre la sessió
JARD I repeteix que la Comissió no
per menys de nii r.a hora.
pot per mes que acceptar resniena
ES REPREN LA SESSIO
del senyor Andrer.
.1 tres quarts de vu i t el PRESIEl CONSELLER DF. JUSTICIA
manifesta que el Govern ir,. accepDENT reoren la sesain.
tat l'esmena per considerar-la encerEl serretari. senyer GERHARD.
rada. especia:naced Tac perquè
Ilegeix un 'betonter de la ComissiA
senyala el Irmit en el qua; cl prode Centrarles de ( - miren redarta".t
pietari, segons l'extensié de les ternovament divers e s articlem modifi
7eS, haur:a d'utilitzar jornalers i per-cats
nie l'esmentada Bei.
qué evita que el propietari pugui
Seguidarnent el PRESIDENT
' ver
convertir-se . 11
Ilegeix Traed e del dia de la sessió
¡es (1:verses objeccions
i aixeca la sessió. SAn les
pela
diputats
que
han
intervinfetes
uit
veaere.
aclariments
que
emells
gut i diu que a
no poden ier-se en el text de la llei
sea aquella casos que practicament
hauran de resoldre les Comissions
arbitrals.
REUNIONS
El senyor RUIZ PONSETI maAhle, sts,e, il e-imen ,71r lo etc:S,
rdesta que la minoria aocialiata está
van reunir-<• elt dinutats ele la ma.)cord arnb l'esmena del senyor
leen, per tal do rants;ar imoressiens
Andreu. Fa objeccions a la tes: del
respecte al , e-e iecte de hei de con.
!rayar SMM segons la qual amb
trart, de
l'esmena no será possible la intensiTambé. durare la susnensla de la
ficacid de la producció agrícola.
5ec , 1A, va re'rhrar-e. una rrtn' . ') a la
S'aprova iinalment aquesta carne- goal aasistiren e's senror ‘
Companys,
na a l'article el qual queda conCasara-mes, Lltsh'. Mari E s tere i
vertit co 7 i 8 i redactat així:
Selves.
" Amuele tete — ap ,ontracte de
AVANT-PR r Ilf CTE
confeti no es po q ra reter:r a una
IllNLLESTIT
extensiA sie terres superior a la er,e
reauereirri, ultra el trel,all del cenEn la reunió que sa celebrar aliir
a la tarda la Consistió corresponent,
traba-. dels seas ascendents i desva quedar eqllestit Favantprojeete de
tenderas directes, germans o afiBei d'Organització Sanitaria le Callats de dret, el treball de jornalera
bienes.
Co proporcie superior a la de la
Parlant anula un dioutat de la
quarta part de la ieina, durant l'any
Comisen'', ens va msaife.ster que
agricela.
aquesta mateixa setinada hi hura
Per excepció, quan el contracta
dietamen.
es refereixi a terres de regadiu que
li guin objecte de cultiu intens, el
4131•1•111111111
eln
treball de" jornalers podri arribar
No podem publicar les
a la tercera part de la feMa necea shia
l'any agrícola..
notea pregades que no
Per a determinar en cada > As la
vinguin escrites en català
quantitat de tteball dele iornale.'s
en les proporcions especificades en
amb un timbre o signaels paràgrafs anteriors, ea tindrä, en
tura coneguda
*mete l'extensió de totes lea terA les cinc i vint minuts el ores:-

dent senyor Casanoves obre la sessida
Al banc vermell la ha els conse•
Ilers dEconomia i Agrdsultura.
Els escons i les tribunes estan
an:mats.
Un secretari liegeix l'acta de la
sessió anterior, a qual es aprovada.
Entrem en l'ordre del dia amb

PELS PASSADISSOS

--

'

n•••••••

En un del, dieren) COnSells de
Govern foren designats el' consellers de Cultura i de Finances, senyors Ventura Gassol j N'atril Estrve, cont a Pon:ncia que estudias
un ola complet d'habilitació cedi
¡iris per a la instellació definitiva
dels Departamenta de la Generalitat.
Amb aquesta matelxa finalitat,
ahir al mati els dos consellers esmentats acompanyaren l'honorable
President. senyor Lluis Compams,
a vlsltar les obres que es realitzen
a 1 antic Hospital de la Santa Creu
a la Casa de Convalescència, sota
la direcciO dels arquitectas Falguera, Vilaseca i Florenea. Arnb aquestes obres, que es troben ja forea avançades, quedaran habilitats
aduests dos edilicia per tal erinatallari-hi l'institut d'Estudia Catalans, la Biblioteca de Catalunya,
l'Escola de Bibliotecàries i totes les
altres institucions i serveis que s'hi
relacionin.
El senyor President, els dos consellera, el diputat P. re M catres i
els senyors Joan .1:avedra i Carles
Sentis. que facompanyave n , ¡oren
rehuts pels senyors Puig i Cadafalch, president de l'Instdut d'Estudis Catalans; Pompeu Fabra, Ramon tambe de l'Institut;
Jor di Rubió, director de la Biblioteca de Catalunya, i pels arquitectes
senyors Falguera, Vilaseca u Flo-

Ahir sa her un dia esplèndid. Per
tal de no isser menys que els dies
de rua, va Huir un sol magsffic, no

E asenyor
President ressegui mi.
rençl
nuciosament i amb gran interés les
obres, i pogué comprovar, complagut, que l'habilitació de les grans
naus gátiques de l'Hospital per a la
Biblioteca de Catalunya i de la Casa
de Convalescincia per a l'Institut,
tos valorant amb aquesta alta de-

signadO un dels exemplars més purs
enes integres de la 'matra arquitectura civil, croaran, fitting de la
ciutat, en un indret de tradició barceonissitna, un ambient d'estudi que
donará a aquestes inatitucions un
carácter com tenen ben poques institucions estrangeres d aquest tipus.
Despees d'acomiadar el President,
els consellers de Finances i de Cultura han estat, acompanyats del
conseller de Governació, senyor
loan Selver, del comissari d'Ordre
senyor Tomás Ratnon, a visitar ledifei que actualment ocupa
la Conselleria de Governacié), i tot
seguit al local de la V:a Laietana,

on ea inatallada la Lomiasaria d'Ordre Públic, per tal d estud ,a, de la
vca-a la destinació dels dos edilicia
i vetee Irlo.sibil:tat (rana connexiä
entre aqucst servei i l'esmentada
Consellera.
Els dos Ponents continuaran la
sena tasca per porta, rapidament
al Consell un report complet d'installacib de Departaments. En la
seva visita a Santa Creu. el Pre,ident ha iet constar el set, desig
mes vehement d'activar, tant com
s.aui possible, el curs de les obres
q..e calcita fer en aquest i en els
altres edificOs conv:nguts, perquè, tot
facilitant una habilitació, ja majorcable, contribueixin a resoldre,
part, el problema del treball i de
la cr si industrial a la nostra ciutat.
Els consellcrs de Cultura i de Finances, que comparteixen aquest desig de! President, donaran hin tot
I impuls possible i labre toses les

facilitats d'habilitació de credits,
compatibles ami, la situació económica de la Generalitat.

TROBALLA D'ARGENTERIA EN UNA MASIA
DEL PAPIOL
L'hav;a venuda un home
que morí fa pocs dies sota
un tren
Agente de la brigada « Entres! ¡gavió erintinal estigueren a liir
al l'apiol a pl'aclicar un eseoeCuli a la n'asid «eaquoll termo
municipal ronegiold por Cali
\Watts, habitada por Nlagiliderta
Prats i PI SPu fill .atilon¡ piel,.
}ti ?robaren tina quanlital d'argeideria p e r als semeis de
Segons han deolural la maro
i el fin, PIS oeupals (oren ailquirits 1 mi mosso que
tenien et) aquella masia, AI10In P nai Alfred Bailares i Sales,
que fa IIIIS (JIMIOS ()les VS. Morir aixafal lePll en el
quilñrnelre 80 de la titila de
Martorell.
Pels aidecedvids que ubren
a la Prefectura de P9liein, el
MOPI filxat con) ti Hildre
penfeesional i savia sofí ol rondes/Mes i arrestos per
se a robar mereaderies dele
trens. Podria dsser que intente nt robar e:ligues sota lee rodes del tren. proa) mita qile hi ha
aospiles quo podria Iraelar-se
d'un erim tornes 1 er a Igun
eoinpany de robaturis, per n Iivergencies en el repartiment
del genere robra, ordenat
ato met g es forenaes rtne qu'in
mtna etilöpeia que petmeli determinar si PS Intcla d'una iles_
grheia 0 d'un ertm.
Fe fan reeerques per litt de
qui As l'amo dele genereg °cuma".

--I 1 itionlIviturattet

lela un ala d'aire, I, vicies a anea,

els barcelonins fruirem d'una temperatura primaveral, que ens convidara
a anar a fora, a celebrar amb un berenar copies, tal com era el nostre
deure, fidhuc el nostre costum, la t1
pica diada de l'enterrament del Carnestoltes. Mal ho vais fer.
Afortunadament. els barcelonins
els catalans tenim molt arrelat el sentit de la tradició. La qual cosa, certament, diu molt a favor nostre. Easent aixi, no hi ha festa ni festeta
d'aquest caràcter que ens passi per
alt, i la qual, per poc que puguem
per poc que el temí), ens aindi, no
ens apressem a celebrar amb l'esplendor i l'alegria que si n del cas.
Ahir, dones, Barcelona va celebrar
la diada de l'enterrament del Carnestoltes anant-se'n a fora. Sortiren
les families, com cada any, en grups
cap als boscos que volten la ciutat.
Les arengades arrebossades, les truites
d'otra amb mongetee o bacalla. e/.% bunsels de farina i de re i s, una mica
ensucrats o be untats amb suc de Ilimona, les amanides de colors virelata i enceres; àdhuc picant,
menjats sota l'ornbra d'un pi. dalt dels
hoscos de Vallvidrera, dalt de \loarjuic o del Tibidabo, de cara a la mar,
i tenint la califa enorme i bigarrada
de la ciutat estesa als pea!, ß posta de
sol. o seta d'una alzina, a Les Planes.
entre cançons i rialles, tenien mil gustos dinins. I per be que, diguem-ho aiconstituelxin l'allicient principal de
la ¿‚liada, de certa manera són una
mena de pretext perquè la gent tingui
ocasi6 de fer una cura de paisatge.
Abans, quan els ciutadans de Barcelona no comptaven amb tants mitjans ele locomoció com ara. es velen

obligats a travessar la ciutat, carnegato amb tota cli atuells necessaris
per a causar el berenar, calcant espardenyes i amb l'alegria pintada als
t'Uf: atina lela temblar que la diada
era animada, que no nrn 5 ara. 1 ho
era aixl per la semilla rail que la
gent, gairebe al peu de casa i , tot al
més Iluny, a la cantonada propera,
si no troba un tratevia troba un taxi
que l'espera i que el conlueix al lloc
dels atores que ha escollit per a celebrar-la.
No es velen tants g rupa d'enterradon, en afecte, pel en'' de la ciutat

com se'n veien abans. Pecó si horn
densa un cop d'un als afores es troba
ansb que l'enterrament del Carnestoltes té el mateix esplendor d'ahans.

Ahir, en efecte, a Mentiuic. a Les
Planes, al Tibidabe, als hoscos deis
vo?t , nta. al Parc Glich, a Horta, a la
banda del Besó, i del Llobregat,
havia un formiguer de gent. El; uns,
menjant: els altres, hallent i cantant cancons. acomranyant-se ama
una orquestra improvi s ada. feta amh
pot% de llamen n exacoles, formara en
jazz estrafelari. entremi g del, desafinaments i griTr's utant's(os — almenys abir — d'un acorcha o d'una
guitarra autentico..
Als Peco en es pegué disposar d'un
piano de maneta, a aquest—pohretlli toca fer les catorze heces de treball
filharrnieic intensin per tal de donar
el gust complert a rafany ele fer moure les carnes que senda e! jovent.
En fer-se fose, la Reos plega els
attiells; embolia les elles. els plata
i les restes de l'Apat. anth el mocador
de fer farcells, 1 sen torna a la ciutat. S'encengueren els llums deis fanals, entine de la foscor, i la ciutat
a'ompli , van, cada any, de cançons alegres i dc rialles grasses, i es perfuma
arnh les sentees hosntietanes...

La Secció del Ram de L'AUTOR DE L'ATRAl'Aigua, Gas i Electricitat CAMENT A LA FARMAdel S. G. T. C. presenta CIA DE L'AVINGUDA
DE GAUDI
una denúncia i anuncia la
vaga general del ram
Anit passada fea on .at a disposi-ció del jutjat de eitärdia el subjecte
La Secca'n d'Aigua, Gas i Electricitat, del Sindicat General de TecMes de Catalunya, ha presentat al
conseller de Treball senyor Martí
Barrera, una denúncia contra la
Unió Eléctrica de Catatunya. la
Cooperativa de Fluid Elictric i la
Catalana de Gas i Electricitat. per
incompliment del contracte de treball que icu signat el dia 14 d'octubre de Pany passat, i que havia de
regir a comptar del primer dia del
dit mes. En la denúncia s'especifica el detall de l'incomplintent del
contracte i es donen vuit dies de
teme s al dit conseller per tal de trohar una solució harmänica i anuncien eue en cas contrari el sdnent dia
17 presentaran l'ofici de vaga general del rato.

ROBEN UN AUTO DES.

PRES D'UNA CURTA
LLIÇO DE CONDUCCIO
Altir, a dos qdarls de vuil
del espre, eslaill ii xider del
senyor Huís Carreres, Alfons
Facerrea i Salea, (le 26 alIVS,
arob el rolve "Grahain
número i 1 59 2. en el lloe n e g U L per les 'I'res Torres. da van( el ¡arrel' del ltoser, se li
aCoStala'11 dos subjeetes, pistola en lliä, i pujat en al volee
obligaill-lo a posar-lo en inarxit euvers la carretera ¿‚le Sarria , ' in mutilaren dos deseoneguls
DPS de la carretera ele Sarrih, fina al eurrer dP PaldS PIS
ilesconoguls l'obligaren a donar -111,, 11111 .515 n 1111ill'il'S I lil;011S
deSpe(!s s'iuterde
miren a la eitrtal fent bailar
rx are n
el xofer i els 'ladres
amb el volee.
. al
del
(el
ES dOldt P(emple
unärilia.
Tul jai

L'atemptat de Terrassa
DETENCIO DELS SUPOSATS AUTORS
Alar tornaren de Terrassa els dos
agents de la brigada social que ea,.
tigus • en en aquella poblad(*) amh 1110tiu de P.Ment datctuptat de qué ton
víctima el funcionari d'una fabrica de
teixits. De les investigacions que han
realitzat els alterna' es de,pren que
l'encarregat de la fábrica esta amenacat per no liaver dunas feina a 99
aidiat a la E. A. I. anornenat Gener,
i les amenaces s'han fet extensives a
l'esposa de l'encarregat. Per tal de
precipitar mes les coses i veure d'aconseguir que es donas feble a Gener, es realitza l'agressi6 d'ahansd'aiiir a la nit , que segurament nornis
tenia carácter d'avis perqué, malgrat
haver estat engegats els diapars a quatre metres de distancia, nn feren
Mane
La policia ha procedit a la detencid de Juan Gener tambi. COM ß
Possibles adore de l'agresti6, a loto
Perearnau I Corbera, Joan Mahl i
Florentina. )01111 Duaguies 1 Sellares
i Llis Estival Dentellee.
Tots cinc han estat pomas a disposIctó del Jutjat competent.

detingut als r3S5a,1.1 , 5 ng del Palau de
Justicia, el qual primerament hacia
dnnat com a norn seu el d'Alexandre
Carrasco, i en una declaració posterior digue annmenar-te Joan Antón;
Sola' i Cases. nem sota el qual está
fitxat per la policia. Comeleta aquesta declarada amb la d'ésser autor d'nna colla d'atracaments, entre ella el
de la farmäcia de l'Avingerda Gaudí.
el 29 de deserrthre darrer, del (-mal resultà ferit el practirant Sr. Roig.

Respecte a agura t fet, el detingut
Coello,
explica' que tunt amh
detingut aly r en el s eu i altre, dos eernomis,. pas s a vea per la
plaea de la Sagrada Fanúlca. i un
del gruta, veient que a la farmicia encara hi Irania Ilurn, preguntä qui s eria el valent nue hi entraria. Sola
contestà que ell ho jaria secan peasar-s'hi gens i atracaria hi
haeutéo din s . Fra veme que el practicant Sr. Re j a oposava resistencia a
huidor el calaix a les bones, dispara
contra Al i el feri. Aquest practicant,
que ja esta gairehé guarit de les ferides. reconegui Sólk. cont ja lluvia receneeut ras e fot og raba. Sola
confessi abel mateiv ésser un deis
que formar .n la banda de J .,e r' An
-tichLaRos,enr pguié pul en Patr . rament a fa casa
Ntniel) Per gcle , latent f ot el dia
ahans el de la farmac i a, esteva arriagat.
Procea.sat pel jutjat Mulero 12 com
a autor d'atracaments a establiments
deis carrers Mallorca, D i ntdacirrn i
Granad os , e stiene a 1 5 pre,'n ihrs que
en poqué fugir el 11 iI desembre.
Seta pausará a disposició del jutjat Manero in

Veltes indústries Catalanes

APEIEREI

Joan Sacs prenia peu d'un article
castre per publicar en aquestes
mateixes colutunes un altre article:
''La ineiústria paperera a Catalunya", pie d'apreciacions encertades
i de dades de rebuscador. Era el
nostre propòsit, en doma el primer
treball, de compasar, altnenys per
ara, les dales aportades, per tal de
donar una idea de la importancia
d'aquesta indústria en el passat i
de l'interes que Vestudi econOmicogeografic de l'evolució industrial de
Catalunya pot telar per a la histbria de la civilització catalana.
• ••
Assenyalavem en el nostre article anterior les clapes papereres de
la nostra terca a les darreries de la
divuitena centUria i ;a puixança
la industria del paper en aquella
temps. Aquest e s clat coincidia amb
la decadencia paperera de Génova,
que havia estat l'exportadora de paper vers Espanya i les colenies americanes; de maulera que rally 1720
aquest comerç representara deu mi.
linos de rala. En carril, Josef Jordan,
en la sera "Geografía nueva de
Espaaa - . Melosa dins la traclucciä
cine test de la "Geographie Moder
ne ", de 'Ablie Nicolle de la Croix,
diu, l'any 1779, que Catalunya té
"doscientas fábricas de papel blanco, que, dobles con sencillas, dan
setecientas veinte mil remas de todas clases, que computadas a veinte
y cinco reales cada una, importa su
valor diez y ocho millones de reales
al ato".
Arran de la guerra del Francés
(i8°8), la indústria paperera mantenía el seta esclat. No sols subsistien les clapes manuíactureres del
voltant deis massissos muntanyosos
dels Ports de Beceit, de les mantanyes de Prades i del Montseny, i al
llarg dels cursos fluvial, de l'Anoia,
del Riudevitiles, del Llobregat, dcl
Ripoll, del Ter, del Fluria i dcl
Terri, sine que es mantenien els
molins escampats, entre els quals
n'hi havia en llocs aparentment tan
poc propicia com Ponts, Ribes de
Fresser i Camprodon. la cruesa de
les temperatures hivernals, que glacen les aigfies, era ben poc a propuisit per a l'activitat paperera.
perb es de suposar que al tort de
l'hivern Unes i masses devien vagar,
La introducció del paper de pasta
de fusta, del paper mecanic, ami,
la quimitzaciä consegüent de la técnica, introduiren una pertorbació en
la indústria del paper de ara, que
obliga molts molins a modernitzarse o a tancar les portes. La primera
fábrica de paper coatinu iou establerta a Girona Pana- 1843. amb el
nom de "La Gerundense - . Aquesta
fabrica, passat nur quart de segle.
produia 500.000 quilos dc 'aper
ocupara cera cinquanta operaria.
Val a dir que tala a S'arria de Ter
com a la pròpia Girola existien de
ternps manufactures papereres. Du.
rant aquest interregne es mecanitzaren vells molins o s'establiren fabriques noves. L'impreassor barceloni Narcis Ramirez, un deis nostres tiptigrais suitdentistes de 010
empresa, cap a les aevea velleses
mutua una fábrica de paper a Ribes de Fresser, que encara funciona,
aval) seixanta operaris.

UN ALTRE TRAMVIA
INCENDIAT
Ahir, a les vine del 'naif. al
t'error de Vah‘ncia, encretiament ¡mili el de Sicilia, cinc
desconeguts obligaren a parar
el M'alinda do la linia entre
número Un, i anienaernit-los
Ilu lt le e piel mates t'oren balear
els vnit passalgers que hi anaPII, el conelnut,ir, muis
ser. i el cobrador, H il o Martínee. Després d'haver-los fet,
baixtir del otilxe huf Ilançaren
unos ampolles de liquid
ealant-Iii

Una protesta del senyor
Saleta i Llorenç
El senyor E. Saleta i Llorenç,
com a vice-presideat del Jurat mixt
del Comerç a l'engren, en, ha trames una extensa nota en la qual
rectifica el contingut deis milete,
out publicava el leriärlic "Defeque
Patronal", els dies i to del mee
que sons, referint-se a atropellamenti
comes e s per la dita Comi a si ra mixta.
HUI tete a remesar del dia que
Vi publicar el primer arlicle ell, com
a president del Jurat, va interessar
al censor Cnnseller de Treball
bertura d'un expedient eer tal da
p oder demostrar la falsedat dels
relataven. 1 que amb
fets que
dita d'a y a ; e s ',R a sen al fiscal de la
Reo idirea e'a e s e e its publitats en
2( . 1 . 11 netihdie, aree-ix ene el vocal
rtria senvor Vendrell i el vocal
obren senver Rubio se solidaritrea
amb aquesta rectificació.
•
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Els molins paperers que restaren
en moviment feien paper de barba,
d'estrassa, de fumar i verjurat per a
la impressió. La majoria eaquests,
per tal de modernitzar-se, s'ertgrandiren. Algunas d'aquestes antigues
manufactures e3 desplaçaren. A

base d'aproinaments d'aigües subterränies, passaren a Gelida dues
fabriques, que avui apareixen com
isolades de 1a franja paperera de
l'Anoia, on tingueren la naixença.
Alguna dels vells rnolins ihan
transformat en fabriques de filats i
de teixits, cont ha succeit a Cardona, a Esparreguera, a Capellades,
a La Riba. etc. Generalment, de les
antigues manufactures només ert
queda el nona o el record. En alguns casos, el vell molí, paralitzat,
subsisteix, desapercebut, entre la
baluerna dels edificis fabrils d'ara,
com en el cas de Can Eros, arran
del Llobregat , aignes arnunt, entre
Martorell i Abrera.
Els edificis, nous O vells, amb la
disposició singular de llurs finestres, especialment les dele pisos alts,
on hi ha els assecadors, per la qual
cosa les obertures. sense vidrieres.
quasi es toquen per tal de permetre
la circulació de l'aire; ¡ la disposició graonada dels diferents cossos
jabrils, a fi d'aprofitar el salt de
l'aigua. que així passava d'un molí
a l'altre, ha creat un paisatge industrial que no s'assembla al de cap
altra indústria. Qui l'ha vist una
regada no l'oblida mas. La Riba, ei
RiudevitIles i Capellades ens ofereinen els exemplars mes caracteristics de Catalunya. A la Riba, les
fabriques semblen davallar en cascada des de dalt el cap del poble
fins a bata al Francoli. A la vall del
Riudevitlles s'arrengleren una vinsena de molins, actius o parats, prop
de la sequia que cull l'aigua de les
deus de Mediona, i de.s de Sant
Quinti uns a Lavit, formen un rosari de taquea. Manques que ha mopoblament compacte al llarg
u tivat el
de la vall.
A Capellados, les jip i-Mes papereres davallen menys precipitades
que a la Riba, des del cor de la vila
fina al riu Anula. Sens dubte aquesta clapa penedesenca re ta una de
les mes interessant; de Catalunya
i la oue ha mant.ngut im ilor les belles qualitats del papee de fil i adhuc
la tradició molinera. amb l'elaboracid a nra. Editors i bibliefils poden
trobar a cara nostra papera d'un Inc
i d'una ¡Mor com els que serviren
per a estantp:ir a Madrid. a darmeries del segle N.111, l'obra de Campmary "Mentor:as históricas sobre
la marnia. comercio y artes de la
antigua ciudad de Barcelona", per
a la qua! , en carros ea duia el Palme
de la Pobla de Claramunt a la imprenita d'Antonio de Sancha.
E: passat, ple danteres, de la indüstria paperera catalana, lea possibilitats d'avalorar les seres qualitats tradicionale. encara subsistents
en els mercats biblniiits del mein,
hauria de servir d'estimul a les associacions de paperaires per tal de
treure a la Ilum les activitats preterites i la stmeriositat de la técnica,
fer-ne una publicació digna que
donOs crit al paper de Catalunya.
PAU VILA

UNA CONFITERIA DESTRUIDA PER UN INCENDI A TERRASSA
Terrassa, 1.i.--A li •e.s quarts
de tres d'aquesta malinada alta
declarat tluu vsolent incends
la confiteros que la senyora
Vidue le Bonaventura Piera
posseeix al curvee de Foutvel l a, tt, d'aquesta cinta/.
A la dila hora es trobaven
dormint a los habitaei, , ns situades a a part superior de
Pedifiei sinislrat 1 i persones.
entre les guate hl havia set
ertatures pelitos. Fu donar-se
romnte de l'incendi s'Ira pro(hit, eorn es natural, 1111 aros
nanir entre els VSn1P11 t a IS PS
e, PIS 1111/11S hin ti Piquen--tadrin
ÇRI Fl proferir grans crils de
encone.
Diversos venus i les persones que a aquella hora es trobaven al ball do disfresses que
se eelebrava al local del Gran
Casino, l'editici del qual estä
al cir Ial lit' la C011 farrla, han
proeedll al salvament de les
persones que es t robavo o a
l'edifiet sinistrat, 1 valent-se
d'eseale s i allreS estris els han
faeilital la sortida pels baleons
del Gran Casino. SOI/SP que
s'Imanes de planyer cup desgebent personal.
Al cap de poca estona d'haver-se produit l'incendi han
acudit els bombera, ele guste
han aconsegult luealltzer en
pan el %e, tense poder
evitar, perit, que quedes totalment destruida la part balas
dP
A tres quarts de elite ha quedel totalment extingil el ton.
Al lloc del úrdala'. 10 han
aeudit l'alcalde, diversos regt.
itere 1 f o rces de la guardia civil.
.
sinistrat eslava asperdues
sön de
securat. Les
gran i • onsideraein, sonso quo
es pugui precisar la seca quanti" ex& al N .C.

I

Un escorcolf 1 una detenció
i mportan%

ll n nunyo de 17 anys,
iugal de la Presó,
co l laborava en un
nou intent d'evasió
d e presos
Durant la matataula dable la polivio eiectua usa escorcoll a la casa
del Passatge Costa, :Min. 17, baixos, i procedi a la detenció d'Autoni Corito \laciaa, de disset anys,
el qua l en obrir la porta a la policia es resisti a deixar-la entrar.
Al Hit on dorarla Ii ion ttobada una
pistola Star, anib el seu corresponent carregador i la bala a la re.
cuidara. En un armari hi havia dos
carregadors mes. Tan t he trabaren
un revòlver que fou reconegut per
un "sereno" coas el que li havien
robat el mes de setenibre darrer.
Horn hacia esborrat d'aquest rev,\Iver una inscripció que den:
"Cuerpo de serenos municipales.'
Es de la marca Tanque.
A mes li junten trobats diversos
documenta, entre els quals n'hi baria um. (pm rderien a un nora
intent «crasis:, de presos de la mesó ceHular; un croquis, un picot anta
diles puntes, una llanterna, serres,
cordes i altres efectes a propOsit per
a dur a terme robatoris l escalamente.

Segons les reieréncies que tenen
del detingut a la Comissaria d'Ordre
Públic, es tracta d'un atracador que
ha pres part en diversos delictes
d'aquesta mena, i *dime se sospita
qua és el cinque subisteis dele que
anaven a atracar a la casa %mies.
Va fugir de la presó Juan arab els
altres el dia 13 de detestable. Gricies a la documentació trabada a
casa seva per la milicia semhla que
'eran detinguts aviat el* seas companys de fugida que encara masquen.

Dijous, 15 de febrer de 1934
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«Els temps difícils», de Bourdet
Vet ad a París l'obra del dia.
La mis elogiada? No: la més dis-

cutida, que és la manera com a París són fets els èxits.
Horn coneix a Barcelona Bourdet, sobretot per la fortuna que hi
ha fet "La presonera", en les traduccions catalana i castellana, i amb
la qual, encara actualment, el senyor
Rafael Rivelles i la senyora Ladrón
de Guevara es fan rics interpretant-la al teatre de la Rambla de
Catalunya. Hom el coneix tumbé
per "Els flors de pèsol", estrenat
amb no tant d'èxit a l'Espanyol. Entorn d'aquestes obres s'ha fet una
certa atmosfera d'escändol. No és
menor el que hom ha volgut fer esdatar amb la seva darrera producció. Amb raó? Vegeu el tema, explicat per ell mateix a "Marianne":
"La idea que m'ha servit de punt
de partida per escriure "Les temps
difficiles" és la declinació dels valors d'especulació burgesa, basats
sobre la possessió del diner, en relació als altres valors, tals com la
bellesa, la salut, la jovenesa, etc.
Per illustrar aquesta idea he imaginat una familia, composta de dues
branques, una de les quals, que té
per cap de casa el germä gran, Jer6me, viu a provincies. d'on la familia és originäria, i ha restat fidel
als principis i a les tradicions en
honor de la burgesia. Es la branca
laboriosa, estalviadora, austera, on
born es casa per interés, no per
amor, i on la finalitat comuna en
la qual tots collaboren és, abans de
tot, la conservació o l'augment del
patrimoni familiar. La segona branca, sota la gula del germà sabater,
Marcel, ha deixat la provincia i s'ha
fixat a París. Allí és la bohemia.
Marcel s'ha casat amb una dona que
estimava, però que no era del seu
braç, una actriu de la qual ha tingut dos nois i una noia. Les dues
branques, separades molt de temps
ha, des del casament de Marcel,
acaben de reunir-se per raons d'interès, en les quals l'afecció no té
res a veure. Quan els dos germans
es tornen a trobar, jeróme, segons
sembla, ho posseeix tot i Marcel
no-res. Jo he volgut. a partir d'aquest moment, mostrar que de jet
era tot al contrari, que la fortuna
de Jeräme. greument amenaçada per
la crisi, era inexistent, ¡ que rúnica
riquesa que posada la familia era
la beutat de la filia de Marcel. ‚Anna
Maria. Com que aquesta familia de
burgesos creu encara en els valors
burgesos. hom assajarà d'adinerar
aquesta riquesa, venent Anna Maria
al fill degenerat d'una altra familia,
d'una riquesa sólida. Pero aquesta
segona fortuna també perilla, i en
aquesta successió de naufragis, només la riquesa-beutat d'Afma Maria
ilota, símbol vivent dels valors inalterables que la crisi i la follia dels
homes no ateny pas."
Hom ha reprotxat, perb, a Bourdet que hagi fet de Marcel un éster
peresós i sense voluntat. Horn el reprotxa encara més que hagi fet del
promès de la filla, Bola un monstre, un veritable bord de la natura.
Ell, però, es defensa en la susdita
crónica a "Marianne". Jo—diu—no
sóc un moralista, no he volgut demostrar una tesi. La me y a ambició
es limita a crear uns personatges.
¡Per que—exclama-- voler-ne fer a
tot preu uns herois? A mi ent basta
que siguin homes i que visquin.
La defensa és, tanmateix, ben feble. En realitat, ¿no és un moralista
l'autor que es planteja uns tals temes? Un moralista pot ésser perillós. Un d'aquests moralistes que
es complauen—fins a encisar-se'n—
de les mateixes febleses i vicis que
ens presenten.
Però és curiosa — i bona —l'opinió de Pierre Brisson, segons el
qual l'obra peca per manca de crue:tat. L'obra—diu—és escrita amb
esperit de mesura, i aquesta mesura,
constantment observada, esdevé tan
necessària a l'espectador que , en els
moments que Bourdet se n'aparta,
el públic se n'empipa.

Aixi el començament del darrer
acte, l'episodi de la semiviolació.
Anna Maria, a trenc d'alba, es tanca
per defensar-se de Bob. Estan casats fa algunes setmanes. Bob fa
trontollar la porta amb frenesí, la
seva veu esdevé ronca, una veu de
foll, amb grinyols simiescos. Tement una desgracia, ella acaba per
obrir. Ell avança a la vegada temerás i tremolant de desig, Ileó mal
domat, disposat a mossegar, amb les
pupilles fixes, les cantes tremoloses.
Presa de temor, ella truca, l'esquiva. A penes ella ha tancat amb clau,
ell reapareix lívid, a l'altra porta,
ombra obliqua, vacil-lant i silenciosa,
antropoide escapat d'un conte d'Edgard Poe. Hi ha aleshores uns segons d'espant físicament penosos
(tot s'arranja de seguida, tranquillitzeu-vos) que descontenten el públic, Nombrosos espectadors, l'altre
dia. reprotxaven Bourdet d'haver fet
de Bob un monstre, "Si es tractés
d'un simple beneit—deien—les coses
esdevindrien, si mes no, plausibles
i suportables." Si es tractés d'un
simple beneit, el debat perdria tota
la seva força i la seva significació.
Però no! Jo no faig retret a Bourdet d'haver gosat a presentar-nos
un monstre, al contrari. Només que
aquest monstre detona en la seca
obra, vet ací la qiiestió. Hi ha entorn d'aquest degenerat un halo de
misten que, en l'horror, podria esdevenir poesia. La mateixa concepció de l'aventura, vista d'una manera elevada: la caiguda d'una familia honorable en la infancia, sota
l'imperi de les circumstàncies actuals i per l'efecte d'un edesequilibri
universal, és una concepció eminentment patética. La lepra de la crisi
no corromp solament els afers; ataca també l'esperit. Crisi alarmant,
l'armadura moral comença a blincar-se... Vet aci el que els quatre
actes dels "Temps dificils" tendeixen a mostrar-nos. Una semblant
constatació, per a emocionar-nos no
ha de restar impossible. Demana
altra cosa que una obra ben construida... Necessitariern la preséncia
de l'autor, sentir la seva alenada,
la seva flama, la seca participació.
Participació joiosa si creu veure en
la ruptura d'aquest vell equilibri la
prometença dels temps nous, dels
termas millors, i vehement si sent
amenaçada per aquesta fallida alguns elements del seu patrimoni intellectual. Jo no demano que això
s'expressi en forma de màximes o
de discursos als espectadors. Bourdet vers el final ha encartat en
el diàleg una tirallonga a la manera de Dumas fill, sobre els deures
i les defallences de la burgesia, i
això es el que lamento. No, preferirla trobar, més enllä de l'heroi de
l'aventura, un contracta hurni, un
contracte personal, una certa calor
d'ànim, no se quina palpitació indefinible que es manifestes per una
paraula, per una frase, per una efusió sincera. La clarividencia és una
virtut freda i la imparcialitat preconcebuda una mala doctrina.

Aquesta nit, al Teatre Studium, del
carrer de Bailén, debut de la companyia anglesa d'Edward Sterling, amb
el drama E:ght Bells (Vuit campanades), original de Percy S. Mandley.
L'acció d'aquesta obra es desencola>
al camarot d'un dels grans velers que
fan la travessia a Australia, La setliada és de gala; hi assistiran les autoritats i els cònsols d'Anglaterra
Nord-América. Dernä, segona sessió;
es representarä la comedia dramàtica
d'Anthony Armstrong Ten minuta ah(Deu minuts de coartada), l'obra
q ue ha estat traduida a vint
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Douglas Fairbanks i Elisabeth Bergner
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LES ESTRENES
"El canto del ruiseñor"
Teatro Novetats

Clfesa

La producció anomenada nacional —
i dient anomenada, entre abres raons
perque les Constituents votaren una
llei prohibint litt d'aquest qualificatiu
aplicat a empreses privades, gran luzsura per cert—ens ha donat amb "El
canto del ruiserior" una noca demostració del desig del públic que aviat,
hem de dir, els nostres productors soleixin en les seves obres, i un pas
solament per la técnica de realitzacié, sinó per la construcció literaria.
Per la qualitat dels assumptes, pel dinamisme de l'acció i per la interpretació, el nivell que indubtablement els
correspon al costat de tallen producció europea. Merare no l'assoleixi tots
els esiorcos són !loables; però cal que
aquests esforços vagin dirigits a aquesta perfecció, que no voleat dir que la
perfecció actual europea sigui una perfecció última, però si la necessària
per, des d'ella, tirar endavant sense
por i sense vacillacions. Per,', és peeeis, ja ho hem dit, no entretenir-se

AVIAT

una altra gran producció
d'Alexander Korda
DOUGLAS
ELISABETH BERGDER
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pensant que estant en el comí tard
o d'hora hem d'arribar a lloc. Desgraciadament, encara no estem en el
camí; per ara anem encara caminant
pels corriolets que hi porten. Seria una
llàstima que ens hi perdéssim.
"El canto del ruiseñor" és un film
basat en la història de Julian Gayarre,
el gran tenor navarrès dcl segle passat, però adaptada a l'actualitat.
Amb aquest motiu sentim cantar jotes navarreses i despres un don de
I-Elixir d'arnore" i l'ària de "El
pescatore di perle" a Pepe Romeu, en
collaboració, per al primer, amh Maria
Espinalt.
El iihn consta de tres parts: la primera, tota ella en exteriors a la bella
regió navarresa de El Roncal,
tahlement la millor. Després entrem ja
a la intriga, ben s6bria per cert, donada la vida més acial tranquilla de
Gayarre, en la qual el director Carlos
San Martín ha sabut amb gran habilitat evitar tota dificultat, per a ell ¡ per
als actors, fent que allä que banda
Pogu t ésser un escull insuperable passi entre escenes. D'aquesta manera
l'espectador va seguint el cura de l'argument diriem des de fora de Facció,
o almenys des de fora dels moments
vius, culminants de l'aeció, hahilitat
que pees directors s'atrevirien a portar endavant per les dificultats que presenta. José Pérez de Rozas ha escrit l'argument i el diàleg en un astil
adient al to general de l'obra, i Charito Tennis, Hilda Moreno, Antonio
Palacios i d'altres han eollaborat, amb
Pepe Romeu i Maria Espinalt, a portar aquest film al nivell que assoleix.
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Distribuït pels

Artistas Associats

12.000 lires al millor film
drainhtic italiä.
6.500 tires a la pellieula que
expressi más bé les idees de la
nova joventut — que forçosatricot han ifásser feixistes. perquè d'AssPr unes altres el film
nut ornätir a meta de ixa ritt optat' al preini.
6.500 lires al documental l'Os
perfecte que expliqui les bellenes

Els tritnes són forca encertats. il.lastuna del segun. (pie
no pol t:!ssPr realitzat Ilitirement! Els premis, más eficaces
que qualsevol distinció honorifica, sön un estimul per a la
producció, constituint (Vaquesla manera una competició els
resultals de la qual As d'esperar
que se p an bons. En fi, un exeinple que celebrariem que fos
at ad.

No podem publicar les

notes pregades que no
vinguin escrites en català
i amb un timbre o signa
tuna canea-oda
•4444.044.4444444444•44***
UN ESGARRIFÖS PREC DE
L'AMOR MATERNAL

EL PRIME

DERECti
DE MIL)
armo icui.
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Una petlfoula humana, dolça,
Propulsar la cinentalografia
nacional ha estat sernpre una
preocupació que tots els paisos
más o menys intensarnent han
sentit. A Italia un diari, 'Pan
ha organitzat un concurs efetief

un film que honora el
cinema parlant

ASSEMBLEA GENERAL

Una iniciativa eficaç

r--2174

a- te -

Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur

wisannaona

* Avui tindrä lloc a l'Espanyol la
presentació deis espectacles “Fantasio", sota la direcció del ballarí Sacha
Goudine. Integren aquest espectacle
l'antiga orquestra "Els Fatxendes",
transformada en un modern conjunt de
jazz, i un grapat d'atraccions de music-hall, entre les quals cal remarcar
la ballarina Dorita drl Monte i la canennetista hispano-atTentína (ai! al!)
Marina Palmero,

Una escena de "Catalina de Rusia", producció d'Alexander Korda, per

G.

TEATRE AMATEUR

ESCENA R S

commovedora
Propera iiresentaciú per l'Agrupació de Periodista s Cinema-

tografies
114.14.1144144414444.11444444441.

EXTRAORDINARIA
El diumenge vinent, dia 18, a les
onze del matí de primera convocatòria i a dos quarts de dotze de
segona, tindrà Inc
l a la Sala Studium (Bailén, 72) l'assemblea general d'aquest organisme, la qual ha
estat convocada per a la discussió
i aprovació del reglament del Tercer Concurs de Teatre Catalä Amateur.
Horn prega l'assistència dels socis individuals, dels represents i directors de les entitats federades.
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Demia
ESTRENA

MULRE

LA BELLESA I EL. VIGOR COMBINATIS NOVAMENT
EN BRILLANT HAR M ONIA
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* Al Nou, aquesta tarda, presentació del tenor Joan Rosich amb La
Dolorosa; la cantara amb Matilde
Martín. Completara el programa la
sarsuela Katinska, interpretada per la
tiple Conxita Banculs, el baix LIttis
Gimeno i el tenor Gaietä Penyalcer,
• E s perança Ortiz, l'ex-Esperanceta Ortiz del teatre catala, i el galant
Baldomer Grases — en castellà, Guillermo Grases—se anat de la
companyia López Heredia-Asquerino.
Fa poc temps, marxaren ja de la de
Lola Membrices. Acabaran per fer ranso a pan.
* El präxim dintarts. dia 2n, debutará al Poliorama la companyia castellana de cers al cap de la q ua] f iguren l'actriu Antänia Herrero i el
primer actor 'Manuel Soto.
* Segueix la ratxa de "novetats"
al teatre Barcelona p er la companyia
Ladrón de Guecara-Ricelles. La darrera ha estat l reposició, ahir a la
nit, de Las hijas del rey Lear, comèdia del senyor Muñoz Seca, "hija fr,.dilecta—segons els 5 olts oficiosos—de
la pluma de su ilustre aui or".
*
A primers de mare comenearä a
publicar-se la revista El Nostre
fre, al primer número de la qua). con-

d'un
film a

fullre...

* La Joventut Socialista de Catalunya presentará el dia 16 del corrent. la seca segona sessió de cinema
societic. amb el seg üent programa:
Dibuixos, Documental, el film de René Clair. " Viva la Libertad", i el film
sovietic "La .Mare", que des del
temps de la dictadura estaca censurat i solament podrä veure's per única
cegada en aquesta sessió especial. Per
a entrades, al Secretariat general d'aquesta Joventut carrer del Primer
de Maig, 7 (abans Nou de Sant Fra y cese). cada dia, de set a nou de l eesa e e. fine al dia 16 compres. i aquest
11slels dia. a la taquilla del C:iicala
Voleu Corts Catalanes, t.»
*
En "Parece ene fué ayer"
(Only Yesterdav), pellicula Universal, dirigida per J. M. Stahl, en el
paper estellar bi veurern Margaret
Sullavan, que en aquest film fa el seu
debut al llene, ja que fins ara només
hacia actual a l'escena teatral dels
Estats Units. El seu debut cinentatogräfic ha estat un ea:U i semilla que
romandr1 a Hollywood per algun
temps. interpretant altres films; amb
ella, i Diana Winyard el teatre norayorquí ha perdut per un temps dues
de les seres principals figures.
* FI proper film de la parella
Sumerville - Pitts que seinem és " El
capitón Disloque'', en el qual també
prenen part Una Mergel i Henry Anneta, Aquests quatre elements, dirig its per William Wyler, poden donar
un bon film ennic.
• Williain Wyler, director de l'ohm. d'Elmer I.. Rice : "El defensor",

Dama, nit

Una distinció
a Marie Dressier
.1quesla gran actriu ha estal
elegida culis a presidenta d'un
hanquel organitzat pels artistes de Hollywood — ens agradaria conèixer la llista deis
assistents, amb tot i que estem
segurs ile no trobar-hi cap gran
-vedette" — per tal de commen'orar l'aniversari del President Roosevelt, que tant d'enp enen ha portal en els medis
cinentatogra tics.
Comprenern perfectament la
distinció de Marie Dressler, si
rerordem que el film "Prosperitr" ("Prosperidad". actualinent al Feminal ás una propaganda de la política que pro-

metia — cal tenir present la
data de realització —

LOU

Mea
La cèlebre orquestra

DUKE ELLINGTON

en "STONIIIT WEATHER"
("Tiempo borrascoso") Film musical

tiese«,„..e„

LA MASCARA DE FU SIANCHU i QUEREMOS CERVEZA

* "Noche de terror", de la Columbia, és un film de mistad quasi
"guignol". L'autor és Willard Ward,
al qual se li acudi l'argument Ilegint
en un diari "que hi hacia un professor estranger que s'atribula la possessió d'un sèrum que podio irr reviure un heme després d'hacer estar
enterrat set dies".
En la pellicula figuren Bela Lugosi.
que recordem en el papen principal de
"Dracula", Sally Blane, Wallace
Ford, Tullo' Marshall i Gertrude Mi•
chael.

LADY

„SUR

Avui, darme« projeeemne del doble programa:

interpretada per John Barrymore, ha
estat designat per la Universal per dirigir "Quan arribi el moment", de
W. A. .Mc.Guire.

COLISEUM I
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* Per a formar part de la compant ia castellana Vila-Daví, han estat i a
contractats, entre altres artistes, el P ri
-meractoFndMegr,la
característica Micaela Castejón, I o,
dama joce Ella Romero, l'actor còmic
Gonzalo Llorens i el galant Antoni
Armer, Tots ells snSr1 forea coneguts
ad Fernando Montenegro anava darrerament amb la companyia de Caraila
Quiroga ; Micaela Castejón estaca en
la de Carmen Díaz ; Elia Romero, o ctat encara en la que hi ha al Poliorama, i Gonzalo Llorens i Antoni
Armet eren dos dels elements mé s
destacats de la companyia 3.feliä-Cibrian. Es diu que també ingressaral
a la formació Vila-Davi l'artista I.ina
Santamaría, que treballa actualment al
Còmic, i el galant Josep Linares-Rivas
que acaba de fer-se remarcar en as
dels films anomenats nacionales. Cont
és sabut, gquesta companyia jaral :a
seca presentació al nostre Romea, amb
La Pasión y Muerte de N. S. Jesucristo. Data
23 del mes que som.

en

MARCI-1
ntif

* Torna, al Liceu, la companyia
de Ballets Russos dita de Montecarlo. La nova, en ¿usen sabuda, ha estat
molt ben acollida per tothorn. En aquesta segona actuació, l'esmentada conpanyia donará a coneixer un ballet a
base de la Quarta Simfonia de Brahms
i, de mes a mis, reposara alguns dels
que Diaghilew féu representar amb
mes èxit, com, per exemple Carnaval
i El sombrero de (res fricas.

por

5M LADER

tworia

* Olesa prepara com els altres anys
la seca Passió. Al teatre Olesa han enmençat els assaigs j la feina de pintar
decorats i confeccionar el vestuari. El
paper de Crist, aquest any, també ha
estat confiat al senyor Joaquim Val!.
deperes, qui en fa una veritable cread& Els dies de la representació seran el 25 de febrer corrent i 4, II i
18 de mars.

If

PREDERICK

GABI

* El diumenge que ve, al matí , el
tenor Emili Vendrell donara al teatre
Barcelona un recital de cançons populars, primer d'una serie que té en preparad&

L'estrella que ha renovat la moda femenina

NORMA

4110W

tindré l'obra .1.4 SellyOr et a OCSI, original del senyor J. F. Vidal i Jover,
classiiicada segona en el darrer " Premi Ignasi Iglésies".
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A Inds, en sessió única, el film "RITIIIIIS D'UN PORT",
reahltsrió de Xavier Güell, i en escena
UNA EVOCACIO DEL 1000
Presentació de "La Veu del Vespre"
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Sembla que dimarts es precisaran les divergències del Els discursos del senyor Herrera
i el Nunci pronunciats diumenge
partit radical
a la Catedral donaren lloc a
el
cas
de
produir-se
una
escissió,
la
I que en
una nota diplomática del Govern
majoria dela diputats seguiran el senyor Martínez Barrio

I 11111YICI

veril tenen alguna cosa a advertirMadrid as. — Un redactor de
se ho fan de Púnica manera discre"Luz" ha visitat avui el ministre
ta, correcta i admissible.
d'Estat per preguntar-li la seca opiAfegeix el periòdic que l'assumpnin sobre els discursos pronunciats
te sera portal sena dable al Canper Angel Herrera i el Nunci de
sen de Ministres i donara llar a una
S. S. en l'acte religión celebrat el
nota diplomatica.
passat diumenge a la Catedral, arnh
Les paraules del senyor Herrera
motiu de l'homenatge al Papa.
que han donat llar al comentari del
El senyor Pita Romero ha dit:
senyor Pita Romero són les re—Si la pregunta es refereix al
güents:
discurs pronuncias pel senyor Angel
"Basta una sola cita para formuHerrera nur seria jo sincer si ocullar la protesta viril que exige nuestes que Misa estranyat que en una
tra justicia. La España católica no
festa religiosa del catre de la celepuede aceptar la ley de confesiobrada el diumenge es pronuncies un
nes y congregaciones donde se niediscurs en que l'orador s'impulses
ga la personalidad divina de la Igle.
a exterioritzar la sena protesta consia y donde ni siquiera se le contra una llei vigent de la República
cede lo que el derecho otorga a toespanyola, Ilei que, per ccrt, dispoda asociación legitima. De algún
sa la cernió i ús dels temples nacioconsuelo nos sirve la esperanza de
nals per al culte católica perú no
que el agravio comenzará a repararper a manifestacions distintes del
se pronto y de que hay sinceros deculte.
seos de llegar a una solución armóEs clar que l'Estat no es dedica
nica para lo rae ha de facilitar el
per ara a exercir una copiosa vigicamino la patriótica conducta selancia d'a'uest aspecte del carnpliguida por los católicos españoles."
la
llei,
els
matisos
-ar-t de
Monsenyor Tedeschini digné el
això
la
qual
poden
per
cacló de
següent:
parrar inadvertit', senre que amb
"Los dolores de España. Cuanaquest motiu ningn no perdi res, ni
tas veces yo, que de tan cerca he
el dret dels usuaris ni la sobirania
tenido que asistir a ellos, he dicho
política.
con mi corazón y he dicho también
disha
llar
a
precisar
i
Quan hi
con mis palabras, para que las percutir l'abast de la llei es quan la
sonas Mis interesadas las oyeran:
categoría de Parador i la seca aun.:Oh desventurada hija primogénita
/nació en ordre a les circurnstancies
del Papa! ;Oh desventurada nación
en que es produeix donen especial
privilegiada de España! 03 imporelleu a la irregularitat.
nemos nuestros derroteros. Se os
indica una felicidad que no existe,
—sI la vostra opinió sobre les'
una gloria que es mentirosa, y deparaules del Nunci referents a la
jando las glorias antigua s, que son
politica interior espanyola?
las únicas glorias que Dios ha dado
—Sebre aix6 res tus pise die. :So
a su historia, no tendras la falsa
cree que a un ministre d'Estat
felicidad que os prometen porque
sigui licit d'opinar a través de la
todo hijo prédica que renuncia a la
prernsa sobre actuacions de siemautoridad y amor del padre va tras
bres del cos diplomàtic estranger
del error y el daño; del daño propio
acreditat a Madrid. Quart un Govern i el representant d'un altre Goy de 511 }1:5101-11."

peranè prou he Iluitat des
Madrid, 14. — El president del
Cansell de Ministres ha estas tata
de la joventut perquè ara, a la vela tarda al seu despatx oficial rellera, hagi de tenis- aquesta mena de
bent algunes visites.
preocupado:as.
Crisii — ha tornat a repetir el
A les vuit de la nit ba reines els
president del Consell —, res d'alaó.
eeziodistes amb els quals ha sostingut una !larga conversa sobre els
A aquest respecte vaig a contartemes politics i socials d'actua:itat.
vos una anécdota andalusa molt
Ha començat dient el senyor Les-grafica: -Hasta los platillos esa el
roux que no tenia noticies d'interee
bazar riñen". Aixó no vol dir que
que comunicar-los.
hi hagi mamila t ' ergio:, torno a repetir-vos. tinc plena poders per sol—Aqueat mati—ha ha ludar qualsevol fissura que es produis
mia uns incidents als Cuatro Caminos i a Las Ventas. Haupeu oben el Govern.
servat que aquests incidepis estan
El president del Consell s'ha acosollocats estratégica/sent. Es molta
miadat dels periodistes sense dir
coincidencia que en 'aquests more, me5.
=Mía sorgeisein incients d.aqueata
nattralesa. Es com un aria del tase
EL QUE DIU UN DIPUTAT
tat succeir, neta') t mi no m'agafaRADICAL
san desprevingua.
En conéixer les manifeetasions
—Doncs avu: ha esta: un dia de
que ha fet el president del Consell
grans rumcsrs—ha dit an periodisals periodistes. ha dit aquesta nit un
ta—. Al C.ongrés s'ha par:at de cris:,
diputat radical que el que ocorre
sens dubte fonamentant-se en les
en la minoria del partit no esta refrases que pronuncia el ministre de
lacionat amb les aspiracions del
justic> el dia que es sanearen les
partís per a exercir ctirrecs.
Corte que almenys durant el CarL'assumpte que es ventila dins
naval tindria vida Cl Gavera.
la minoria és la divisió que existeix
El president del Govern ha conen ella entre els que sumasen que
testar ea tons molt vitae:
ha de rectifica. se la politica talanNaturalment que pot hatenint un criteri radical i els que,
ver-n'hi, perqué jo estic decidit a
cona jo— deis el diputat que parsee no em sacsegi. no em capotegi
lava —. per hacer vingut a les Corto
no ern toregi iningú. —I subratgrades als vots de la dreta, creiem
.!ant la frase ha dit—: Es ciar que
que es un deure de lleialtat i de
a mi no em sacseja, capoteja ni
:reja ningú. No se quin ionaconsciencia el fer una política de to
ment poden tenir aquests rumors de
conservador.
crisi. perque cona veten estic ad
Aquesta is dones, la qüestió que
:anear tot el dia treballant. perú ja
batirá de u entilar-se dimatis a la
dit altres regades, i ho repetcixo
rninoria amb el cap del Govern.
ara, que qualsevol esberlament el
TanMé deia que en cas de prossidaria a l'acte, alai perduir-se una escissia, la majoria dels
aue en tinc plens poders.
diputats u r'aniran amb el senyor
—Crisi parcia..?
Martínez Barrio.
—No en sine coneixement ni hi
ira motiu.
Un altre informador li ha dit que
Lcs informacions periodístiques
es concedeix molla importancia a
la reunió que ha de celebrar la mia aria radical el dimarts vinent.
—Precisament — ha dit el pedoalsta — se h duna aquesta importancia perque la presidiu vas.
—L:avors la importancia me la
Psp er. a mi.
El que nansa és que apuesta
ames volen que jo els presideixi
alguna negada, car és sabut que
e: carrec de president del Consell
no permet menee aquesta mena de
reunions.
Ja se sap que aqueas partit és de
Dita que un cop format nou ministeri, comendisciplina i personal , ni ha molisPes
creences diferents respecte a la siçarien a actuar milícies de caràcter feixista
tuació de cada un cam ha succett arnb
;4. — El periòdic "Luz"
.Madeid,
altres partir!. To ja vaig advertir fa
La Presidencia quedaria a mans
del senyor Lerroux, aniria a Gover•lt ternos que quan arribaria al Po- publica :a següent informació perióder el partit radica/ hauria d'esser cl
nació el senyor Gil Robles, i al midlca:
` ,.mer en sacrificar-se, i en efecte
L'instant es caracteritza per una
nisteri d'Hisenda el senyor Ventosa.
*l a hagut molts sacrificis.
ofensiva sorda, perS molt puixant, conEls agraria romandrien al de Cojo els parlare, i això sera prou, per- tra el ministre de la Gavernaciá.
municacions i al senyor Melquiadts
Des que el sensor Martínez Barrio
Alvarez se li brindaria la ratificació
spe tots quedin complaguts; i si 507del ministre reformista a Justicia.
que no ho crec, la menor dis- publica les seves inoblidabies declaracions a "Blanco y Negro" no el deis
El ministre d'Instrucció i Comerç
sre pancia seria suficient que jo cls
xen un minut tranquil.
seria, hé un radical, o be una ultra
parles a !a raó i al car Persitu'r.
personalitat de la Higo.
Les hosts racleals de neolincia drel'este deposessin Une actitud.
lista, disgustarles de la política que porA (sierra entraría un general i al
—La situació social d'Espanya en
ta a cap l'ex-ore . ident del Consell,
ministeri de Treball un representant
el dia d'aruf—ha pregunta t un pertomantenen relaciona molt estretes amb
del senyor Gil Robles.
data—com esta.
les personalitats de mes iniciativa
Apenes es constituís el Ministeri
—Si us rekriu com suposo a la
d'Acció Popular.
apareixerien com a organitzacions
qaestió d'Ordre Públic. sembla que en
res menys que incorporades a l'EsAquester. per la seva part, no Pere
electe hi ha tranquillitat, lleuat dels
tat, les milicies contrarevolucionaincidents d'aquest mati als utsals ja den GeasiO d'utilitzar els re pten políries que a tota marxa organitza Actica d'una part del gocen per or,ea't7le refer:t.
Pepular, integrades per tecnics
nitzar-se anib vistes al Poder.
Ei senyor Lerroux ha dit després
i per grups jovenívols de topada,
El problema es ciar: el senyor Marque marxava a visitar al President
mitícies que, segons declaracions fetínez Barrio desitja ésser derrotas per
República per sotmetre-ii diversos
tes fa pues dies pel senyor Valiente
les dretes per alçar bande7a d'esquerdecrets a la firma i per preguntar-Ji
desfilaran en nombre de 20.000 afira dintre el radicalisme.
F..; cona a dijous creta que hacia de
liats sobre l'explanada d'El EsLes dretes no el rolen enderrocar,
celebrar-se Consell al palau sota la
corial.
Perú fan el posshle per lee tan incós e c a presidència.
Aquestes milicies serien l'instrumoda la ?Aleló del ministre de la Ges—A la tarda assistirem a una tesment de ceacciO i defensa que e! severnació que aquest es vegi obligas a
ta a Barajas a honor del senyor La
n)'or Gil Robles tindria a mä per a
dimitir per iniciativa própn.
Catrva, i el divendres al banquet que
fer immeshatarnent la transformació
El
desallmjament
el
nisteri
de
la
m
es dóna a aquea s illustre enginyer.
de l'Esta.
Governació psi senyar Martínez BaPer eert que aquest mati he conAquestes organitrapioes, que asad
rrio se ri a l'ocasi q de montar una nova
ferencias ami) el cap d.e l'Aeronautiaparejarla
ami, caräster d'element
combinació
ministerial
en
la
rosal
el
ca militar; mes tard. amb el de la cidefensim passarien a isaer forres
senyor
Gil
Robles
tingués
plenitud
de
vil, senyor pastor, i aquesta nit diré
datar timan calgués i exercirien,
comandarnem
al ministre de Marina que era vista
crini a Alemanya i a Italia, missions
dos
se...tales
que
mes
han
tres
Eis
dema el de l'Aviació naval.
de força
hallat a lavo- d'a,n • etaa comMnaciú
Miman presentas un estudi molt bu No cal dir que el senyor Gil Roels
seryors
Gil
Robles
i
Canibó.
nie efectuat per la comissió que es
bles, auima i eix (tel nou ministeri,
Perdudes les eleccions municipals
namenó a l'adveniment de la República.
es canvertiria acial en veritable cap
per la 1 -liga a tot Catalunya, seria
Com ja tts vaig dir l'alee nit, vull
del Govern, i imposaria la política
una exceHent jugada ocupar el Godonar un gran impuls a tot el que es
que ja anuncia en un dels seus disrelaciona amb l'Aviació, perquè consi- vern de Madrid i rescatar des d'ell,
amb tots els recursos que dóna el
cursos de propaganda electoral.
dero que avui no hi ha ar ma mis Pct
Peder central. el misjans d'aeció efiAquests plana aún coneguts deis
ler" sa q u e l'Aviaeió.
-'
caç a Barcelena.
distinta elements de les dretes. els
Narament s'ha referit el cap d el Gd
Per consegiient.
quals tenen dipositada la uva contemes politics de palpitant ac -verna
Popular i de la Llisra en aquests
fiança en
en el senyor Gil Roble, i
-tui:r
i ha dit:
moments. cansisteix ea aconseguir
han donas als seus atiliats la conLa gent ha d'adonar-ae que esteres
la deraparició de tots els elements
signa de no entrebancar per cap moen moments de erial, de febre, d'esque al Govern representen tendèntiu els plana d'Acció Popular.
cies esquerranes i eompromisos de
tructuraci6 del risitas, I qu e no lmNena aci la causa que ele grupa
caracter especialissim comeneant
porta qui governi si en fer-ho posa
monirquica que es mostraren irpel senyor Martínez Barrio.
al servei, corn jo ho faig, tota la
seva bona i oluntat i le se ca millar
Una vegada coberta aquesta pri- ritats per l'oblit en que el Coreen
té els compromisos electorals amb
i ntenció; per; io no Sé com hi ha
mera etapa el senyor Lerroux prelea ,Irrtet hagin obres un parentesi
sentarla al cap de l'Estat la segustui senti apetencia del Poder en
a fi de deixar ras als propósits
r e tat d'un Gavera inajoritari en el
a luests mpments. Si jo pogués deld'Acció Popular i del Govern acqual entrarien ministres agraria,
xar tranquiliarnent el cartee, ho
tua
d'Ate..95 ropulx i de la Ulisfui& a l'acte, 1 tindria una gran sa-

dretes intenten
Segons "l'
eliminar el senyor Martínez
Bori lo del Govern per passar el
poder ais senyors Gil Robles

Cambó

Ha quedat resolt el
confticte de Palencia
Palencia, I 4. --a El dia ha
transcorregud acuse que ocorreguessin incidents greus a conseqüència de la vaga general,
i només hi ha hagut algunes
curses i ensurts, per intentar
els vaguisles coaccionar els romerriants que obrien p is establiments, que han ealal, malgrat les coaccions. tolalment
obert s.
Els vaguistes s'han limitat a
passejar pels carrers.
Per efeete d'un cnp de pedra
Mancada per un dels vaguistes
que intentaven barrar el pas a
una camioneta que portava
guardies rEassalt, n'ha resultar
un de ferit.
Han estat detinguts tres individus que apedregaven l'edifici on s'imprime ix el "Diario
Mercantil".
Al inig,dirt, convocada per les
antoritats, sita celebra! una
reunió de patrons i brers
s'ha arrihat a 1111 si "rd. quedant resolt ci confliele.
Es creo que deniii es fol./misui
tolalment a la ;vida normal a la
capital.
Es tracia de colineal . Inés
obrers a los obres pUhliques
i com que la Delegaeió dels
Srrveis Ilidraulics eit proposa
int ensificar els traballs per a
la repohliiet¡i forestal, es confin que serä aviat resolt el greu
problema 1111 l'ante, que fou el
que motiva

la
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BIEN PER 111,0118111
11110 llE PESE
Caravaca, 14. .Aquest matí, entorn de les non., uns nula que parraren pels soltants del castell de
la Santísima Cruz, han advertit que
a la porta de San Lazar°, lateral
de l'edifici, s'Inavia practicat un forat d'uns 39 ceritímetres de llarg
Per 19 d'aniplc.
Inonediatament 1;an donat compte
del fet a les autoritat, que han
acudit al castell i han procedit
a practicar les (1£igincies de rigor.
Moments després han estat trohades enterrarles al peu de l'escalinata les cines amb les quals es degui practicar el forat, que tren un
xerrac, un fi:aberqui, una barrina i
algunes altres de semblants.
Des ¡Jets primen moments
pogut comprovar que el Sagrari, on
es guardava una apreciada reliquia,
un tros de la creu on mori Crist,
estava espanyat i que la sagradareliquia havia desaparcaut.
Aquesta reliquia e r tava tancada
en set caixes, les set en forma de
creta que tamité sisan endut e:a
lladres.
Una d'aquestes caixes estava plena de topazis i diamants.
El Sagrari estava tamal per tres
claus, guardades en un armari de la
sagristia, armad que també apareix
espanyat.
Aquests detallo posen de relleu
q ue els autors de la sostracció han
d'esser persones perfectament coneixedores del ca tell.
El jutjat ha començat a instruir
diligencies, i sernbla que aquesta
tarda arribara cl governador:
Forces de la guardia civil custodien el castell, (me es tanca tots
els el:es a les vuit de la nit i s'obre
a les vuit del mati.
En un marlet del castell trobat una sorda que penjava i que
quedava a regular distancia de terra. .Aixa fa pensar sens duhte que
eis liadres l'han col- local allí per tal
de desorientar la policia en les seres recerques.
El capellà del castell creu que,
a part de l'inapreeSslile valor de la
reliquia, les pedres precioses soss
trenes representen un valor (l'un milió de pessetes.
El veinat, en coneixer 12 noticia,
ha quedat verament impressionat,
per tractar-se d'una reliquia molt
venerada.

vaga.

GRANS PRECAUCIONS
A VALENCIA A:IB MOTIU DE L'ARRIBADA
DE LLICENCIATS
D'AFRICA
València. 14. — Les trapes de Valencia . en preaisiS, de qualsevol esdeveniment, han estas acasernades.
El governador ha adoptat gratis
precaucions a l'estació del Nord
per evitar la repetició deis fets ocorreguts a Alacant quan els llicenciats
procedents d'Africa protestaren vio.
lentament per les rondicions del
transport.
Els Ilicenciats han arribat Sellae
novetat, no havent-se produit cap incident.

EL SENYOR LARA
ESTA INDISPOSAT
Madrid, 14. — Avui mo 11‘ asialit
al set' desnata oficial el inl i pso e de
Finances, Sr. Lara, per trobar-se indispuse Fa Bit

Els desordres provocats per
la vaga de la construcció
(Ve de la p rim era pàgina)

ram de la Construcciä. Van discutir
amplament le propostes fetes pel seguardia
civil
¡
d'asLes forces de la
mor Estadella, i altres formulades
salt que han acudit al grup han dispels obren.
solt eis grups que s'havien format i
No s'Ina arribat a cap acord; pero
han avisat el servei d'incendis. Al cap el ministre té la impressió optimista i
de poca esto na hi han acudís el segon ha entrevi st en la dita reunió facipare ¡ el de la direcció al comandamsnt
litats per arribar a una solució del
dels senyors Pingarron 1 Martínez.
conflicte.
però amb la torea del vent l'eclitici
AVUI SE CELEBRARÁ LASala vist aviat voltat de flames i els
bombees no han pogut dominar el loc. SEbIBLEA DE VAGUISTES PER
TAL DE DONAR COMPTE DE
Al cap de poca catana solament queL'ESTAT DE LES NEGOCIAdaven les parets de l'edifici.
CIONS
En tornar les tomes d'assalt del
Continua la vaga del ram de la
Cerro del Aire grupa de &mes situaconstrucció.
des allí han vallas les camionetes i
Diferents representants del comihan insultat i apedrerat els guardies.
Amh aquest motiu s'ha procedit a la té de la Federació Nacional dEdificaen:, han estat avui visitant e:5 midefendí) d'una dona.
nistres de Treball i Ohres PúbliCnImenar Viejo, La — Als volts
ques.
de la una de la matinada s'ha sentit
Aquestes visites ea relacionen amb
una enorme detonació que sortia d'un
Ilse proaer a l'estac;(5 del ferrocarril :a fórmula confeccionada pel Govern
per a la solucia del conilicte.
ile 1; companyia madrilenya d tubaS'ignora en que cansisteix acseesntzació.
El peinas , alarmas , oa, dirigía cap ta iórmuia, encara que eart de la
premia suposa que esta ieta a base
a aquel( !loe i ha pogut comprovar
de la readmissió dels vaguis;es de
que a l'edifici que la companyia FaHormaeche i de: Eament d'Obres
ment d'Obres i Conss ruesions se has
i Construccions, i que es duna tobilitat per a la installació (le maquilució
a la crisi de treball actual.
rnarla dedicada a la trituració de pedra baria esclatat una bomba de gran collaborant-hi el Mnisteri d'Obres
Públiques i l'Ajuntarnent; però senapotencia.
bla que els patrona refuten tota farLa nau de maquinària. a pesar dessee de construcció Tenis súJida, 11; que- mula d'arranjarnent.
El ministre de Treball, en contra
dat destruida i la unqiunär:a que hi
d'aquestes aiirmacions pessimistes,
havia, completament inutilitzada.
Ira manifestar a un per.odista que
Els tècnics calculen les pèrdues caeconfia en que aviar quedara resolt
sades ea :r1T:. 500.000 pessetes.
el conilicte i es tornara a treballar

LES DILIGENCIES JUDICIALS
Prossegueixen les diligencies per
tal d'esbrinar on paren els auMrs del
robatori de la creen del Castell de Caravana.
Han arribat nombrosos policies.
Una comissió ofereix 20.000 pessetes
a qui presenti la creu amb les pedres precisares o sense elles.
La ereu esta valorada en tres mi.
liana de pessetes. a part d'un ludió de
pessetes que valen les pulses preci oses.
Les fabriques. tallers i romercos
han tancat asta la tarda.

El ministre de la
Guerra té confiança
en l'èxit de ta seva
missió
Madrid, 14. — Ei ministre de la.
Guerra ha invitat avui a dinar els
repórters 141/e fan informada al dit
departpment i els periodistes nitrangres.
Acabat el dinar, el senyor Diego
Hidalgo ha pranunciat tuna: paraules,
diem que a en se Ji ordena ocupar el
winisteri de la Guerra, i accepta per
estar especialment
1119C/P11/1:1, bellSe
oreo:iras per al dit carreta ja que els
seus estudis en l'ordre polític i social
tingueren una altra orientació.
La 111 ca a tuisiO — lis aiegit — respezte als prohlemes militan no ha
(Testen solament de detall, sitió de
conjunt. A aquest fi Mis grat recordar que uhu iuiiciul l'esplendid ressorginnent de l'Exercit angies tau un
nuaístre ads..eat, 110111e1121ment del qual prarluí estranyesa en
l'opiniú anglesa.
Aquest ministre, Mr. Haldane, quan
se li pregunta el que nava a fer, diguS; " jo Ai,C una verge rossa que ha
e,tat posseida per l'Eúreit angles i
que espera els nou inesos de gestació
per vetare el resultas". Jo no cal dir
1111e actuo com si haguip, d'esser tota
la vida ministre de la Guerra, i si
els atzars de la patina m'allunyen del
ministeri abanar d'haver-se acomplert
el tennini de gestació ¡o no batiré
pogut fer res, peri, si els ultrapasao
cree que l'Exèrcit espanyol podra esser una criatura robusta. No tinc
la vanitat d'ésser un Haldane, però si
l'aspiració d'assemblar-m'hi en el que
pugui servir per engrandir el nostre
Exereit.

en el rato de la construcció.
El senyor Estadella ha donas
compte de les visites que li han jet
Durant tota la tarda s'ha obser- tant els okers cona e:s patrous. n
vas gran etervescencia entre els
de totes elles, encara que res no es
elements obrera de la barriada de
pot treure en concret, el ministre
Cuatro Caminos.
ha donas una refersncia optimista.
A darrera hora de la tarda s'ha
Denla se ceiebrara. l'anunciada
demanat a la Direcció de Seguretat
assemblea de vaguistes per tal de
la tramesa de forces, ¡ aquesta ha
donar connote de Vestal de les neenviat dos camions de maärdies d'asgociacions ¡ de la fórmula de sosalt per tal de garantir l'ataire ,lució proposada aquest =tí ala coAl Puente de Vallecas tumbé hi 1 mites pel ministre de Treball, i es
ha hagas gran agitada, porqué s'ha
prendran eis acords oportuna,
volgut alliberar la dona detinguda
MANIFESTACIONS
aqueas mati anal, motiu de Vincendi
d'un collegi.
DEL MINISTRE D'OBRES
Dan erial enviades mes torres.
PPIBLIQ CES
Eis periodistes s'han entrevistat
A ENTRADA DE FOSC S'HAN
amb el ministre d'Obres Públiques
PRODUIT NOUS DISTURBIS
per adquirir mes noticies sobre la
A darrera hora de la tarda ha estas
vaga del ram de redificacib.
assaltada per sin grup de més de sao
El senyor Guerra del Rio ha dit
persones, una carnisseria del carece de
que, al seta judici, l'assumpte va
Francesc Silvela.
inolt be. i que el remitirte acabará
Els assaltants han trencat els apaavui.
radora de l'establiment i se n'han
1-la afegit que els obrero l'havien
enclut tots els generes que hi baria.
visitat per preguntar-li si era possiA primeres liares de la nit, en una
ble que en les obres anunciarles oilcarnisseria de l'Avinguda de la Llicialment es colloqués el doble del
bertat, "Puente de Vallecas". un grup
nombre dulcero gute componen el
d'obrera sense feina — seg..ons (ligueelipsis normal.
res — han demanat a l'amo de la
—Em semblen justificades aquesbotiga que els dones una almoina.
tes aspiracions—ha dit el ministre—.
Aquest ha repartit algunes viandes
jo els he proms que conferenciaré
entre els ohrers, els (mala se n'han
amb els parran, de les empreses
anat pacíficament, retó per la barconeessionaries per pregar-los, no
riada ha circulat el rumian .tue es
puc in-soasar-me. peró cree que n'hí
tractava d'assaltar les botigur,., u ha
llama proil amh la coacció moral
estas adsada la pedida, la qual hi ha
que Raposa la pende, ministerial,
acudit i ha fet fingir els individus que
que procurin complaure en la mahavien estas socorrits.
jar amplitud possible. els legítíms
Amh aquest motiu, Clii proanit alanhels dels treballadors, que són,
guna alarma.
ni tases ni menys, donar collocazió,
A les vuit de la nit aproximadaal ti/aloe nombre possilde d'obrers
ment, guara passava per l'avinguda
a les obres.
de la Llibertat (Teman de las VicEntre les que es Posaran a la
tarias) un catnió de la matricula de
practica iigura una de gran enverSant Sebastià, un grup d'uns
gadura, que da la deis canal; de Loindividus ha intentat tallar-li
-roya, obra que durara guatee o ritte
el pus, sense aconseguir-ho.
anys i que donara feMa a un gran
Quan arribava als limita de Manombre d'obren: , peró per malt
drid, els individus han puja t al
arias que aquestes obres camencin
vehicle 1 han obligat el conductor
Ina de pausar alinenys un mes—ha
a aturar-se. Despres han destapat
acabat diem el senyor Guerra del
el motor i hi han llamad draps tuullats atad; líquida inflamables. El
vehicle ha cremat.
¿ES PREPAREN NOUS
El cOneinctOr ha haent (le bajear,
CONFLICTES?
1 els desconeguts han desaparegut.
Amh nnotiu de la saga parcial que
La guardia civil i els d'assalt han
sosté el personal d'un taller d'ebedonat una batuda pels voltants, que
Materia pel comiat de cinc obrera,
ha resultas infructuosa, mentre els
per a denla. a dos quarts de sis
bombees han apagas el fixe.
de la tarda estä convocada una assemhlea magna de tots els trebaREFERENCIA
lladors de la Indústria de la Fusta,
DE GOVERNACIO
per donar-los compte de Yertas del
El sots-secretari de G a tera:te jó ha
conflicte i estudiar la fórmula d'adit als periodistes, a primera hora de
judar solidàriament els vaguistes.
la tarda:
La Federació Espanyola de Tre—Ja coneixeren Nnica noticia que halladors de les indtístries d'Aigua,
Gas i Electricitat luft publicat un exhi bu avni. tr:mta d'un, petits cmCC5505 Ctlffie5, pels aagaists, aat rsm
tens manifest en ef Qual es queixen
a l'opinie de les persecucions de quin
tle la construcció, a la barriada de las
amb acomiadaments injustos, 30/1 obVentas, oxeases de tipus semblant als
jecte.
realitzats als Quatre Camins durant
Amh motiu d'aquest manifest, en alla vaga anterior del maula rant. Els
vaguistes han enderrocat algunes pag ula s dels seus entrenas molt enèrgic,
es parla de la possibilitat d'una vaga
rades de verdura, han intentat calar
del rann.
foc a un trama de la Ciutat Lineal i a una petita capella situada
mor de Canilleias; pena', hasei la
presencia de la torea pública percute
els revoltosos e; dissolguessin.
VISITEU
- Van per bon cansí les gestions
per a resoldre la vaga? — li ha preguntat un periodista.
—Sf, jo confio que dernsi s'arribarà
a uii arranjament satisfactori.

EFERV E SCENCIA A CUATRO
LLECAS

llhIILIÐI

LA VAGA CONTINUA IGUAL
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Madrid, 14. — El secretari del ministre del Treball ha rama els penodistes i els ha manifestat que anit halda sostingut una Balsa conierincia
el ministre amb el comitL de saga dd

Presenta una gran col4a:416
per a vesLlt 1 abrloa
d'entretemps
R3N0A DE SANT PENE, 24
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El pla parlamentari del
senyor Alba
(Ve de bi Primara pagina)
Les paraules, textualment reproduides, foren aquestes: "Aquí pudiera encontrar el Gobierno cuatro
o cinco problemas fundamentales
de amplia envergadura, de firme ba-

se, en que pudieran coincidir fuerzas parlamentarias de muy distintas
ideologías y de muy diversas orientaciones."
La invitació és clara i concreta.
El seu abast encara s'ennobleix i
s'engrandeix mes per les circurnstäncies de màxima tensió en que

han estatpronunciades. A elles, seas
dubte, es referia també, encara que
sense evocar-les textualment, el senyor Manuel Azaha en un dels moments mis inspirats i menys injustos del seu discurs del diumenge.
en dir: "nuestra obligación de republicanos esta en impedir que el conflicto surja, en conseguir que no
surja. No podemos contemplar impasibles — añade —, proceda de
donde proceda, que España se ensangriente."
Jo no he cessat de meditar aquests
dies sobre les paraules de l'orador
socialista i sobre el concepte del
meu propi delire coas a parlamentari,
coto a republicä i com a espanyol.
Una trista experiencia m'adverteix
el perill de certes iniciatives, les
millar i mes netament intencionades,
fetes a casaos o empastifades en
el laberint del xafardeig dels passadinos. pera... No puc callar. Una
yeti que en/ ve de la conscieneia als
l'avis em crida i m'impulsa a comentar en públic la pregunta del diputas
per Bilbao.
Adverteixo qu eper la pressa
ainti qui sean demanen aquestes
quartilles ni tan sols he pogut dialogar sobre elles amb el meu ilustre
cap el president del Consell de Ministres, però canee la seva anima
gran i generosa i estic <egur que,
salvant orientacions i detalls reservats al Gabinet. apeos-aria en general
el meu gest i el meu Ilenguatge.
Dic sense embus que crec que és
faedora i que ha de realitzar-se com
més aviat millor la proposta genérica del senyor Prieto, i com que
no seria tolerable que jo en/ tanques tumbe en una vaga allusió
referint-nos ambdós a gtiestions
concretes que així concretament
discuteixen ja a tots els Parlaments
del alón, anunciaré tals qüestions
sobre les que cree que podrien
immediatament les Corts d'Espanya
entaular u y pla de treball en conjunt.
A part e: pressupost a què ha alluda també el senyor Prieto, cona
imperatiu urgent d'ordre econòmic
i constitucional, heu- vos -les aci:
Primer.— L'atar obrer. La primera de les obligacions de les Corts
es atendrc sense pèrdua d'un rninut
aquesta gran desgracia. Quan germans nostres reclamin pa a les ciutats i a les viles, no podem els diputats deliberar abans sobre cap mes
tema.
Segon.— Estatut de salaris. S'acudiria amb ell a evitar els jornals de
fam que ningú no pot autaritzar com
a resultat de la crisi de tribal i s'arribaria alai a la transida que es va
intentar i no es va obtenir entona
al text del projecte de Ilei derogant
la de termes municipals.
Tercera. — Fórmula ferroviaria.
Seria un cornplement de les anteriors; posada fi a l'embobe en que
afilen Estas i Companyies la temas;
impulsaria per diversos anys les
indústries s i dereametallargiques i totes les 'eres complementarles i donar:a mi d'obra a miiers j e trebaIlarlors.
' Quart.— L:ei darrendaments al;
termes en els quals per tinta d'un
acord parlamentsri sahavia arribas a
determinar-la al Parlament constituent.

Ciaque — Revaloritzacia de la riquesa rústica i ramadera. Cal recalastruir-la, protegir-la i
L'execucio dei ala d'abres hidrauliques ampliaria la seba órbita benefactora i donaria carácter de permanencia i horitzons amplissims en el temps
i en l'espai a les minores que s'obstagatessin. No aiavuriria solament els
terratinents i obrers de lagre, sitió que
ampliaria la capacitas de compra d'aquests, i amb ella cobrarien 119:15
palsos les indústries del país el mercas
de les quals es tanca dins el territori
nacional. Es sabut que quan als sumas
ao hi ha diners les indústries no fabriquen i els comerciants no venen.
Sise. — Llei electoral. Es l'ante tema politic que m'atreveixo a addicionar a aquesta llista
de qtiestions econòmiques i socials.
.1-11) faig pensant que tots els partits
estan conformes en la necessitat i la
urgencia de promulgar una nora lid
deixar and expedita la consulta per
la sea iba al sufragi en eleccions mu-

Oiripala provincials i generals.
A això desitjo arribar sense intri!yes subterränies. Jo m'honraria nesticiant, cont a president de la Camina, sobre el Govern i les minories
tot un pla de treball igual o semblant
• aquest. Actuant intensament en les
eatnissiont podrien arbitrar-re els
respectiis textos legals, deixant alienen( per al Saló de Sessions una
discussió rápida i de totalitat. Aixi, en
tres, quatre setmanes o un mes, potreen tots ello passar a la "Gaceta.".
Govern i partits oferirien alai al pais,
3icies a l'abnegació i a la compeStMcia d.h diputats l'exemple d'un
ppesmat Ni) i iectmd, tal (cm bu

d'ésser ja els parlaments de la nova
Espanya.
El fruit de tan magna labor posarla
la nació en vies de prosperitat material i de paciiicació espiritual, sense
perjudici de la resta de rubra legislativa, que s'hauria d'escometre; bastaria la inciicada per acabar amb els
sense ieina i assegurar a Espanya un
cicle, almenas de tres anys, d'un ritme de benestar, progrés i cultura.
La República quedaria consolidada.
La nació mateixa donaria al seu temps
les normes que haurica de servir per
a la seva evolució narinal ¡ab al futur, que ningu na té dret a perturbar
ni vialentat.
Es aquest un somni meta? Jo suc
lunoe que procuro sempre aixecar
eis peus de terra i ludir dels vols
fastuasos de la anzaiitacia.
Cree hater-ine asamaaat als termes
clars de la imaacia aid líder socialista. L'aculo saivant la preocupació
i les medíais:oras que és natural presideixin a Ull acord de (joyera.
Quant a les oposicions de dreta. petiso que no Iii ha d'haver, tampoc, per
part d'elles obstacles insuperables, segolas el llenguatge deis seas oradors i
les pratagandes recents dels seas partits
Pan l per a tots, i a tots dic: Pau
i trelyea. Penseu en la República. Salvem Espanya. la de febrer de 1934.
S. Alba"

UN BANQUET D'ENGINYERS AGRONOMS
Madrid. 54.— Aquesta tarda salan
reunit en un céntric hotel els enginyess agremoms residents a Madrid
i diversos representants de provincies per commemorar amb un banquet raniversari de la fundada del
Cos, !a qt/al, alepres de diversos
intents fruatrats, es va portar a efecte definitivament Pany 187q.
( la taula presidencial han pres
seient el senyor Cirilo del Rio. ministre (l'Agricultura, el senyor Alvarez Mendizabal, sots-secretari
dit departament i altres personalitatS.
A les postres han parlas diversos
oradors i entre ells el ministre d'Agricultura, el qual ha demostrat als
reunits cona el prolaema mes palpitant i transcendental que avui té
Espanya es el de la solad a de la
Reforma Agraria.
Crea el senyor del Rio que els
17 o 18 mil homes que avui atantenen una Iluita diaria anal) la terra
no estala disposats a esperar mes
ternas la cristallitz.acia en la realitat
ale la Reforma Agraria.
També ha afamas el ministre que
al sea entender, l'alliberament del
proletarias de la terra, esta en l'orientada cientilica que cal imprimir
a Pags'eultura.
D'aquí la impartancia que d'aquest històric ruoment d'Espanya
tenen els enginyer s agrònoms i tots
els técnics en el caureu de la terra.
Ha promes als reunas per intini
ocupar-se dels companys que van
ésser depasats i reposar-los en els
setas careces si es (tus ial va hacer
injuticia en decretar la seva separacia.
.1•11.

igr es de
drid i
EN DISPOSAR-SE A DETENIR UNS LLADREGOTS t S
MORT UN GUARDIA CIVIL.-Scvilla, 14.— Al poble de alontellanas sala reina avis a la ca<erna ale la
guardia civil donant comide que res sa y a cometent un rbatori de queviuEl mamullas del lloc, ha trames
una parella coniposta pels guardae•
Francesc Amor,,
r
Duran i Ganeal
1 . 1. m/cese Castroversa.
"fan just la parella ha arribat
I • ealifici i quan es dispusava a fu
un reconeixement la part del darrera. oua hi ha simas el corral. ha
Folias un tret i ha resultas ferit el
guardia (amical a l'ull dret. Ha mart
a Pacte.
El seu company ale l'arena ha respost l'agressió feas ÍOC sense len
blatte.
Els Iladregots han fugit saltant les
tapies del corral, aprofitant la foscor
i emportant-se'n tres mil pessetes.
Han acuda al lloc del succés més
¡orces de la guardia civil i policia.
Es realitzen gestions per a la <tetenció dels autors.
BARALLA ENTRE VEINS
QUE OCASIONA UN MORT.—
Sevilla, le — El governador ha
donat compte que al palde ale .\z
nah collar hl bague una baralla entre quatre seins, que degenera' en
una batalla campal, i es feren nombrosos dispar, dels quals resultaren dos ferits greus; un d'ells morí.
Per referincies particulars s'atribueix al fet un carácter social, puix
que el rnort fuo Púnic que no secundi la vaga agrícola d'agost.
Hom diu que ambdós ferits ho
foren quan sortien del teatre del poble.
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Comarques catalanes

DE BARCELONA
Tres atracadors s'apoderen
d'un taxi, el qual els serveix per a realitzar un
atracament en un estanc
Alta'. a les 's ut d. del vespre,
tres deseoneouts 11013arell el
taxi 2877 de la malrícula
Tarragona. cut/dais pel xofer
Eduard 31olon. En arribar al
t' arrea' f le les Galas Catalanes,
zatara al de Nàpols, feren parar el colxe seguid:une:oí, pistola en issä, obligaren el xader
a deixar el vehiele. ami) el qual
lata tres desconeguls eniprenPlerell la fugida en direceiö a
barriada del Guilla rala).
Eta arribar a aquell
els alraradors pal i aren el taxs
davant del número 91 del cara
I d'Enspairies i enli.treit en
alta estalle propietal s le Eranp esca Pral i .avnau_ i un rop
pislolis din ttlit, s • apaalevi ren ale 3 0 0 pe.sseles que
havia en un calaix del laulell
i deaaparegueren vapidametil
ansb el malta x laxa el quid tau
trohat maa (ara l abandanal
calmar de Garsega, senae que el a
alraeadots hagin pogul esser
Ial

TORESKY, GREU
A darrera hada ens canolniqtaen que es traba en inalt greli
estat rspeaker" ale Iliaslia, Barcelona sellya v 'ha, o- mes ro/legal sola ol nana Toresay.
Lligat des alela eomenasanienl s
a la radiada (asió hareolonina,
l'oresky eras poptilarissint i S o rata torea els rioliosoients que,
trohant-lo a faltar iin los esas S jata.) litt rapid i
i
con/piel real ahlanent a t a ralle_
glidissisai "spealeeea.

Peiscentres
oficials de

Madrid
L'AUDIENCIA DEL PRESIDENT DE LA REPUBLICA. —

Madrid. 14. — Han visitas el President de la República en audiencia civil el senyor Ramal/ Pareo
de Ayala, ambaixador d'E.panya
a Londres: senyor Josep Serrallo
Pacheco, remetan i general del Tribunal ale Garanties Constitucionals:
scnyor Lira Caedenal. rector de la
Universitat de Madrid: senyor Joan
Sänchez Rivera, governador civil de
Burgos, i senyor Emili Parea Padilla.
En audiencia militar ha estas
complimentat S. E. pel vice-almirall
Francesc Xavier de Salas, el general de brigada d'infanteria Josep
Miaja, el corunel de seguretat 11deleitas i el cotnandant
de cavalleria Francesc Aguilera.

LA REFORMA DE L'ESTATUT DE FUNCIONARIS
Madrial, 14. — St2 , 11S ICS nostres
naticies. el President del Consell de
Ministres saicupa activantent CII elc
pablemes relatia, al, funsianaris
l'administraria central. in-esencia (lanar gran Manis a la rer a rma n jue es
pensa intradair en la mecinica aleas
fuman/ala, de l'Estat.
El :limitas Sr. Salaran Alanso ha
presentas al Pre s alent ale la Cambra
un arre peralte sigui transmes al President del Cansen en el qual es alemana :
I

que n'entre e, recat e ten les Ileis d'administrada laeal
restatut de funcianaris. na es ra:'nIhi
erncedir a la sebstitucia ale cap d'ella
a no és s er per tantita, grecas í previa
fa-rallara') d'expedient i toses les garanties mie el liara (-raer' governamental sehvingui a l'inteees 1,uhlc i
al arte ricas funcionaris.
2.—Qae sisal al , t r ibunas nrovincials de' ea'a eneiac administran:t. com
en la Sala del Superan, es ateri e ra) els
assumete% en trama i nan Meres relata,s ab funcionari s . con de carácter
ureent i perferens per al sets assenyalament i

Un atemptat sense conseqüències, atribut a "Falange Española"
Madrid. 14, — De matinada
tingut noticia a la Direecia general
de Seguretat que por alespris ale les
deu de la nit, quals sortia de VEscola Ohrera Socialista el presida,'
de la Joventut Socialista. renyor Enric Puente. un individit li ha fet dos
dispare que no l ' han totat.
A requeriment de la policia, el
senyor Ptiente sata presentas a dos
quarts de guatee ale la n'atinada a
la Direcció general de Seguretat, i
ha declarat que un desconegut ii (savia proposat dies passats tenir-lo al
correas d'interioritats 1 tnaneigs de
"Falange Espailola".
Ell no Ii feu cas, pera posteriorment insisti al cartee amb la anateixa proposta, per la qual cosa creu
que es tractava del que, en l'argot
policiae, es alias "marcar-lo'', i suposa que l'atemptat prové de "Falange Española".

LLEIDA
Ple del
El poble celebra la diada
Municipi :: Vista d'una causa per
ainat
Ele comtudateo fan tabola :: Noves diverses
Lleida, 14 (Per telefon). — Apeofitant la festivitat del dia i el temps
verament primaveral que gaudim fa
alguns dies, la gens ha sortit al
camp, ¡ s'ha vist una animació extraordinària per tot arreu. A desgrat de la gentada que envaia les
carreteres i la gran circulada. de
vehicles, no cal lamentar el més petit accident. El contera; ha romas
saneas a partir del migdia.
— Pe r tal de complimentar l'acord de la majoria consistorial de
nomenar comissions d'Hisenda, Gas
vernacia, Cultura i Foinent i les delegacions que calguin, ha estat convocas un ple extraordinari ale l'Ajuntament, a celebrar densa. dijous,
a les set de la tarda.
— Denla al mati es vetara, a
l'Audiencia, la causa per assassinat
d'una artista del cabaret Royal Concera fet ocorregut ara fa un any.
del ulsai és presumpte autor el veí
de Cervera Islorene Fa. Per traetar-se d'un crim pas , ional, es veurä
davant un Juras tunal.
— .ahir ¡Miren els halls de Carnestoltes amb malta animadó a tots
Ci5 llocs on se celebraren. El dissable i diumenge vinents tindrän
lloc diversos balls de Pinyata.
— En la reunió de la Comissió
n le Cocerla de l'Ajuntament s'acordá
subvencionar el monas-aleas que la
vila de Ripoll aixecara al fundador
ale la Nacionalitat Catalana, Guifré I.
— Comuniquen de Castellserà
que nombrosos grups extremistes
del poble de Fuliola ealian dirigit
a la dita poblaciä en actitud avalorada, on •e i ls lian unit els elements
aiins de Castellserà i han collocat
la bandera comunista a diversos edilicia. particulars. L'alcalde ha telefonat al cap de la guardia civil de
1.1eida, el qual ha ordenas la sorsida de forres cap a Pese:lentas poble, les quais han practicat indagacions sobre els autors del fet.
que, aban; de l'arribada de les torees, han fugit.
— La policia ha desasgas Josep
Badia i Alcaina, reclamas pel jutjat
de l'Est de Barcelona, en virtut
d'exhort del de :Siamesa, que data
de l'any 1925.
— S'han donas les ordres pertinents pesante aquesta tarda es procedeixi a la reobertura del local social de l ' Ateneu Llibertari, que es
trobava actualrnent clausuras arran
dels darrers StICCC550S revolucionaris. —

SANT FELIU

DE LLOBREGAT
Els actes de diumenge :: Nova entitat política :: Foment :: La Junta
Directiva del Casino ea Amics de
l'Art i de les Lletres a a Mort de
desgräcia
Ditimenge, el Centre Republicà Catalä Federal (adherit a Esquerra Republicana de Cataltinya) celebra, ami)
un gran exit, els artes d'hunienatge a
:atIcalde Sr. Josep Gasaar, i ratificac a, de l'oferiment de la Torre Nadal
a l'honorable President de la Generalitat ale Catalimya. Al rnati tingué
lloc, al Cinema Iberia, tm l'atina d'afirmada del, ideals de repuhlicanisme d'e s querra, on fan Ilinrada a l'alcalde. Sr. Gaspar, una i ara de comans'amena De spre› visitaren les escotes de l'Ateneu Sontfelinenc i la finca
Nsdal 1.e, aut a ritats fiaren abstemiade- anal un apea que se servi a la
mateixa Torre Nadal. Al ve<pre, a
l'estatge del Centre es dedica un vi
d'hallar al Sr. Gaspar. Assistiren als
actes enumerase. ultra el President de
la Generalitat Catalun.,a, Sr. latas
c a nsasnas a el President del Parla/vean Catalla Sr. Jaan Casanoves; el
Conseller de Cultura. Sr. Ventura
Gaesol. i nitres polaics.
Ilasea remarca el fet descaure's la
l'esta en una data tan assenyalada com
la del 61 nniversari ale la proclamada) de la primera República espanvala. pera hi llague qui es dalia que
alinea no dediques un record Ms illustree santrelittenc: reeadars del nostre %lacia; a l'any 1 873. 2;XeC,ren. en carnmemoraeia d'una data
tan glarin ea, la font de la placa de
la Reiiiillinca a el, la
dels hencmera, Col",
que beta Maula, apartasen esculpits en
ama placa ale masa«. fixaria en una
a e !es caree de la dita fan i san
P emi g i c."tb, alcalde: loseta Berra/.
l e an C oclinai: s Baldiri Ferrer. }bati s ta Gine s tar. Vicenç î, lhilts. Rpmful
Rois. Mara Ramagnsa. I.lorenc Satis
i Eran ea, Ximenis. repidars.
-- Es diu q u e e< fan trehalls per tal
ae c o n s tituir una nova entitat política
de csricter ancialista.
— Irs sarta el si s e nUrnero alet petaaale l a cal "Foment", de tendencia
catalaaista republicana.
— Després de la reunía, general ordiaria que prescriu el Reglament. la
Punta Directiva del Casino Santfelat a , ha quedat interada nel s saais
segarlas: preeident, Jaume Cortas;
vice-president, Carles Carbonen; secretara Segon Lerma: tresarer. Baldin Ribes: enenntaelar. Miguel Car ie,! ,,: . vocals: Raman Pomar i Joan
7%
— L'advere Josep M. Mac ha donat una isseressant conferencia a l'estatge de la societat Anacs de l'Art
i de les Lletres sala el tema "La
pena i el dende", que fou escoltada
amb molta atencib. El conferenciant

va ésser, amb justicia, aplaudit í felicitat.
— Per al proper divendres, l'entitat Amics de l'Art i sic les Lletres té
convocada una reunió general extraordinària que, per Passumpte delicat

que ha de tractar-s'hi, promet ésser
molt concorreguda.
— El quadre escinic de la mateixa entitat — Amics de l'Art i de les
Lletres — ha cnmeneat els assaigs d'una comedia per a representar dintre
tus breu termini a l'asil de nene. anomenas "Villa de Salut-.
— Ha mort Jäume Roca. ex-agutzil

l'Ajuntament, a conseqüència d'haver-se estimbat amb el carro i l'haqueta que menava, en rindret conegut
per Coces del Tateta, de daltabaix
d'un muge cruns 25 metres d'alçària.
de

B ADALONA
Ciclista atropellat
Robatoris
Banquet a l'antic alcalde

Badalona, la. — A l'avinguda del
14 d'abril, davant la carretera de
can Cros, el ciclista Josep Reig Lozano, de trenta-sis anys, habitant
a Barcelona, quan anava al darrera
al'un camiú, va volee passar davant
del vehicle. i bou atrapas per tal
altre cama; que anava en direcció
contraria. El ciclista fou recollit
pel mateix zaite del camió i traslladat al Dispensara, on bou assistit
de primera intencia. Fou curat de
la fractura de la tibia i peroné drets,
de pronästic greu, i després trasIladat a l'Hospital de Sant Pau, de
Barcelona.
— Ana) motiu de la iesta del
dia, han estat moltes les families
que s'atan traslladat als atores a
passar la tarda.
— Anit, cap a les onze, es va
cometre un robatori a la perfumeria Cros, situada al carrer de Prat
de la Riba, 74. Els lladres s'enduguerra una quantitat en metalic
que hi havia en un calaix del taulell. Per cometre el robatori serabla que els Iladregots utilitzaren
una clau falsa.
Tumbe bou comes un altre robatori a la sastreria del carrer Canonge Baraneea. 25. propicias del
senyor Ribes. Els lladres s'endualteren afmo pessetes i quatre peces
de roba. Els Iladregots no han estat detinguts.
— Com a presumpte autor d'un
robatori d'aviram tornes en una cas a del bann de Cistrell, ha estat
detingut Manuel Ruiz García, de
trenta-tres anys. Ha estat posat a
disposició del Jutjat.
— Al Restaurant Ramonet va
tenir lloc el banquet amb que els
periodistes que fan informada a
l ' Aluntament oltsequjaren Vant¡c
salde, senyor Cases. E.ntre els assistents hi havia ele senyors Planes,
Xicart. Estrany, Gira. Vigues, Capeta, M'ajaras i Alzina. Van trametre adhesions els senyors Valls,
Bnixareu, Faura i Roig. — C.

TARRAGONA
Advertiments per a l'enterrament
del Carnestoltes :-: Diverses detencions
Conferencia
Futbol
Altres noves
arragona, 14 ( p er telefon). —
E l caunissari delegat d 'ordre púldic
ha oficial a la Comissió orgauitzadora de Penterrament del Carnestoltes que no permetra que es faci
escarni de la Repahlica, ni de la
religió, ui ale res que signifiqui
menyspreu per a les autoritats.
— A Constanti ha estat desairan Josep Soler Maestre, de trenta-quatre anys, cono a presumple
autor dain robatori COnles el dia
25 de gener a Undecona. Ha estat
posat a disposició del Jutjat.
— Manuel I' o z o Serrano, de
l'atte, ha denunciat Joaquan Martí
i Martí per continues amenaces de
mart.
— I.a guardia civil de Valls ha
detingut Antoni Fernandez Ramos
cota a presumpte complicat cut el
rohatori deis magatzems del vei
d'aquella localitat senyor Pece Jover.
— L'ex-diputas a Corts senyor
Riman Nogués saia dirigit al mini s tre de Justicia sollicitant la revia ale la sentencia dictada contra
uns veins d'Aliara per la saort del
metge d'aquella localitat. Solicita
que la causa sigui vista novament
per un tribunal de jurat. Es basa
en haver oaoregut el fet en pez- iode electaral.
— La canferencia que donara
e! dissahte ‚litem el doctor Joaquim
Balcells a laateneu sie Tarragona
ver e ara sobre "Eseipia i Cata el
Vell".

— Per mediada del senyor Joser a'ives i Terrades, regidor d'aquesta ciutat, el tinent d'alcalde de
1.a Secuita, senyor Pere Joven, ha
regalat una serpent al colomar popular.
— El diumenge vinent se celebraran les semifinals del carapionat
amatear ale futhol de les comarques
tarragonine s entre la Unia F. Rapidenca i el C. E. Mora d'Ebre. E1
partit se celebrara al camp de joc
del Gimnàstic. de la nostra ciutat.
— Moviment del port. Vaixells
entrats: "Ciudad de Ibiza". de Palma; "Campanilla". de Batum: "Cabo Cervera". de Barce i ona: "Cabo
Roche" i "Bovia a , de Valencia.
Sortits: Ciudad de Ibiza", can a
Palma; "Cabo Cer: era", cap a Sant
Carles; "Cabo Roche" i "Savia",
cap a Barcelona. — C.

MATAR°
Notes del Municipi

Noticiari
Mataró, 14 (per telefon). — La Cornissió de Govern, presidida per l'alcalde, ha anat a Barcelona a complir l'acord pres de retre homenatge
al primer President de Catalunya.
Han estat portadors d'un formas ramell de flors amb llaçades de les banderes catalana i republicana. Cornplint tumbé un altre acord de la Corporació Municipal, visitaren el senyor
Companys, el qual felicitaren per la
seta elecció al cirrec que ocupa.
— El vinent diumenge, a les vuit
del mata tindrä loe a l'Ajuntament la
sessió de classificació i declarada de
soldats.
— SIm prorrogat per tot aquest
mes el termini del Ilturament de cedales, passat el qual tindran de rerarrec el doble del seu valor actual.
.— Firss densa, dijous, s'admetran
inscripcions per a l'excursió a La
Molina, que prepara el Club d'Esquí
Mataró, per assistir als campionats
internacionals de fonts i salts.
— Demä, a dos quarts de quatre
de la tarda, tindra llar la reunió ge
reglamentaria de l'Associacia-neral
de Propietaris de Finques Rústiques
diquest partit judicial. Aquesta reunió se celebrará a l'estatge de l'Institut Catalä de Sant Isidre a Barcelona. — C.

TORTOSA
Concert :: El reemTerratremol
plaçament de l'Exèrcit :: Reunió de
Noticiari r
regidors
Tortosa, 14 (per telefona — .1quest
mati ha tingut lloc l'enterrament del
qui Iba digne administrador de l'Hospital d'aquesta ciutat sensor Salvador
Rei. Ha presidit Venterrament l'alcalde senyor Berenguer.
— Els sismagrais de l'Observatori de l'Ebre han registras avui, a
les 413 in. 16 s. in terratrtnol a
una distancia de den ma
tres.
— El vinent divendres, a la nit,
donara a l'Associació de la Música el
seu anuncias concert el violinista
R. Gilvez. acompanyat de la pianista
senyoreta Faustina Rovira.
— Per considerar desmesurada la
sentencia dictada pel Tribunal d'Urgencia, contra els suposats autors de
l'atemptat al metge d'Aliara, ha estas
solicitas pel ,deierisor ensor Nogués
i Biset la revista en Tribunal ordinari de la causa, per Iras er tingut
en periode electoral.
— El proper dita-muge, sha 1S, a
les atta del mati, es verificara a les
tres sccCiOns de Qualtes d'aquesta CiUtat la classificac,a i declarada dels
individus de l'actual reemplaçament de
l'Exeren.
— El Centre del Comerç te ‚nunper a diumenge un Iluit ball de
dat per
disfresses com a capvuitada del Carnestoltes.
— Aquesta tarda s'atan reunit a
l'Alcaldia tots ela regidors per a posar-se d'acord sobre els afers
cipals Els reunits no han fet cap declarada a la surtida per guardar tots
grans reserve% sobre els assumptes
que slan tractat. — C.

MONTGAT
Carnaval

Al Centre d'Esquerra d'aquesta ciutat han tingut loe amb gran exit eis
halls de distresses anunciats. La sala
del Centre, magniiieament ornada,
presentava un (aplaudid aspecte. Diunienge a la tarda va tetar llar mi hall
infantil que resulta un asas. Les disfresses taren /nones i els nrganitzadors les van obsequiar ainli doleos.
Ahir a la nit es va celebrar el darte n ball, que es va vcure mas coacorreg ut. I.a festa dura iins a primera hora de la matinada.
El proper ahumenge anuncien la representada de "Terra baixa", a (arree dels aiiciollats del Celare. A la
nit Iii hauri un acte de co nfrater
-nita.

BATEA
Entitat cultural :-: L'Ajuntament
Dies enrcra trau inaugurada amb
una funda de teatre catalä l'astuació de la novela Assoeiacia Cultu•
ra i Esplai - , creada per fomentar
les Iletres i la cultura catalana.
Consta com a base principal ale
l'Associacia el mantenir tula biblioteca proveida ale libres per a asansalta i prestec, cosa aquesta última
que ha tingut una acceptació jalagalera, car els dies de préstec hi
ha a l'estatge social un moviment
de iovent claleras d'escollir el llibre
del seu gust literari.
Per a millor prosperitat de l'esmentada Biblioteca. la Directiva

pensa organitzar funciona teatral,
executar11; per les seves seccions
d'aficionats d'ambdós sexes.
Es aquest, avui ¡'en avui. l'únic
majá organitzat per a recollir els
exhale, necessaris per a tirar endavant raspirat propósit de l'Assodada,.
— El dia oportú es fin el tuspes d'Ajuntament, acte rnolt esperat per la majoria del noble, car
es compon de persones moll apeopiades i sohretot indicades per als
moments delicats que travessem,
decid al desgarell social.

1.a corporació aueda constituirla
aixi: Pan Agulló, Josep Llop. Lluís
Vaquen i Minase! Valls, alcaldes,

respectivament.

GIRONA
Excursid u La Molina :: Vigota d'una causa per homicidi tt Curset de
Robatorf
divulgació medica
Noves diverses
Girona, 14 (Per telefon), — Seguint la tanda d'excuesions pels citas
nevats, el G. E. i E. G. ha organitzat per al diumenge vinent una
excursió a La Molina per tal de
presenciar les interessants curses internacionals d'esquís que s'hi celebraran.
— Per a demä, dijous, a les onze,
está assenyalada davant el Tribunal i del Jaral del Partit de Santa
Coloma de Farners la celebració del
judici oral contra Josep Pidemunt,
acusat d'un delicte d'homicili, per
al qual se li demanen 15 anys de reclusió menor. El fet ocorregué a
darrers de marc de l'any passat, a
Sant Marti Sapresa, motivant-ha
qüestions de trehall i antagonismes
familiar,.
— La Biblioteca Popular per a
la Diana ha organitzat un curset de
divulgació medica, des del di 15
vinent uns al dia 8 de mares Ha estat confiat al metge local doctor
Alfons Hosta.
— La policía ha detingut el súbdit italiä Angel Bandranin, i l'ha
posas a disposicias del jutjat. Aquest
estranger havia estat ja expulsat
d'Espanya.
— D'una cam;oneta propietat de
1 industrial senyor Manuel Pla iou
sostret a Figueres un aparen de
radio valoras en 700 pessetes • Al
cap de dos dies l'esmentat aparta
loo trobat en an vagó de me:caderiec de l'estada, de la dita ciutat.
— La cornpanyia lirica de Lluis
Calvo estrenará dissabte a la nit,
al Teatre salbeniz. Ei hermano
lobo", del mestre Penetta, que dirigirá l'crquestra.
— La violinista americana Ruta
Pesselt donará un corleen al Teatre NIunicipal divendres, a les deu
de ia nit, organitzat per l'ASsOCiació de alúsica.
— En celebraciú del Dimecres de
Cendra, el comerç ha tancat al migdia. Gran nombre de persones s'han
traslladat al camp. aprofitant el bou
temps. — a,.

MALLORCA
L'atur forcéis
Futbol :: La defensa del turisme mallorquí :: Conferencies de cultura francesa
Palma. 14. — Presidida pels bel:0M
aove/atador i alcalde de Palma. Mar
tingué Eoc al Govern Civil tina nsva
reunió d'autoritats representants del
comerç, indústria i nombroses entitats
per veure de trabar remei a l'atur ion05, que ja comença a sentir-se amb
carácter de gravetat. En aquesta temió assista tarnaé, el diputar a Cotas
senyor Bartomeu Toas, el qual remete gestionar a Madrid la reataracid de noves obres. Cap saluda cazara no loa admesa , per la qual cosa
es reataran novament deraä, dinieCre5.
—
tornat a Barcelona lempiesari senyor Tertella, el qual , lec a
una setllada de boxa que re celebrara
el cha uta ha contractas Cheo MoreLozan o . Las Heras, Tlsn i altres.
— Amh el partit de iutbal jugat
el proppassat diumenge entre el Mallorca i l'Athletic, i que acaba amb
un empat a un gol, ha quedas cicsa la
competici6 d'enguaily. Aquesta ha donas la següent classificaela: Campa
Constancia; subcampia, Balears a tercer llar, Athletic; quart, Mallorca, i
cinque, alanaeor.
— Torna a prodair-te era eis sertors interessats inquietud davant les
mesures del Gavera, que, ineeitablement, fan sninvar el correas turístic.
El recent decret que canteadas l'estada
dels estraneers i deroga l'anterior,
contra el a pal s'aixecä la unanime
protesta de Mallorca, 110 és mema
vexateri ame el primer. Aquesta protesta cantra el segon sala sentit per
primera cegada en la reunió de fi » res ViVeS per a resoldre l'atta- aseas,.
— Ha mort, a la barriada del
Terreny, cl joier senyor Lluis Coda.
— Organitzat per la Societat Arqueológica Lulliana. Associacia per a
la Cultura de Mallorca, i la revista
- La Nostra Terra, es anuncias un
cale de conferencies per als dies 17.
i 2o del carrent nies. a Pestatge
de l'Associacin per la Cultura de Malla-Tea, a carnee de la!. J. J. A. Pertrand, director de l'Instala Francia
a Barcelona. L'illustre publicista explanará els tres seguents temes: "Les
poites parnassiens": 'L'art francais
sie la Renaissance a chateaux de la
Loire". i "Le chant populaire en Erance". 1.a segarla. amb projeccions.
la tercera, amb illustrasions masacal'. — C.
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Els fabricants, magatze-

mistes 1 manufacturero
han de redactar en cata%
Ilurs factures, albaran
dirificles als dienta de Ca-

ben»
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LA PUBLICITAT

ES T RANGAZII L'esitioliorrissi

De font francesa, s'assegura que Dollfuss obra aconseilat
per Mussolini, amb un pla d'in terligéncia amb Itàlia
•

to.

Lea darreres noticies deixen veure que no s'ha restablert l'ordre del tot
(Ve da /2 p e :m era pagina)
La saltada' a Austria s'ha de eses
salerar com a extrernadament
neme aaare i xera com a rclasment satisfactòria si es govern asssleix, en roques bases. imposar-se
S'ara manera total i definitiva. car ea
:as contrari, és ele temer tant una
reacció dels sociahstes — contra els

racter oficial d'usas que el cap de
la Schutzbund del 6 0 districte de
Viena sla presentat aquest mati a
i4 Direcció de Seguretat. i ha declaras que s'havia separat del Parta Socialista i que condemnava ele
métodes violenta implantats pels 50-

El senyor Doumergue exposa
en el Consell de ministres les
línies generals de la declaració
ministerial

lo polilla

(Ve de fa prime ra Mino)

Aquesta "mise att point » de les
intencions soviètiques es confirma
en el nou El centre
de gravetat de la indústria 1 de la
poblada, soviétiques va inevitablement a desplaçar-se envere Lea. :a
qual cosa vol dir que el boIxevisme compleix la seva miss16 (occidentalitzar l'Orient. El segon Pla
quinquennal té :a Menda, de convertir Sverdlovsk en un Chicagro sorietic i Stalingrad en un Detroit.
Gairebé totes les instaHacions de la
indústria pesada, entre 1934 i 1937,
aeran concentrades a les regions del
Volga i l'Ural siberias de les tres
elOVe5 fabriques daustomabils, dues
seran construides al Volga i una a
Siberia. El districte Ural-Kontznetsk
absorbin un quart de tot el capital
invertit en el segon pla.
russa a Asia ha estas con-

Ad' tenim els exemples d'Itàlia
ció dels sagnants successos descabi Alemanya. Ara és Austria, densa
dellats a Austria.
El parta nacional-socialista aus- será un altre país.
Hern de lluitar i Iluitarem contra
triac, que te la seva central a Mustie,
Els socialistes votaran contra el Govern
per tunee estas prohibida la seva el feixisme. No podem renunciar
aetuacin a Austria. ha publ:cat un
gratuitatnent a les conquistes soPare. 14. — A le s sis de la tarda recluir al mínimum U discussió del
camunicat pronunciant-se en termes
cials aconseguides i a les nostres
Pressupost.
el GONern s'ha reuna en Consell de
d'extrema violencia contra el govern aspiracions redemptores de la clasGabinet.
Cia:iSteS en la ama Bulla contra les
Sembla que hi ha el propòsit de
nollfuss i contra el príncep StarernEl Sr. Doumergue ha exposat les realitzar un esforç seriös Per aconscautoritats.
se proletaria. Lluitarem encara que
provod'haver
berg, als quals acusa
linies
de la declaració minis- guir que el Pressupost, d'acord amb
rnorim en l'ensontre: perque semquals va especialment Eaccia governaUna proclama del Go-generals
cas els actuals successos, per instau- p re és preferible a la nostra dig- terial.
els desigs expressats pel Gotero, pus
mental — cern dels nazis austriacs. vern
heimdel
tases
diatadura
rar
tina
Aquesta
será curta car solament gui ésser adoptas abans d'acabar el
le no han intervingut en la Iluita, peEn una proclama que ha estat ra- wehren. Diu el manifest que la po- nitat de combatents Iluitar fins a
mes en Curs.
S que estan vielentament oposats a diada a darreres hores de la tarda.
morir que lliurar-nos en plena guer- comprendra dos ¡une.
litica seguida pel Govern austriac és
•actuaria de Doll fuss. i que cometen
San insistirá en la necessitat d'asEn els círcols politice va guanyant
ra donant-nos per vençuts.
cl canceller Dollfuss lla dit que es
amb
que
no
cometa
bogeria
una
arias la decidida protecció dels nado- coucediris amnistia per a totes aqueNo serena humiliats t'i,ciberes. i seguras a l'interior la pau en els es- terreny repelió que un cop votat el
i que té per obal
pais,
partidaris
perits
i
prosseguir
esels
a l'exterior
Pressupost i resoles certes qüestions siderable. La sena política favorable
aal-socialistes alemanys.
el feixisme tindra en nosaltres, ele
lles perscnes que s'abstinguin imjecte suprimir el moviment nacionalforços dels Governs anteriors per tal
que es consideren urgente, la Cambra a Ealliberació de les nacionalitats
Segons testes informacions. que
mes
afeeproletaris,
el
seu
enemic
mediatament du sota ascia hostil i
document,
que, segons el
de consolidar la pau al mart.
s'atan ¿'acollir amb reserves, el can- es Presento a les autoritats demà, socialista
accedin a avançar les seres vacances produí la
rissat per premia conveniencia nossubversió encara ficilment
és sin poderós moviment politic.
En relacin amb l'afer Stavisky eaceller Dolliuss obra aconsellat pel sede Pasqua a fi de facilitar l'actuada recordable. Afghanistan s'agiten de
tra.
entre les set i les enze del mati.
berlineses
publiquen
exEls
diaris
firma
el
',repasa
s;'obrar
fermament
Comissió
d'enquesta.
""r afusselini. i en vistes a la reode
la
Tinc la convicció que en el mola tutela anglesa; Turquia transporPenes de mort
tensissime5 informacions sobre els
¡ en justicia.
'azacia d'un rla d'intelliginsia
El 8. F. I. O. votarä
ta la seca capital a Asia. Una mica
E', primer soeialista que ha compa- successos d'Austria, causats—diuen- ment d'una nova lluita entre ele
Italia.
Es
reclamar:,
la
pacificació
trusa
i
contra
el
Govern
mes tard Persia rebutja les nones
pele senyors Doll fuss i Staremberg. opressors i les nostres forces el%
regut davant cl Consed dc Guerra
conjunt d'aeuesta situada. singasels
partits
i
el
Ministeri
expresparís,
t
y,
El grup socialista S. d'influencia ¡ posa en conflictes An.
(M e no van tenle el valor de convo- comunistes, els sindicalistes i els san el sea propesit de defensa! . les
ha hagut cresser transportas dasant cl
larmert cemplicat. dóna a renergiaa
I. 0. de la Cambra ha celebrat una
gla terra.
Tribunal per estar greument ierit, i car ni una sola elecció en la qual socialistes es troliaran en el mateix Institucions. tractant d'aconseguir la
actuació del genere austr"ac una imencara
pla,
alte
no
sigui
d'una
mareu
nió i ha acordat votar contra el
haurien tingut majoria.
Hom sap que Xina, des de 19t1,
enrancia extraardinaria. Si Vencrgia Ira estas condemnat a mata j executat noEl
del
rasada
votació
presstrpost
per
tal
Daumei.s,ue.
d'una
premsa
és
nera
oficiosa,
de
tosa
la
govern
to
viu en revolució. L'acció soviética
roc després.
iesplegada, tant contra els extremisextraordinaria
respecte
a
je
espero—
ha
continuas
ha acordat demanar la dissohostilitat
dient el
Tambe
ci
de
la
'
mc›.
d'assegurar
la
Pr°Ie
s'exerci
d'antuvi a Canten, dintre
Els presoners agaiats amb les ar'e s de l'interior. com contra els insituacia política d'Austria.
el Kuomintang. S'apodera de Monsensor Carrillo—que els companys neda.
lució de la Cambra.
sertas d'annexió a Alemanya. no dones mes a la ma compareixeran asara cl la
FI Ministre ele Finances ha estat Un missatge del bel de
de Viena no quedaran desitts. La
gaifa, aval república soviética. La
L'opinió ansiosa
e:s resultats desitjats. shaurien de téConsell de Guerra; els altres presoaut
s ritzat per presentar denla a la melluita continua. i els seas resultats
gran Iluita esta entaulada entre RúsTunis
erras cemplicaciens. na selament ners seran jutjats pels Tribunals
Londres. 4,— Respecte als cedesa
la Cambra un projecte de llei
sia j Japó. La primera vol raparpredir-se
sense
incórrer
no
poden
París, 14. — El bei de Tunis ha
7 -i aterier de la polisica austriaca, siveniments que es deseabdellen a
la
derogado
excepcional
del
relate/
a
taquitzar Xina. Al nord i al sud
enviat un missatge al senyor DaumenA provAncies s'han constituit ConAustria, es crea als circols politics en temeritat.
- s a Fordre exterior, i especialment
capítol
de la Llei del 16 de setemdel riu Blau hom dits que hi
_i Penseu que a F.spanya pot arla relacia a Italia, Honaria, Txec e sgate, expressant-li la sena felicitació
sells de Garrar per a jutjar certs preanglesos que havent , quedas definibre
de
l'any
/87i
relativa
a
l'aprovacinc o sis repúbliques en relacions
ribar-se a tina sitltadiés semblant'
' s väquia i Alemam'a.
i cordial simpatia amb motiu de la sesoners sacialistes.
ticament eliminada l'accia de les
ció
del
pressupost
amb afoscou de cinquanta
—La conducta del Gonete perseAl dipòsit de Viena existeixen masses populars, el canceller senyor
Viena recobra l'aspecte
El Ministre de Justicia ha acceptat. va designada per a la Presidencia del milions d'homes sostrets a a cent
la . dn un centenar de cadavcrs que no han Dolliuss no peda comptar per por- guint le nostres organitzacions i en non' del Genere, per a la sessió Consell.
normal
tar cndavant la seca labor contra domes un arnpli marge a les dretes de disendres. el debas sobre el nomeidentificats ensara.
Tambe Ii envio, en nom seu i en el minació del Kuomintang. Per altra
Viena, 14. — Despres d-baver cstat
p er tal que aetuin. ens portara. sens
banda, Japó vol prussianitzar Xina,
els "nazis" anib la resistencia de
dels seas sübdits, l'expressió del seu
Els sacialistes centinuen resistint
nament d'una Ce/ni:ció denuesta.
,nscor egut la nit en completa
conquerir el Turquestan aires i
en alguno barrio de Viena, i igual la majoria. 5:11é, que llama d'empa- tlultte, a aixn. To tinc el convencidesig que obtingui èxit en els seus
-la capital sembla que ha re- passa a alpes celares de provincies. rar-se anicament sobre la minoria ment que el Gocen no solament La Ilel financera
Mol/algalia. Entre aquestes dues tenesforços per tornar la tranquititat
sst e: seu aspecte normal. Sha
facilita.
sitia
que
lisa
desitta.
i
deis heimwehren, que, al seu torta,
El comandant del cos de Bombers
París, 14. — La Contristé, de F.- a la noble nació protectora de Tunis. dencies hi ha l'esdevenidor d'Asia.
:caras la circulada de trarasies.
obra
de
la
manera
aléA
indicada
per
dia
L'enormisat
dels interessos en joc
a
evolucionar
el
La Unió Nacional de Municipis
de Elorisdori. que bou qui obri el foc catan cridats
nances ha estat convocada per al diportar-nos a la violencia.
Als tercies oficials ea destilen:
justifica l'atenció que hont presta.
mis impensat cap el "naz:stne".
l'exercit federal.
s'ha reunit, i ha acordat enviar al secontra
les
trapes
de
pel
sea
president,
sevendres
vinent
energicarnent el rumor que .s . ha tes
Per altra banda es fa notar que la Els laboristas examlnanyor Doumergue un missatge d'adhesió mis i mis. a aquesta Iluita singular
i que loa capturat, ha estat condemnyor alalvy, amb l'objecte d'acabar ia
•scular segons cl qual el caique
intervencia d'Italia en l'assumpte ran elsosdevenirnents
per no haver vacillat a agafar les reg- entre dos grans robles.
nat a msrt 1 -cl Consell de Guerra.
hei financera i exad
e
la
dis
c
ussió
:os d'enarca s'havia passat als sotindra cada dia menys eficacia, pel
Croydon. 14. — Ha marxat a
nes del Poder en moments tan difizils.
Ei Tribunal Marcial ha condenmat
FERMI VERGES
minar les condicione en que es podria
calistes.
per presidir una reunia extraa mort un cap de grup de la Schutz- fet d'haver-se oposat a l'organització
El Govesn senslela que. en gene- bulla, el qual ion executat tres hores d'una Coniederacia danubiana, que ordinaria de le< Trade Union, el
era l'únic mitja de fer que Austria secretari general de la dita organitasilo de :a si:nac. :O: pera es
després d'haver-se dictat la sentencia.
fos inassimilable per al Rech.
zació.
• que encara passaran des o
Deu processats mas que figuraven
De tot aixa es treu la cense- -.es abans que s hagi za p aseLa dita reunió té per ohjecte exaen la mateixa causa llaman de campatermini,
potscr
que
en
un
qüencia
minar els recents esdeveniments
s.. restablir 'entre en alguns cen- reixer (lavan: els tribunals ordinaris.
Austria
que
malt
llunyà,
sense
en
d'.austria.
tres i-'lats.
Una nota del secretari
sigui literalment absorbida. I'llegeAquest mati han estas detinguts
La Independencia aus.
d'Estat
danua
la
regló
alemanya
monja
:s'aras sfrnificats s smialistes con-itriaca
"L'Oficiosa Correspondencia Po- biana sera realitzada de fet.
sárs en l'actual moviment contra
París, 14. — Seatifixen en un amlítica" publica unes manifestacions El que en pensen els
bient de g ran cordialita t les neg ociaEl conflicte duaner franco-britànic
del secretari d'Estat de la Presisocialistes madrlienvs
:it:nuen les e s caramusses entre
dor', entre Franea. Anglaterra i Pa
la inMadrid, 14. — Un periodista ha
islernacianals
Paris, 14. — El leal de la reposEl conflicto ouaner franceles
fnlifies
Lt:
il5
e socialistes i la ¡solida a FIO. dencia sobre els origens de
que podrien adep--liasobremu
sin-Tercie deis socialistes a Linz.
ta francesa al memorándum alemany co - brititnic
par:at avui arel, els liders socias'espera conéi.rer tui e:S seus termes
Ssbe s g i Simmering, suburbis de
tar-se encaminades a sa lt aznartiar la
.de:: declaracons din role
En
Ice
d
li s tes senyors Largo Caballero i independencia austriaca, pern cal re- exacles la sola trunsno'sa pel govern de 19 de gene n sobre el desarmament
capital.
París, 14. — "Le Temes" , comenla polla comenta a exercir ,11a
Les autoritats declaren que per estreta vigilancia al voltant dels cer- Wenceslao S'asedie) sobre els sur- marcar que en cap momees sha Pass francés, stitla.tcatil l'andai.eadoe Pon- sera comunicas densa a la premsa i tant el conflicte duaner franco-britàcomunicas divendres pels periadics.
cessos de 'iena,
Cel, a la Ir ill:dristrasse, resronent al
• asai esperen vencer la Tesislat de l'adoren', de mitjans coercitius
nic. diu. entre altres coses:
c les socialistes. grades a haver po• - • s, oferta. i que aquesta rus queEl sensor Largo Caballero ha n i de la tramesa de f a sces armarles es- Incnior.ndurit d ‘s 19 de Ja SC
El ministre de Negocis Estrangers
"No es tracta de reduir les itnron
gut interpretar un telegrama nifrat.
envià ahir a la nit a l'ambaixador de
sap. Péri,, que arpiCSla 10:0 csh., retrangeres al di t país,
el preseas d'equilibrar la-tacions
- , restablert l'ordre.
No obstant, l'expedidor del des- dit:
Les últimes noticies de Viena
Praga, z.s. — En el Censen de mi- d/actuad es el sentir, que ja CS ptCreia, França a Berlín la contestada fran- balança comercial. Si totes les nacions
s ervei de ;ramales ha fundonato se n'ad on a ¡ pegué donar a
que
cesa al nietnorindum alemany de 19 es lliuressin a aguces joc, dintre
sial tan claree i te'aninants
niantenir elS pinitS de vis/a ja ¿nto.
nistres celebras aquesta tarda ha pre• asirehé ro-malrnent aquest maics forces de la Schutzbund l'ordre
j.•ede gener, que Irania estas aprenda en gans anys els Estats solament arenpensasteis enjudiciar definitivament sentat la dimissia del seis carrec el mi- sal es ti, des
, 'a capital.
d'atac.
ingalCiar
aiS
conla reunió del Censen de Gabinet.
els fets. La situada es niolt
nistre de Csraerc. ¡ seguidament han nialment 11:EVI Vd
seguirien dificultar el comerç ¡raer.
• les Iluite s que hi llagué
Immediatament obriren el Inc conocupar-se
desL'esmentat ambaixador illurara imdels
electins paratuilitars. l'altirti
fusa a Austria. a pesar
itt el mateix bus el, ministres.
nacional. El sol objecte que sala de
el ala d'ahir resultaren uns tra cls agents. per la qual cosa
publiCuan
sigui
mediatament
la
dita
premsa,
proceresposta
al
aodocument
d'agites!
El senyor Mals potz ha efes:toas
cercar és el desenrotllament dels can• * a morts entre policies soldase. aqucsts es replegaren demanant la pasaos que rep la
vis ; es pot vacillar sobre els mitjans
- aerdues del s socialistas han tramesa de reforços, a la qual cosa dent s n le les auteritate governa tices. Mediata:1MM una madificació del (a- uat inlegramut, tic lot es 'mue- ven alemany.
que
a
es
pot
suposar
Car
a
part
Wenceslao
flirtet,
d'a
res
id
des
Per la seca
adj udicant-se lis cartera d'Afees
a «vivar, pera aixti pot consistir, i els
Poncet Illura la resposta
, - s r forço s ament elevarlissines,
s'accesii cliviant force; d'artillerla.
espirar
una
actitud
evien
r
Berta:
sil
a
E'strangers
anglesos
ho comprenen con/ nosaltres,
rrillo ha dit:
al senyor Beles. la de Dela superioritat d'armament
Acaba diem que cs tractava (Tuna
Berlin, 14. — L'ambaixador
luIs
Cree que els fets de Viena sigfensa Nacional al sensor Bradae,
Mensiva de carácter general socia:es trepes del Gove-n.
Franca, M. Francois Polleo. ha lliu- a fer-se concessions mútues i no donarse cops".
nifiquen que els socialisme no te
II nterior al senyor Cerny i la de C.,
dati l'sna
l : •u•sn'.na's.
c er'
i elT. s ! .p'od
El nombre de ferits ha ¿'éster lista, que, gràcies a l'actitud del
n;erL",. a td
rat, a les i2'3o d'avui, al ministre
Genere. bague d'iniciar-se prematu- altra sortida que oposar-se a tot
objecte d'animats comentaris la aova de Negocie Estrangers del Reich la
• -•, é mo:t considerable: pera es
Un discurs de Baldwin
reesnirYliZeiDa n d'teal lekt"ansell segueix
mcIr. ça
rament.
i greu fase de les tons c n erercials
sihle tenle dades fines sobre
arreu als avanc o s i atacs del ieiresposta de Franca al memorándum
assumida pei senyer alalypetz.
xisme.
f run,.0-angleses, que adhue Jan 1-r e- aleniany del dia 19 de gener.
asuest punt concret perquè el camp
Londres, i4. — En un discurs
La no intervenció dele
ilsas era u ralt extens i porque
..eure ta possibilual d'urna guerra ecoFI document consta de S pagine que ha pronunciat a Presten (Lannals
Nt;Init'il.
Ja
"Cid
alglal
teles
Clase
que
escrites a maquina.
—7 ,, e0S05 ferits sAn amagats als
cashirel el senyor Baldveyn ha eht
Sobre la no intervencia dele nazis
EL GOVERN CUBA HA
domicilis o ell
especialment:
d'altri per
en la insurreccia, es declara que Un diari be'ga afirma CONCEDIT UNA AM- elS dos paisos lii haztia salientesos ets La nota debla la porta
aquesla
Sobr•hd
pergi4C
e:nser a isser detinguts.
"Si perdent les nostres llibertats
aquests elements no podien interne oberta a futuras negoalate
osed-ta
,
ra
entre
dtes
politices,
presi71 slce-canceller major, Fey, ha
que Loebe, ex
PLIA AMNISTIA
democntiques per les quals els nosn:r al costal dels seas enrielas i que
clacions e:
la Ilittrecauvisla, de la quo/ es partida--st que el Caneas és completa 1:l'a y una, II. -- El litoverit
tenien 7c-peranca que el 1,,-,vern reParis, 1 4. — Parlant del memoran- tres antepassats combateren i sofrii cf '0/' del tortags Offit-e, i la prodent socia'ista
arrio de la situaci nS i que inspeha n • , n noetlit per (leona una amren, perdrem la nostra individualicorregu a s a (lis per tai de 'fintar
dum francés lliurat avui per l'ambaileYcionista,
defeusaaa
kunciptan,
per
,t7d per tests els majans que es proplia iiiiitiofias, per airtill de la
tat característica i perdrem també
contra 1 rumie come.
xador de Erança a Bedel al Daten
,adf.
presid.
n;
del
Board
Reichstag,
ha
ingres
of
s ...e :a:e eic
1/11511 nainbroo... s,, i ,,j,. i nns ts a
la nostra anima.
Per aisaS 113Z13 han perla la
alemany, el Paris-Midi" assegura
I
or
jitA
al
poder
el
t'alune!
liase
¡
pones
de
Deneis initSans d'archa que els
preati aeran e..ndoD13801aCiÓ de societats
En nombrosos paises aquestes 111que la nota francesa deosarä la porta
sat al nacionalmergue, itarth n -ti set:a de l'anthai.rasera dificil de recobrar, ja que el
nades pel pagament de mulbertats han desaparegut, i sembla
oherta per a hatees negociacions, peEl Gocern ha decretal la dissolució
Genere
compta
amb
un
n1t it i,' ., 1nS t-41 7ynell la (oc agroexercit
i
que llaman de desapareixer co un
mentre Alemama reclami el reartrenta-sis societats socialsdemacrasocialisme
contsincaeiú que el ttuvers
una policia que procuraran defen s a.11 bical del ptmitatlic que
altre: Austria. Existeix l'amenaça,
mament immediat secar control eficaç
Berlln, 1.r. -- El currespansal dul
hinic g l ar a; a la produccij francesa
l'ordre amb energia.
aa
l' reclama l 'e xerucia ininiea la Gran Bretanya, de l'esquerra i
i mentre compti els nazis d'assalt enUn destacament de la Schutzbund,
Lliure Belgica" ha dia la de Iota els milehadiales
belga
"La
tush sIl inird s t suplent e mari del co
diar¡
de la dreta, que contemplen no
A Gratz
tre els seus efectius militars, no is
sc anava en direcció dEggenberg,
celebras un intervin and, l'ex-pre;i- culpables (Ellas ac manas atva- far Ceeti. LI se; era !rascar ha di. fácil d'arribar a una intelligincia ensense simpatia el pais en el qual la
s entrat en collisia amb les tropes
Noticies rebudes de Grate anuncien
els tracto/1 eontereials entre
dent sacial-demacrata del Keichstass,
la.
bit
(el
t
• xplasit) unit
Ilibertat
democrática, tal cont la
tre ambdns paises.
s smanentals, seise que fins ara cc
s itie la ciutat esta tranquilla, pea', com
da nos pd sos, tus de [926 i 11/1 nitre
senyor Luche.
bemba, epa , , aentins.
comprenem, perilla.
s e smin detalle sobre el resultas de
sigui (pm cls anims estan upas
La
Domissió
la
sera
cansa,
senatorial
tiah's ben ret01,1 L'S t irr
Despea; d'eapressar
tintieies. Ita rnits;it
Recents esdeveniments desenrot;jaita.
tau-, cs tem que es reprodie:xin cls ció qu cla sucial-deninvra:ia ha de-- Hgni» 11.Inss nmlorirls,
examina els diversos me.•nlailes. 1 onl que la zalidesa
Ilats a la Gran Bretanya i a l'esDurant e: matí han estat fets sissucesiStb.
morändums
a
stmree
tiolitica
‚In
la
l'er
aparrgrt
1 . 0.'1tts ad r an.i cm-un; Inca 1/leUra
pereprtrueld
xl/sna
presoners.
Oficiainumt s'adrret que les tripes
:sientan: a, el scmor Luche ha dit qm.
fil que iemprenguin negoal/S,
París, 14. — La Comissia Semita- tranger han acusas inicie de desSanliagn do
I
confiança respecte de la democramafia ferroviari entre Grata i del Guerra har, tingnt t a m 'rt 1 170 despras dliaver !taitas teta la sera
En
riaciou.s.
rial de l'Exercit ha comparat els redirnooil,
SI
iIs,hrs
lut
...ena ha quedas restablert.
inarx;11,
icrits, rnentrc qae per la part social
vida per la ideulegia que representa cl
cense memerandurns alemany, anglas, cia, perla no veig ni en alosley ni
El pr:doinini de hl tendjacia de
.
111
la
n1
15
,
11;111
.
-illa.aej.".
en Stafford Cripps els hornee que
ta ein estat revnllits 7e morts,
Partit social-demOcrata, ara ha dec-dit
El nombre de marta
francès i naba arel) el pla construcN/ah- mula •ttnfra la de John Sinron té,
IIIIa p e regrimiciú \Muta, quo os
hagin de dirigir la revolució a AnmeS , les fnrees governamentals
ami,
Iota
consicer
.
ai
raadherir-se
,
,
tiu
francès
de
novembre
de
1932,
que
oficials,
durant
els
evutentenent,
sus entre bastidor: pu/J.
Sesione les (ladee
dirigeix a llanta, presidida pal
han capturat faso pres.-alees.
eional-sve-almne, l' irgan que tara la
la Comissió considera com lainic que glaterra."
15.5, pe r qué t'$ bo de lesir en cumple
desenrotllats a Viena en
/11.»):41•111.1
Respecte dels acorde comercials,
A Linz han ccntlnuat
pot permetre una reducció en massa
r efor m a dcl Re:cls eme l'obra is.vsr•
si
el
Vorrigti
Office
s'hogues
p
roqttc
darrers dies hi ha hagut 134
11.11, actulit a ;10.1inindar seIs px_
el senyor Baldwyn ha dit que els
eis combats
nal de socors i les mesures l er redele armaments.
sa rou,naln e lit a Runciman, he9ritil
de1s quals ir) han pertanyut a
puthri..11aPiti d'Ique
Osan acahat o estan a punt d'aLa Comissió, per unanituitat, ha enNoticies que e5 reben de Linz donen soldre el problema ¡leas sense feina sen talia, 11 ministro de Negocia jy r.- algia 12 sera semi, mara John
saces governarneatals.
cabar-se arnh els Estats escandinaus
al
sea president que comucarregat
Irott
n'ea
demostrar
a
haver
vrIgut
segases alsrsa dades die- com ist e q u e durant fina la nit han con- actes que la sacial-Semocracta no tue- Eslen»aers
t('altres diferents
o biltics beneficiaran substancial.
niqui 41 cap del Govern i al minisI rano' el SCu deSiOntentaIlient perqmli
re; de tot criebt. el total de morts és tinuas en aquellapehlació ele combats. rta intentas mai nonas a cap.
peratinalilata.
Sembla que entre els socialistes s'ha
tre de la Guerra un ordre del dia ient ment la indústria carbonera,
arub iom men a de reserves
el de 417, dels quals 197 corresponen
n o t'en,/ la i,uu britaniea s,hre el desrestallar la rebaixa en vuit ano de
reeistrat un centenar ‚j e morts, i
aquest telegrama, degut sobretot a la
a r mame m. 1. CIII es sa l ud, John
a Viena.
RAMON FRANCO
ssa.osso a 426noo hornee dele efectius
sera Procedencia. El to's natural förd
miau, wantaige d'.IItunanya, tnisva
El lealb s e de ferits. també segons entre les tropes gevernamentala
que unes derlaracions teles a un ',rejaLlulta violenta a Story
TE GRANS PROJECTES la sequrelat de rratt i a 1 t,en OgaCita de Franca.
s Se s s . dades extrasficials, s'eleva a
de
Rrussell.'s.
vinguessitt
Afegeix que tota nora reducció sen- S'HA REGISTRAT UNsuprentacia de les ftratis nacions remWashington, II. --Ha arrila lluita ha estat molt sielenta a die belga rus recen/ el passeig de
Altrameni da
se garanties seria una imprudencia a NOU SEISME A L'IND I
ira les miljalles u tetileS, inrI, la conC - Ill'uzis visita els hosbill a aquesla capital, proceSteyr. FI; rebele han deseen la via
ex-presidest del Reichstaq,
la qual lumia d'oposar-se la Comissió.
troica( errisid de tra,.tats i sneeifris
012's
den! de N0551 Yurls.
Sirria en una g ran extensió. La central
enttnandlat, pchs earre rs-de Berlín i el del 11/ do ( ' A%
Cr mur
...s mseions
Telegrafs
tarnbe
estat
Cerreu
ha
i
espanyola
El
viatge d'Eden
de
i
el
de
la
República
Ei President
UN ¡n'entinten( a us ransP de io;aende sepan arder.
Bombai, 14. — S'ha registrat teld
thiúti Fra1101) , 11 (Vial CS pn,
destrusdes.
r anceller. seavor Dollfuss, han estat
Londres, 14 . — El viatge del se'roció.
minisieri de .V.evocis EVranposa estudiar I organilinció de
Les torees del Govern han hagas de
nyor éden a Pari, Berlin i Roma tin- un mosiment sismic de gran iatettaiasaiesta tarda. al diversos hospitals
••
•
_
g e rs de 1- rano l0 t . of seguir la lesi dra per objecte recollir informacions
l'Aviació ale Estats Cll j (S, j nl
tat, l'epicentre del qual eaktgew ei*
de la ciutat en san assistits els sol- prendre les barricades desprie de funaliEx lerups assegurar la
riosos atacs. Les baixes eón molt nomb rildnica i vol matt.'esir botes reladat de l'exercit federal que resultaofícials sobre el metnorandum inglés
tècnics que era situat a /es ladro
D'UN
POETA
MORT
cions amb els n'Uds i (mies, i en mieonprració Govern nordren ferits en els combate contra els broses pee afilbdt/eN parts.
del 3? de gener darrer.
orientals.
TURC
el e r tense
la Perita Entesa,
ainerivil, lirnts relaril l) al vol
A la tornada del Sr, Eden, el GoLa prom.& alemanya
socialistes.
Berlin, 14. — Els aparen, ababol&
goiern anyks ja Una politice vern anales decidirá si s'han d'introtransellanlie que l'aviador enSlatitbul, Ii.—Ha mor( DjeDurant la tarda les forces gover- ataca Dollfuss 1 Warenlintel '1tt'itlsbstb e , r en 3 PPIS Z .t. a C011panyol la el pr.pw-II (Folienrtat nentals han iniciat accions de
nap Clictiabeddine, que ha esduir o no moddicacions en el test ales del s observatoris de lena i Han,berg
solidar els raniais reaeeionaris. Si
original dal projecte.
lat tu dele inius gratis 'meted
co mplement contra els barris obrers
burg han registrat durant duce horas
Berlín, 14.— Els comentaris de la
dil 5 n .1 pnrturtn tu cap,
..117n11a'Cr r a liatet's ¡el mes eas dr la
El Sr. Eden arribará a Paris di- forts moviments sismoldgics,
de G hoete i Wildgans, situase al sud premsa. matinesa com se sap a l'o- de la Turquia contempotällid.
r
ata
i
de
Roldtem,
dem3e.
realit
'LUCIÓ
polit
ica
poden
tamiz'
ele
Berlin
i
vendres. Despees anin a
¿si
You un dela primera que
de la capital austriaca, amb objecte rientació impresa del regim hitlerii,
Roma, i tornará a Londres a darrers tre dele quals era situat a l'Entres»
projocle g del comandan t Franla situaeid europea seria ion dide reduir els combatents socialista.
jutja amb gran severitat ti govern cultivaren a Turquía el ni oOrient.
de
mes.
lema
d'enguany.
del
que
co,
a
la
primavera
deroiente
Ptr altra banda, noticies de eaDollfues i la sera politice, amb

Avui serà conegut el text de la resposta francesa al memorändum alemany
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Lliçons sense
deixebles

E
Doujuss, que meso: envero
que» eas drepar-ee coraljosament daaus solifferia de Hitler re aplegar tötes lesstimpoties trOccident, al
raPckiatill ha coisrut als braços del
joriircip ..learriberg i ele srus feivistes. tegdti del foc Aa entrat a les
brasa.
Diren paises que es tracto d'wnes
breases dose/seiguer, i que :mime val
»tés de rostir-se a la 'rasa llar que
no ea la llar d'ailM. Piren 01.ra, perb
n o n'estante *aso segurs.
La incomoditat del eide canten:Pocottsisteix tal regada en aquesta
aé!Igacid ineltedible d'adoptar posicions extereres i tivonts. Segurameni
el Cancel ler Dallfuss no As que,
pssat a triar, ö mes exactament a
patir (a perir ‚mb g e", que egwival
a morir) eatre ti Socialisme i el fei.ristrre, s'ager en? al costal de lo
iadwra blof«, per horror de la dictadura roja.
Aran» avisos me ene la n'anta<
ensopes a tots *geste!
El mal és que l'experiència, la pre,-:.asa r.rPeriéncia, no sal ésser bé
Jsmunicable. Serveix — de regaderoí qui resumen! la passa. Pera gairebé
r//i no As aprofitada pels que en són
e;;N rctodors o tertimonis.
Si pa rlen als +castres extremistes de
rcsquerra de la netessitat de erfre,,,. impulsos , tapice i d'estirar esas-

psracions iuuítils, na diran: "Bah!
Qlli n'hem de fer de taelaparennent
ssiguant dels socialistes austriacs...t
Aquí som d'una altea fusta. Les cireuenstancies no són les matches."
Si lis gire n als republicans el&
dien: "No no entretingueu en ro:111Vq-0.5. No és hora de fer agudes
frases literaries, ni de mantrnir vaques difereneiacions de morir. Unittvos rota s'han unit rls republicans
francesas, i un cop actueu antb
sentí! reuní, sense ni valer matar tot
el que és gres, ni gronxar-vos
an ingenu liberalisme vuitcentista..."
Si el: (líen aird us respondran: "No
,s1 tos rragcrar la nota. Els CirC!iStes espanyols no ferien veriusble fosca. La fusió dels republicans ié in,-onracuicnts... Ara faro,: un discurs a
Terol, que puntualitzsrd la tesdriö
deis partits..."
Ni la llicó del petit Dollftiss, ni In
Mcó del petit Doumergue és f‘icil que
fui,: reflexionar els polfties espensols.
erfe.rfortar els político rata1.-ns? »gestara el se ny d'aquests Per
' , entronizar a Catennya la Ileuperesa
e la loe ficitcia d'aquells?
Eres il problema.
Carlea SOLDEVILA

Confederació Gremial
Catalana
La Confederació Gremial Catalana ha lliurat un escrit a la informació oberta al ministeri del Trehall
s obre la possible i convenient reforma dels Jurats Mixtos, escrit que
subratlla i accentua els punts
vista adoptats per l'Assemblea Econennico-Social tinguda a Madrid i
convocarla per la Junta d'Ennae de
les Corporacions Econòmiques de
tot Espanya, a la qual pertany l'entitat gremial esmentada. En aquest
escrit la Confederació considera que
els Jurats Mixtos han d'ésser tan
sois jurats de conciliació, sense facultats judicials, per l'estil dels Consells de "Prud'hommes" francesos,
dels Consells Industrials anglesos.
dels de Conciliació i Arbitratge
d'Alemanya i dels Comitès del mateix nom de Belgica. No han de
tenir facultats inspectores de tre1 all, els inspectors han de formar
cos especial verament seleccionat, car la labor que en l'actualitat
realitzen és viciosa; en cap cas podran tenir facultats judicials, per
quant no han d'actuar com a Tribunal de Justicia.
Els Tribunals Industrials han de
continuar conatituits com ho són
actualment. Els desempats, resolts
per un magistrat de reconeguda solvencia social i económica, per tant.
creació d'una magistratura social
especialitzada dedicada a la presidencia de Tribunals Industrials j de
Jurats Mixtos.
Els Jurats Mixtos no han de confeccionar bases de treliall i sí tan
sols procurar l'avinenea entre patrons i obrers, i quan seis bi demani dictaran laudes. Cap vot diriment en el cas que continuessin dictant bases de treball, i si el cas ei
presentava decidirla l'empat el Consell Superior de Trehall dintre ¿'especial, realamentacions.

• ••

Per tai de traed!: de diversos a‘-

sumptes de cabdal importancia, entre ells el que fa referencia a la Llei
de Cooperativas, la Confederació
Genital Catalana ha convocat hatee ke estime gremials de Cataittnra, a nna Assemblea extraordiebria que tindrà Roe el proper divendres, dia 16, a les quatre de la
tarda, a l'estatge de l'entitat confederada, carrer de Tallers, núm. 22.
Si algun deis estaments gremiala
no harás rebut la corresponent convocistbria, es prega per mitjä d'aqueet sea que es doni per invitat,
enviant com a delegació, a Esser
possible, el sea Consell Directiu, puix
que ds assumptes a tractar tenen un
interés remarcable i la Confederació
Gremial Catalana compta per endavant. amb l'aersistbleia inexcusable

be boa Hoe-emlitatsi
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Mettorelbgit
de Catalunya

Sirve!
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arruado

4174011FIRICA
• 'EUROPA A LES SET DEL USA
14 DE FERRER DE 1944

Persiste'n el rellrn anticicIgnic
• CoocIdent d'Europa, amb doe
mesimum• altor% lhan • Austria
I Peltre
la Penfrieula lberree.
Fa bon lampe, amb oil petrel/e
tare, a tota t'Europa contra?, a
Peana 1 ala PRiS . ); Balaca
A Repanya ha enmante( la nibulesitat, siegut a la Bit: gemid' d'un
mlnimum barometrio retallo sItuat
cap a Canario. I que tendelo a internar-se pel Marrec Occidental cap
a la regla del Sahara.
Al nord d'Europa hl hc emulen,
icen mal lampe
balees que p
• Resbala, • Escandinavia I a la
mar ~loa.

errev DIIL
A corratumne, A LOB SUR

Domina boa tempe, amb ces vera,
• olmeda de les comar q ues de
Tarragona, on comenca la zona de
cel nuvoles que aval cabrito la
resta de la PenInsula.
Ele vente ten fluleos del mal,
I parsIstaisen les glaçades • l'Interior del pala.
La temperatura mlnima d'astil ha
total de 13 graos iota raro, a Camerma.
ottervacions del lampa a
Barcelona. a les set, van a lß cap•
1alera de la primera pagina>
.ffle.
nn••nn••nnn-••••••n••»......111•••n••n ••••• n•n

Estant en projecte pel Club Femenil
d'Esports, l'organització dhut curset
de cuina d'acord amb el Departament
d'Ensenyament Domèstic de la Generalitat, el Club demana a les associades, a leS quals pugui intcressar que
s'inscriguin fins tot el dia 25 de febree, a la Secretaria, per tal de determinar el nombre d'assistents, sense el
n mal fóra difícil de prosseguir l'organització. Teléfon 327 01.

NAGEll
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Banyeres, lavabos,
etcètera
:Ida. Llniversilat, 9

El Sr. Cònsol general de França,
especiahnent delegat pel seu Govern,
ha fet reniesa a l'antic Conseller municipal, Sindic d'aquesta ciutat, Antoni Sansalvador, del títol atorgant-li
la condecoració de les Palmes Acadimigues, que li f ou concedida pel seMor de lionzie, Ministre de l'Educació Nacional del passat gabinet
Chautemps. - El nou "Officier d'Asademie" ha contestat al Sr. Gimol
agraint-li l'atenció de la tramesa i
expressant el reconeixement al seu
Gocen.
La Delegació d'Hisenda ha assenya.
lat per a avui els següents pagaments: en or, E. Arnal i Matee,
2D0, i Eugeni Pretto, 760; en moneda corrent: E. Arnau i Maten,
1.36573; Andreu Badaló, soo; Antoni
de Caralt, 000 ; Octavi Chainet,
4.1412o; Trinitat Fontcoberta, 2.0001
Estrella Giralt, 121'1S; Celestí Julia,
28'74; Joan Jover, 1.500; Josep Mas5flo; Antoni Molins, 35406;
Ferran Mufioz, 2.000; Josep Parede s , 1.5oo: Llostene Pedrals, 84'48;
Eugeni Pretto, 5.03446; Rafel Prats,
14485; Josep Pla, 63'80; Eliseu Vilaelara, 1.500; secretari Juntes Administratives, 3520; Miguel Mates,
9118; Administració de Loteries núnitro 12, 1.200.

LES COOPERATWES
DE TRANSPORTS
La Cambra de l'Automóbil de Catalunya, a l'objecte d'evitar malentesos q ue es produeixen i que podrien causar perjudicis a alones persones, ens prega la publicació de la
scgiient ordre dictada pel Ministeri
de Treball de data 7 d'aquest me>.
"Primera.— Que s'ajorni el funcionament de la Cooperativa "La
Levar,tina", fina i tant que aquesta
entitat encii a aquest Ministeri la
llista dels seus socis i la seca condició civil, atub el fi que quedi ben
diferenciat el servei que s'ofereix
als socis i als no socia, tenint els
uns i els altres el degut reflex en
la comptabettat, d'acord amb el que
disposa l'article 8z del reglament
Regulador de Cooperatives de/ dia 1
d'octubre de 193i, sen-e cl qual requisit no procedeix la seca recianació c n ,rn a entitat Cooperativa. en
eis quals agrupainents no ha estat
encara inclosa ni classiiicada, i no te,
per tant, personalitat per a funcionar.
Segona.— Es repereix a l'estilen.
tada Cooperativa "La Levantina"
i nerque es po,i dat, dels preceptes
del reglament de 22 de juny de 1920,
requisits necessaris tos ells per reeoneixer la seva personalitat i els
gneis extrems hure d'acreditar davant d'aquest Ministeri, complint
mdeix temps la legislació fiscal.
Tercera.— Que no cal dictar cap
disposició aclaridora de !a hei i regtarnent de Cooperatives, puix que
no existeix cap precepto que autoritzi a pensar oue la nualitat de Cooperativa eximeixi del compliment del
Reglament de 22 de juny de Pan i
per aquest motiu ni en aquest ras, ni
en altres semblants, na es reconeixerà personaditat a les Cooperativo
de Transports, atase que hagin.acreditat que a judici de l'autoritat emnpeent es trobin dintre deis prereptes legals, i
Quarta.— Que en qualsevol cas
similar que es p resentí, aquest Ministeri dernanara préviament l'informe de la Directió general de Ferrocarrito per tractarsse d'un aove'
piddie. e •

GENERALITAT
Conselleria de Oovernació.—
Ahir al naigðis, els rebre Pis.
periodist es. el settyur SelceS
els mautiesta que eslava reflnit amb lit Comissiú
nada pel Goviirn de la Generalitat per parlar deis locals
PR els piale g ui havien d'installar els diferents serveis relacionats antb el traspims fradigue,
quests.
primers edilicis gin. es trasvl
de th.vortiapa,ssaran
Actualinenl els tut quitectes
estudien la manera trinslallar
els serceis d'Ordre Públic en
aquell
* El Consuller de Governarió va manifestar anir als periodistes que al "BuIllelf Oficial" d'aviii aporcixeran dos
decrets important s: un que fa
referència a la reforma de la
plantilla militar ilel Sinnetent,
i un itlIre referent
mera d'una cornissid que ha
d'encarregar-se de la reorga-nització del Someten', i conten
cal' per confeccionar un reglament per al Sometent de Calalunya.

KI Butlieti Oficial de la Generalitat. — Liu nl semi htiffier0
d'ahir publica el segdent sumari:
Governació: Ordre convocault.
un concurs per a la impressió
i confecció del carnet d'identital, del Cos d'Investigació i
piihneia de bi Generalitat de
Catalunya.
Ordre nomenant gruvidionalment secretari general 41e la
Comissaria General d'Ordre
Públi de Calalunya el senyor
Miquel Bella i Capell.
Economia i Agricultura: Ordres clonant tresnal a la ponencia creada per fordre de 16
de gener d'enguany de diversos expedients relatius a instäneies rebudes en relació amb
l'estructuració dels Serceils
d'IndÚstria de Catalunya.
Departament le Salan st. i
Assistencia Social. — Direcció
dels Servela de Sanitat: Circular adreçada als inspectors pani' a ris de ditriele.
Departament da Treball i
Obres Públiques: Edictos i citacions de Jurals Mixtos de
Catalunya.
Recaptació de contribucions
de Lleida: Edicte de l'Agencia
Executiva de la zona de la capital.
Delegaciú d • Hisenria de Barcelona: Anunci de subliasta.
Administració de Leudes públigues de Barcelona: Anunci
le pèrdua ile caries de pagametal.
Districte miner ile Barcelona: 'Anunci,
Direcció d'Obres Públiques
de Barcelona: Alunan
Direcció d'Obres Públiques
de Tarragona: Aiiiiiicis.
Juntes nuinicipuis del Cens
electoral de Calaba:ya: itesultato de les eleccions de conaeIlers municipals celebrades a
Catalunya el 14 de gener d'enguany,
Releen) dels ciuldans que
constituiran les Juntes municipals del Ceus electoral tle
Catalunya durant el bieliM
19 3 4-19 3.3.
Relació dels Incals ,leslinats
a collegis electorals (turma
l'any 1934.
Administraciú Municipal. —
Edictes, suldnistes i edneursos
I'Ajiitttanietlt do Cal:diluya.
Administració ele Justicia.—
Audiencia de Barcelona: Publieació d'edic1e i sentNices.
Tribunal Contencioso-Administratin de Tarragona: Edictes.
E/fletes de Ju tials de primera

insteuesia f inaltruccid de Catalunya.
Edictos de Jutjats municipals
do Catalunya.
Edictos de Jutjats de primera instäncia i instrucció de foca
de Catalunya.
Justicia Militar; Requisitòries de diversos Jutjats.
Anex únic: Extractes dels
acords presos pels Ajuntainents de Catalunya.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE FUBLIC
Fou detingut ahir ',remese
Josep Moreno Quintero, natural de Zauer (Alrneria), al qual
fou trobat dins d'una n'aleta
un uniformase complet de soldat
de teavallerta. El delingut va
declarar que hacia deserlat del
regiment número 9, que estä
de guarnicia en aquesta
* Ha estat comunicat a la
Comissaria General d'Ordre
Públic, des de Terrassa, que a
les Sis del /lililí (Fallir es declara un incendi al carrer de
la Font Vella, calculant-se les
perdues sofertes en unes cinquanta mil pessetes. Calgué
prestar auxili a tretze persones que es trobaven a l'interior
de l'edifici que es cremà.
* El tinent coronel cap de
les forces de Seguretat i d'Assalt, senyor Joan Rieard, efectuä ahir les protocoläries visites de compliment a les autoritats.
* Ahir a la matinada fou
detingut a 'Hospitalet S'alvador Lozano Garcia. ele ¡renta
anye, natural de Baños de Fortuna, al qual fou ocupada
una pistola amb els carregadors corresponents. Sembla
que no es tenen antecedents
penals del detingut. Amb,tot, la
policia fa indagacions per tal
de coneixer els mitjans de vida
i les relacions amh que compta.
* Al carrer de Vila 1
la p011eia Na denúmero 5
tenir ahir Alfons Jofre 1 Rodrfguez, de 43 anys, natural de
L'Havana, que és molt conegut
amb el sobrenom de "El Cubano", i Gerard Pujol i Fernändez, de -12 anys (a) "El Argentino". Se sap que aquests
dos individus han pres part en
diversos robatoris, i lambe en
el darrer mociinent sediciös.

AJUNTAMENT
El Consell del Treball.
L'alcalde. senyor Pi i Sunyer,
va presidir aliir la reunió de la
Junta Local del Consell 'del
Treball.
Visites a l'alcalde. — L'alcalde. senyor Carlos Pi 1 Sunyer,
va retire, entre nitres, les
tes segiients: l'alealde de Berga, acnmpanyat del diputat senyor Trabal ; el Direct or de la
Pres6; els senyors Jaume Fa/1AR i Josep Tàpies. piren' i advocal, respectivament, del Me1 ro Transversal; el senyor Maritmo de Bucovilx, el senyor Sanfeliz i una representació de
l'Atur Forçós de la Generalitat
de Catalunya.

Un telegrama de l'alcalde de
Sevilla. — L'alcalde, senyor Pi
Sunyer. ha robot un telegrama
de l'alcalde de Sevilla pel qual
ii diu: "Agraeixo cordialment
Menciono dispensades per VÓS a
la representació d'aquest Municipi, corresponc afectuosa‚non f a la saltitaciii que oto tramuden de vOs i crinfio que l'EsI a I correspondrà en just icia al
siterifici de les nostres ciutats
Pol' les Exposicions. — Lis saluda atentament. — Ernili Muñoz Rivero, alcalde."
L'allau d'estrangers.—L'Ofieina (lo Collocacb; de l'Ajunta-

PEDAGOGIA

Eis tribudali

Unhersitat Aeteatoma
mena de Bareeloua (Passelg de
la laddslria, 11) presa als senyors estrengers Carotina Car,
Juan Carrier, Gimintred Casanelles, Miguel Casola, Antonio
Castilho, Jeronimo Gavagnac,
Francesc Coca, Joan Cotillas,
Hubert Contat, Joan Graffk,
Jtulio Cuadra Cesar. Eugeni
Chabert, Paulina Gliatric, Miguel Dancu, Vallan Djgagan,
Dionfs De,-lat, Anna Detlef,
Henry Diamy, Rainon Díaz Llano, Barbara Dibel, Frederik
Dixon, Llorenç Domenech, Enric Domingo, Astrid Doran, Max
Dubin Dubinski, Santiago Duch,
Salvador II. Durinch, Fritz
Ehrest, Ilicitud Einselo, Antoni
Englander. Erich Meyer, Jordi
Ernest, Víctor Estucblier, Esteve Fuljan, Alexandre Josep Antoni Fariña, Otto laustel, Enric Fercher, M. del Roser Fernande:, Josep M. Fernändez, Aveli Fernändez, Angel
E. Fernändez, Ramon Fernandez, que se serveixin presentar-se a aquest Negociat de Política Social com mes acial rnillor, de deu a una (els dilluns,
dimecres i divendres), per traelar -se d'un assumpte que es relaciona amb la seva carta de
Ir eball.

Ele aoords dm Oonsell. —
Acorde de la Comissió municipal de govern en la seca sessic") d'ahir;
Autoritzar els respectius
consellers perque presentin a
les Comissions consistorials
els assumptes de la competencia de l'Ajuntament ple que
han de discutir-se en la propera sessió del Ple.
Utilització de locals per als
serveis municipals d'Higiene i
Sanitat, Assistència Social i
per a la Delegació Local del
Consell del 'Treball.
Acords relatius a replanteigs
I projectes d'urbanització de
tramitad() normal.
Dictärnens del Departament
de Serveis palies i contractes,
referents a assurnptes de tr ia mit.
Desestimar la reclamació
formulada per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de
Barcelona, en la qual sollicita
la nullitat de l'expodient instruit per l'efectivitat de l'zirbitri sobre el valor deis 9olars,,
estlguin o no ,estiguin edificats.
Acorde referents a la cessió
"de l'Estadi de Montjuic per al
-match Schmelling-tizmidu n , I a
la fundó a benefici de la Germandat de de periodistes o Barcelona.
Acords d'excedències 5 jubilacions reglamentär j es de diversos funcionaris.
Altes i baixes en el padre) de
veles;.

NOTES POLITIQUES
—
PRO MONUMEN T A JOSEP

MORAGEES.—I la quedat constituida definitivam e nt la Comissió permanent pro monument al patriota Josep Moragues, la qual /miris orienkint
pnblira per mitjà
notes plasmadores dels acords
que es prenguin en ;es seves
reunions, la 'moliera do los
quals se celebrar/1 demä, divendres, de vuit a nou de la vetlla,
al Casal del Partit. Nacionalista.
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Heus Jaques Carné de Llagostera
ha mort cristianament a l'edat de 44 anys

(E. P. D.)
El seta afligit espòs Secundí Llagostera, fills Rosa, Secundl, Ignasi i Joaquina,
ma -e Rosa Carne, maro política Haitnutida gerinans Ignasi, Pilar, Josep, Maria i Teresa, germans polities Constancia 1 Creu Llagostera, Teresa Español i Margarida Vila, Meidest Duch, Antoni Tornäs, Lluis Tarruella, Miquel dels Sants i Eduard Bes,
oncles, nebots, familia tota 1 la raó social 8. L'agostara, en participar a llurs amics
i coneguts tan sensible ¡Ardua, els preguen un record en Ilurs praclons 1 que se serveixin assistir a la casa mortuòria, Placa de la Universitat, núm. 5, avui, dijous, a les
tres de la tarda, per tal d'acompanyar el eadliver a l'esglesia parroquia' de Nostra
Senyora de liellem i despri 1 s st cementiri del Suil-Oost.

E3 CONVIDA PARTICULARMENT

litSTUD1S lJNIVERSITARIS
PER A OBRERS
Es reuní el Cornil,! d'Estudis Universitaris per a Obren', sota la presidencia del rector, doctor Bosch i
Gitnpera, i s'ocupa del curs que es
ve descabdellant amb nata normantat, seguit pels alumnos amb el mà xim interès. Es tractà del pla des.
tudis per al proper any, durant el
qual es crearan noves seccions, 1 de
les properes conferencies de fi de
mies, que seran confiades a diversoa
professors i s'org-anitzaran excursions
i visites cultural, a Museus i llocs
històrics i artístics.
VISITES AL RECTOR
Entre altres, l'han visitat el director i el secretari de l'Estola de
Comerç, senyors Busquets i Mallen;
el de l'Escota d'Arts i Oficis, senyor Mayoral, amb el secretari del
Patronat Amigó Cuyas, senyor Llobet, i una comissió d'alumnes de
l'Institut Martí d'Ardeny-a, de Tarragona, que dirigits pel professors
senyor Sas Murias, han efectuat una
visita cultural a la nostra Clutat.
Conferencia.— Al saló 'El Consell de la Universitat, el vinent dissable, a les set del vespre, el director del Seminari de Pedagogia
donara una conferencia descabdellant
el tema: "La Universitat nord-americana".

Causes vistes

ahir

'A la Seecl6 Primera et va veure
una causa contra Francesca Ruiz
i Manuel Perales, els quals estaven
acusats d'hm: repartit fulls clandestins invitant a l'atur els obrer,
del ram de la construcció, amb
motiu de la darrera vaga. La pena
sollicitada pel fiscal ion una mana
de 125 pessetes, amb la qual es
conformaren els processats.

Ensenyament primari
El dissabte vinent, a les onze dal
matí, es reunirá el Consell regional
de Primer Ensenyament.

Els Mestres
El conseller delegat del Districte X.e, senyor Ramon Junyent, visitú el proppassat divendres el Crup
Escolar Cases Guarro, i va recórrer, acornpanyat de la seva directora senyora Maria Gracia i Pont, totes les aules de l'Escota, de la magnificencia de la qual quedó gratarnent impressionat, aixi com tambe
de la perfecta orientació que, d'acord amb les més modernes normes
escolars, s'inspira i dirigeix la senyora Maria Gracia i Pont, a la
qual felicita.
El senyor Junyent tingué paranles ellelogi per tot el personal i adreea uns mots a totes les deixebles,
promentent-los que interessaria
president de la Comissió de Cultura
senyor Serra-Hunter, que les visites
aviat, a fi de poder pregar-li tots
junts que procuri dotar el Grup Escolar d'algun material que encara li
manca.
S'acomiadà oierint-se a la set:yen-a
Directora i dient que ell será un
gerrna gran de totes les escolars.

Els Estudiants
En la Junta general celebrada per
l'Associació d'Estudiants Aparelladoro, el dia 3 de febrer, es procedí a
la renovació de Junta Directiva,
Qued à constituida de la forma megüent: President, _loan Ventosela;
vice-president, Joan Cantiu; secretari, Francesc Cali; rice-secretar!,
Manuel Pallej4; tresorer, Josep Domingo; comptador, Matias Ballestee;
bibliotecari, Antoni Sabater, i vocalst Josep Peris, Pere Foix, Antoni
Judas i Fidel Mas,

FESTA VUITCENTISTA AL LICEUM CLUB
UNA

Decididament la joventat actual
sent una certa tendresa per les coses vuitcentistes. Una certa tendresa que na deixa Sanar barrejada
d'una punta de maliciosa inocua.
Sem b la que hom es digui: "¡Té, les
nostres àvies també en sabien ésser de felices! t t ben simplement,
ben ingènuament, enrnig de llurs
actituds complicades, de llurs escaratalls 1 de llurs llangors!"
A aquest esperit responia, sens
dubte, la lenta vuitcentista oferta
per les senyoretes del Liceum Club,
Festa que cOrnenCa, (Fríen amb
una Suculenta xocolata, amb rnelirtdros, naturalment. I una regada
saturat l'ambient del perium, auten.
ticament vuitcentista—perb ja immortal—, escapat de los tasses de
xocolata, que feia ben propicia
ó, la distingida escriptora
l'evocaci
Carme Montoriol, pronuncié unes
espirituals paraules—massa breas—
a propensa del cuitcents, de la pocsia del vuitcents i del programa de
la festa. Després ;a inateixa senyoreta 1 les senyoretes Josefina Viladomat i Gertrudis Millas, van llegir
fragmenta en vers 4 prosa de diversos autors catalans. Horn en Ilegi
tambf —i no sense una punta
d'ironia — de Campoamor i de Becquer. car sense Campoamor i sense Bicquer la festa no banda pogut
losen, a dir la veritat, aut èn ticament vuitcentista i autènticament
barcelonina.
Totes les lectores ho terca d'allò
més bé. Perú, de mes a mes, en la
senyoreta Gertrudis Millas, a través de la seva expressió, de la sera
vivacitat i de la seca tendresa, na
costava gene d'endevinar /In temperanient d'aetritt iLlistima ara
que tenim els teatres tancatst

A la Secció Segona comparegu,S.
Víctor Alfred i Oliver, el qual estaca processat perquè trobant-se en
un bar del carece del Cardenal Cassanyes va insolentar-se contra uns
guàrdies i intenta a mes agredirlos, La pena que el fiscal solliciti
que li fos aplicada fou la de tres
anys de presó menor.
A la Secció Tercera se celebraren uns incidents a porta tancada.
A la Seccié, Quarta i davant del
Tribunal de jurats del districte de
Manresa, se celebra La vista d'una
causa per abusos deshonestos con.
Ira Agustí Torres i Poiggrbs. El
jurat va considerar loe el precessat, degut al sen estat mental, era
irresponsable, i falle en el sentit
que hacia d'esser tancat en un manicomi.

VARIA
Pel Jutjat número nou dictat sentencia contra Francesc Garcia López, per infracció de la Uní
de perdularis. En la dita sent2ncia
se'l conderrina a tres anys de reclesió en una eolónia agrícola i a tres
anys d'estranyament de Barcelona.
Aquest condemnat és un deis que
van evadir-se del vaixell "Uruguai"
el dia 12 del mes de desembre passat, i torna a ésser detingut el
dia 24 del mateix mes.
Pel fiscal ha estat denuncia/ novament el peribdic "Defen s a Patronal" dels dies O i to (raques;
unes.

Pel Julios ritírnero set ha esta:
dictat aale de processament i
sense fiança contra Francesc Salamer° Vargas. cona . a autor de ter
lesions produides a Francesc López
al moll. El detingut va causar une;
ferides a López en una baralli,
que foren qualiiicades de lleus
metges i a conseqüència de las
quals moría poc temps despria a
l'Hospital.
El Tribunal de la ‘ecció quarta
dictat el fall en el recurs interposat
pels processats Pere ampón i Angel
Lescarboure. per ratracament al café
Or del Rin. El Tribunal confirma
el processament dictat pel jutjat número 6.
El Jutjat número 12 esta instruint
un sumari en virtut d'uns danys
que han estat valorats en 75 Pe5setes, i unes lesions que tardaren a guarir 12 dies, a denúncia de j‘,5ei,
/710(1.

Assenyalaments per a wad
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Divorci: A:metí
Rius i Molins contra Emília Claras.
só i Seguí. Menor quantia: Josep
Llussa contra Lluisa Palau. Execuriu: Josep Soler contra Sert, S. A.
Sala segona. — Incident: Manufactures Reunides de la Indústria
Textil contra Eusebi Carreres i Ceroncas, Competencia: Isidre Vidal
contra Ajuntament de Barcelona.
Divorci: Jnseia Paulet contra Ar.toni Costa i Filies i el fiscal.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Yo té assenyalaments.
Secci6 segona. — 'Un oral pet
moneda falsa contra Gregori Martínez.
Secció tercera. — l'n jurat per
abusos ;deshonestos contra Erancese Esparza. Un oral per estafa
contra Josep Codina. Dues separacions de persones 1 bdrist Teresa
Juan Sancho contra Ramon Soler
i fiscal, i Maria Concepció Mas
contra Ricard Folch.
Secció quarta—Quatre oral. ou:
Dos per furt. sin per robatori i l'altre per robatori. contra Josep Quintana, Ramon Tradeiro, Joaquim
Bel i Josep Hotines, respectiva.
divorci: Eran:ese Garcia
ment.
i Duran contra Rosalia Dichos i
Dau.
n9111.1.11.M.1~11 n.~1.111nM•Mge

ADVERTIMENT

Advertim a lea persones a les
gola intermai la publicació
mediata de les notes que ene envien que eh originals han de dirigie-te tots a la Redacció. Corta
Catalanes. 58g. t.er pis. abate;
de les nou de' vespre. Els que
ens arribin mis tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
humean* del &ad: Sarberä, st,

LA PUBLICITAT

Nous, 15 kle febrer de 1931
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Cur os i conferäncies
INSTITUCIO CATALANA
D'HISTORIA NATURAL

* INSTITt'T PSICOTECNIC
DE LA GENERALITAT. - Derna,
divendres, a les set de la tarda, tindrà
11.;i: la primera 'ligó els1 curses que
sobre "Psicologia adleriana o el coneixement de l'home" donara el professor O. Brachfeld a l'Institut Psicotécnic cada dimecres i divendres subsegüents, a la mateixa hora. Les persones que desitgin assistir a l'esnientat curses llaman d'inscriure's previament a la Secretaria (Urgell, 187).

Després del Carnaval
EL FALL DEL JURAT
DE LA RUA

de Cpaata:
m ni644E12cctricalina
ndyea,1 So,1" n; üU

son"; Fills d'A. Santamaria, Si número le, "Juncosa"; Confiteria Bornee, al núm. 75, "Viatges Bajen":
Optica Ferrer, al núm. 108, "Meteorologia"; Comité Pro-Carnaval, 21
s
núm. 74, "Flit".
Una fotografia amb el seu corresponent marc, a la carros» que ha obtingut el primer premi del primer
grup. obsequi de la fotograba Santiago Napoleón.

CVY\re),.../

El Jurat de la Rua celebrada al
passeig de Gracia, presidit pel sonsetter de Governaciä senyor Massip,
i amh assistencia dels senyors 1.ases
Abarca, Gispert, Altaba, Nfoll, Prats
Els premis atorgats en metäHic i
i Isern, continua ahir el seu treballs
en objeetes d'art als consursos de la
fins a emetre el següent veredicte:
Rita es Iliuraran als interessats (0 a
Primer grup. - Carrosses.-Pr:iner
premi, 5.000 pessetes , de l'Ajuma- Ihtirs delegat; degudament autoritzats),
ment núm. Si, "La Esfinge raada": mitjançant la presentació del resguard
segon: 3 000 pessetes, de la Genera- d'inscripció, i si és possible d'una foto* A T1C.VEU NACIONALISTA
ltat núm. 53, "Dragons de la Mar grafia de la carrossa, automòbil, cotIYESQUERRA. - Avui, dijous, a
Negra"; tercer, 2.5 00 pesse.es . de l'A- xe o vehicle industrial, a l'Oficina de
Cerimonial de l'Ajuntament, baixos de
les deu de la vetlIa, tindra lloc a
greiniació Comerciants de Confetti:
Casa la Ciutat, des de les cinc de la
aquest Ateneu (Valencia, 5731 la primina 48, Jardi clässic": 9 1Ia 't: 2.000
tarda a les vuit del vespre.
mera Ilieó del curses de català que a
pessetes, de l'Ajuntament : dzse:t ; cm.
arree del professor senyor Josep que, 1 .500 Ptes., de l'Ajuntament: núRoch ha organitzat la Cornissi0 de
mero 52, "Caste:1 medieval - ; SISC,
Cultura d'aquesta entizas de la barriapessetes, de l'Ajuntament: núda de Sant Marti. El curset constará
mero 28, "Les Autonomies"; seil,
de sis lliçons i es donaran cada di750 ptes, de l'Ajuntament; núm. do,
jous. L'ordre de les lliçons serà el
"Cavan de Tenia"; vuitè, 500 mes.,
ELS SERVEIS DE L'INS- El president del C.A.D.C.I. Associació Protectora
següent: I Elements del mot. II For- de l'Atracció de Forastera: don. 76,
macht de sillabes. III Asee:ni:asió grácontesta al de l'A. E. P.
"Cistella florida"; nove, 400 ptes., de
de l'Ensenyança
Artistica Culinaria de CataTITUT MUNICIPAL
fica. IV Catcgories gramaticals. V
i'..Ajuntament núm. 4, "Caperucita Rolunya. - Aquesta entitat emeCatalana
L'oració gramatical. VI 13arbarisines.
ja"; so, 300 Mes., de l'Ajuntament:
D'HIGIENE
breve reunió general extraorPer a detalls i inscripcions a la Senúm. 2. " Piu, piu"; II, 250 ptes.. del dinària el dissabte vineat, a les
El president del Centre AutonoCONVOCATORIA
DEL CONSELL
mista de Deperidents del Comen 1
cretaria de l'Atenen.
Foment d'Obres 1 Construccions; nú- quatre de la tarda, sota el AGENERAL
de la Indústria ha trames al de l'Amero 65, "Cuina que no cuina"; 12,
Municipal
d'Higiene
üent ordre del dia: Lectura 1
L'Institut
teneo Enciclopédic, el següent coEl vinent diumenge, dia 18, a les
200 ptes., de l'Ajuntament núm. 61,
aprovació de l'acta anterior.--:
ha fet durant el mes de gener proponze del mati, a la sala d'actes del
municat:
"Sortilegi"; 13, zoo ptes., de l'Ajun- Nornenament de piesident do
passat els següents serveis: Secció
"Al president de l'Aterreu EnciCentre Excursionista de Catalunya,
tarnent: núm. 78, "Gitayabitos " ; 14, mesa de disci:ssii s . -- Donar
Paradis, so, tindrà lloc la reunió gede Desinfecció: desinfeccions en caclopedic Popular:
150 ptes., de l'Ajuntament: núm. os), comple a l'assen Mea de l'afer
neral ordinaria de socis de l'Associalins representants d'unes Seccions
RENOVACIO DE JUNTES
sos de defunció, 279; malalties, 215;
"Nit destin" ; 15. 150 mes:, de l'Adel vostre Ateneu ens adrecen un
ció Protectora de l'Ensenyança. Cataen pisos desllogats, 678; per altres
Ateneu Azafia, d'Acció Repu- juntarnent : núm. 7, " Caçador de [e- cooperativa. - Donar complicomunicat
en
el
qual,
d'una
manera
lana, sota el següent ordre del dia:
ment a la deman i . presentada
motius, 129; als cementiris, 291 als
blicana. - Presittent. Agusti res"; la, roo pies, de l'Ajuntament:
ini. - Lectura de l'acta del Censen
capciosa
i
absolutament
gratuita,
per
alguns
compenys.
PrecS
autos
desinfectats,
12;
Dispensaris,
Santiago i Rede; vice-president., núm. 80, "Boris liodunov", 18, 100
anterior,
terpreten que aquest Cansen Direei
preguntes.
mobles
a
domicili,
61;
pous
des22;
Salvador Soler ¡ Gisbert; secre- pessetes, de l'Ajuntarnent: núm. 4.3,
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pele aocis astietents, i es decidí doBuenos Aires, gener 1934; "Esto",
Parea de la Facultat de Filosofia i de casa sena i se li emportaren
cap
a
Port.
de Paria
carrega general,
nar-loa el màxim de relleu i d'imany 1, núm. 6. Madrid, 8 febrer 1834.
Lietres, 'obre ei terna "Organización unes 2.000 Destetes en metalportineia.
Nendres,
JIos
Pcgitica de la oxeas da .A.radda".

En la sessió científica del present
mes el membre senyor Closes dona
cumple de les investigacions biològi
ques que ha realitzat a la regió dels
manegros (Osca), i parla de les potents iormacions de terrasses recents.
soire aquest punt Mn. Batalles coposa la seca opiniö sobre l'edat prequaternária de les terrasses del Pla
d'Urgen. El senyor Soler i Sabaris
intervingué en la discussió, i jets notar que la quasi totalitat de les tertasses que es troben des de Tarrega
iins al Segre son toros a la mateiaa alçària relativa, duns quaranta
Testes sobre el nivel' del riu.
Mn. Bataller presenta, a nom del
;siembre senyor Guillem Colom, de Sobare, unes notes sobre foraminiiers
titulades "Les especies de la familia
anomalimide de la Mediterränia occidental". El treball és fet a base de
les recoHeccions de fons marins i so: reo de les costes de Nla:lorca realit:ades per l'autor, i altres materials
facilitats per el "Instituto Oceanográfico de Madrid".
El senyor Vilarrubies dona compte
de dos nous Tentrendinids trobats a
Catalunya i que ha tingut ocasió d'estudiar.
El membre senyor Llopis exposa
breument els resultats de les recerques geològiques que ha portat a cap
a: maasis de Pedra Forca, en les
eua:s fa un estudi detallas dels nombrosos foraminífers que ha recomegut.
El senyor Espanyol presenta una
ncta sobre alguna hemípters de Menorca estudiats per l'especialista finlandès Hakan Lindberg.
El doctor Oriol resumí una comanicació sobre la possible existencia de
:rejones vegetals, i breurnent exposa el
resultat de les seves copes:ene:es portades a cap arnb Ilavors i embrions de

es.
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El componen els francesos Cornee, Rinaldi,
Dayen i L i Henri Lemoine: els ateen la propera temporada.

A restatge del Centre Gimnitstic
Barcelonès, Joaquim Costa, 31. tercer,
andri lloc avui, dijous, dia i $, a les
svit de la vetlla, el repartiment dele
premis als classificats en ePseu I Croe
verificat el dia 28 de gener
passa t en terrenys de La Floresta.
.arnb aquest motu ratleta Jaume
-gei, recorciman peninsular deis dos
uta meces. donara una conferencia,
qual basará en el tema "L'atletasels seus profits a

goza
E: Palau dels Esports de Brusselas anuncia una gran reunió per al dia
3 ae mara en el curs de la qual Gustau Roth, campea d'Europa dels pesos
maja sera oposat a Seelig.
- A Nova York Lewinsky fou dejaras vencedor per punts de Massera,
pea) la decisió ion protestada. Halls
considera Massera, fila ara desconegut, com un pes fort de gran esdeveaidor.
- Harry alizler, novell campad,
d'Anglaterra dels pesos lleuger. acaba de vèncer el belga Juli Stesaert
punts.
- Diesen de Brusselles que Petit
laques boxara sis vegades en un mes.
El campió d'Europa dels pesos gall
eniparaulats encontres que d:slsutaa Lille, Seraing.
5.
Berlin...
- De Nova York comuniquen que
Mac LarnM, campió del man dels
welter, és pasable que accepti rafe:aneas que hom li ha fet d'Anglaterra
le boxar a Londres contra Jack Hood.
Horn parla a Londres d'organitser un encontre entre Paulino i
Geerge Cook, els dos pesos forts mis
vtils que avui hi ha en actiu.
- 1 ja que Item parlas dels veas
de as' boxa, recordem que Johnny Risko i que Jim Maloney han boxat recentment a Cleveland amb resulta:,
ser aunts. favorable al primer, i que
I5 das esmentats san tant o més vells
a e: ring que Paulino.

cicLisrmE
aak Hausen, ex-camp:a mundial de
veic.....at, ha format equip amb el cor-

7.M:.7 alemany Trietz per carece la
primera prova de sis dies de la ciutat
de Copenhaguen, que es disputará, del
:5 al 22 d'aquest mes.
- La Volta a Franca sera aquest
any. inaubtablement, la Volta dels joses.
El president de la Federada Italia71, senyor Moro, no s'amaga de lemanar pas als joves.
Aixi mateix en requip belga, la irr.
del qual no es rara ans que canata la temporada de curses. no hi
C1S ¡o y es carredors Danncel
i-1n j'equip de França, ultra Spei -

re i Archarnbaud. es malt probabas
aas hi fimmin Clocques, Level, Lostst
-- A les 9'30 del dimats passats.
en ,'• 1- .3 Otra d'Anvers, rapare Char,-;_ .. acke ha y a aconsegtat eassar al
c:a e la classificació amb una volta
das ,aatge sobre PiMenburg i Wals,
el dia abans eren sitúate en
PrnIt`:" pla.
A la mateixa hora ahavien cobea.
2. a, 4 quilòmetres 35 5 M., i la classifiarié general era la següent
Charlier-Loucke, 86 punts.
a una salta: 2. Pijnenburg-Wals,
Tsé punts; 3, Richli-Sehoen, eso punts;
Jan V a n Kenmen-Braspening, 61

amas.
A dues voltee: 4, A. Buyase-Denees,
:0 pacte; 5, BOgaert-Slaats, 55 pucts;
6. J. Aerts-Ilurtgen, 47 punts.
A quatre voltes: 7 .1 Vas IlUelDeld'ayckerc, 39 pares.
A note voltee: S, Raes adortier, 51
aras; 9, Leta ar ne7 Gerard Debates,
1 0 puna.
A dotze soltes: tu, Linari-Di Paco,
70 ;,..nts.

Vare Nevele i Muller, després de l'abanaonarnent das seas coequipiers
r espectius Departas i Van Ocre, in-

t entaren posar-se d'acord per a tornar nou equip, sense aeonseguir-ho,
i abandonaren, samba definitivament.
Després de la victória obtinguda al
Critérium d'Hivern, el belga Kaers
manifestat que des d'ara deixarii
les curses per carretera per a deditar-se de ple a la pista.
- Oscar Egg ha format ja l'equip
c: c loa que detentará la seva marca

mans-s Geyer, Sieronsky 1 Buse, els
austriaes Thallinger i Max Bulla i el
suis Egli.

EXCL21810;a3M1
En la reunió general ordinaria de
l'Agrupada Excursion:sta Muntanya, celebrada el mes de gener passat, fou elegida la Junta directiva
següent:
President. Josep Pecó; vice-president, Ernest Küderlireg; secretari,
Bernat Marcer; rice-secretan, Sever
Heredero; caixer, Josep .aleizar;
comptador, Emac Roig; veta] de
material . J esirs 1fitats; vocal desport s de neu, FranCeSC Llovera: vocal de cultura, Joan Cerda: vocal
de teatre, Franeesc lhars.
- lana; Excursionista de Catalunya. - Barceona. Al seu estatge (Santa Anna, lo, primer) tindrà Itoe ovni.
a les deu de la acalla. la X Sessió del
dele de conferencies amb prcaeccions
sobre ciutats de lora dc Catalun ya. a
càrrec de atialtel Fornaguera, sobre el
tema "Impressions tropicals per terres de Col:mlbia-.
E/ vinent diumenge. dia eS, efectuará, una visita a l'Administrada de
Correas. Per a nués detala passar pel
local social.
- La Seccia Excursionista de Palestra convoca Assemalea general extraordinaria per a dalia. divendres.
!ata el segilent ordre acl dia: Lectur a de Pacta anterior. Elecció de nova
Junta. Precs i preguntes.
- El Comité' Catala dc Refugis
ha fixat par al dia 23 d'aquest mes
ilvendres), a les den do la vetlla.
l'Assendilea anyal de les entitats insevites. la mal rinda./ rOC al rInmicili de la Fe a-recia d'Entitats Excursionistes (le Catalunya, e.arrer de Santa Anna, lo. primer.
La directiva da Comite eaposnra
el segilent ordre del dia:
Situacia financera del Comité.
Gestione efectuades pel Cremita
Rennvaria cte carrece directius
Camita.
- 1.3 Seccia de Fetoeraila
Club afrananaere Barcelonés ha arganaras per a avui, a les den de la
acalla, al local social, r17,1 sie Mocà. 3, primer, una projeccin de vistes
de la Contares de Berguel g . o-;?inals
del soci senycr Joan Martorell.
FUTBC1.

La Federació Espanyola ha acordat mantenir la seva primera deci5.', sobre ei . lloc que ha d'ocupar el
Gimnastic de Valencia en la competida de tercera divisaa j ras r tan(
taldra que jugui el segon partit anan
el Recreatiu de Granada. El preside:1f de la Federada Valenciana nur
está d'acord amb l'esmentada decisia i prolecta reunir el ple de la
Federada per tal d'exposar el seu
criteri als clubs ¡frierais.
La s e'ecció B italiana va gua.
nvar la seleccia fi d' Austria per en%
a cap.
Rama va vèncer Budapest per
quatre a dos.
Hem
rebut la Memòria de la
Federació Biscaina corresponent a
la temporada 1932-t 933.
El Centre Esportiu Silencias
va jugar diunicrege un parta contra
Pcnya Ts:angle i va guanyar per
vuit a dos.
- A Girona el Club de la localitat va jugar carnea el Mierda, i va
perder per dos gols a Un.

L'Associació de Corredora Motocitlistes celebra rcunló general ordinària, en la qual es tractaren diversos assumptes rclacionats amb el
que prescriuen eis estatuts per qué
ea regeix reintentada entitat, i es
y a elegir nova imita Directiva, la
goal va quedar constituida de la
següent manera:
President, Joaquini Vidal i Rigol:
vice-president, Manuel Vendrell i
Riera; secretan, l'ere Giró i Marton; vice-secretari, Alfred Cantenys
i Esteve; treforer, Joan Gili u Pone;
comptador, Josep Iglesias Galan;
voctas: Ferrate Aranda, Josep Pena 1 Marga:a, Joaquan Cabot i Rovira, Josep al. Mas i Serra, Frederic Vinyals Paquez ¡ Genar Garcia
Vidal.

Frontó Prinzipal Palace
Avui. dia ms. Tarda, 415
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Torna a estar entre :mu g res el
campl6 de'Catalunya i Espanya de
tenis, Enric Maier, despeé, de la
seva l'erre tournée a Sud -Alejes,
formant part de l'elide de lintel.national Club d'Anglaterri. Meier
ha tornar enciaat, de les atencions
rebudes en la sena excursi6 de
llesportivitat del públic de les diverses cit.:fati de la Celia Std-africana
que ha visitat. L'aficit) al ,tenis
aquell país sembla que és enorme;
a Durban hi ha tras mil pistes...
El viatge, malgrat la seva durada
de dos mesas i mig, ha estat stnäe
repón, degut als rnolts coulpromisos i a les llamar. distancies entre
les diversts ciutats de la Unió entre
si. Divuit mil mines de constant
desplaçament pesaren sobre la forma de tots ele representante do
II. C. d'Anglaterra , ultra centres
obligats a jugar en l'època actual
de calor asfixiant a Africa del Sud
i en pistes que són excessivament
seques, a pata que hi ha diferencies
d'alçada notabilissimes que varien
entre el nivell de la mar i els 2.500
metres.
Maier pensa quedar-se uda tempo_
rada a Barcelona i segurament
prendrà part als Campionats d'Espanya que orgaMtzara properament
l'SportMg Club de Valensia.

OURUCEAGA - UGARTECHEA
contra

A RRUTI - CELAYA 1
PILOTA BACA
•
La Junta general celearada per la
Societat Espart Base, de Barcelona,
va elegir en la reunia del dia 3 del
corrent la segiient Junta Directiva:
President, Mariä Garcia i Tajas; vice-president. Agusti IOa i Vilamala;
tresarer, Antara Vilainala; secretara
Enric Artal; intendent. Joan de Prado; vocal:: Frederic Joanda i Ferran
Amelo.

PING - PONG
El Club "De 7 a 9" organitza per
al proper mes de mate el Campionat
de Catalun y a per equips, que ne celehrara al seu estatge, Corts Catalanes.
entresol, segona.
Per a infonnacians dirigiu-vos a la
Secretaria del Club organitzador,
d'onze a una del masa i de dos quarts
de vnit a les non de la nit.

ATLETISAIB
El II Trofeu Molock's
per a debutants
Continuen plovent les inseripdons
al II Trofeu Molock's, que s'ha de
disputar el dia de mares La llista
d'inscrirció assoleix ja la xiira de las
atletes, bona part dels quals assistiren
ja a la primera sessió d'eneinistrament que tingué lloc el diumenge gastat al camp del C. A. D. C. 1.
Acció Atlética recorda que la segona d'aquestes sessions se celebrara
el proper diumenge, a le% deu del mata al camp cle la FAEET (Encola del
Treball, carrer d'Urgen), i que per
assistir-hi cal la corresponent contratensa, que es pot passar a recollir,
els que no la tinguin encara, divendres, de vuit a nou de la vetlla, a
l'estatge de la Federada Catalana
d'Atletisme (Dr. Dou, número io, entieso?).

LA

MOV14MEN*14 ' 1ŠOR-SAR1
MERCAT LLIURE
La sessió que catara 41111ir i Barcaúnica
lona el sector d'especu.acio
de la jornada fosa una cuutaniació
de la túnica que domaba en la reunió
anteriur. Eis canvis, a por a tac lavancen serreta . , i fina als derrers momente no es registra lleugera feixugor,
la qual prossegui desp.as de lt, aa,
encara que sen3e arribar a tipus remarcables.
Tunca tasada pel alercat Lliure de
Valors en la retina', de I3orsa:
Dia 14 renca Alca o
bata.°
anterior

Nords
Alacants
Andaitroos
Gas E
11. Rif

aaaen
4420
14'.:5
103.00
5550

Expk.sius

13423
455'23

Colonial
Felgueres
Matees
Chaira

41'25

4850
43 . 50
5415
103' 00

54 00
133 . 23
4350
4 12 5

102'30

+0.70
a-1-0.70
+tito
-

+1'50
+roo
+675
- +1'5o

Ky'oo 41' 00

-hico

1.56'5o

a-3'50

Ford

16.You

Bons un
Asland

326'00 220.00

67.53

68'25

-0'75

La sanca aine*rior dels Aslend és
Ich dia 30 del mes de gencr passat.
BORSA AL COMPTAT
FAS rutlles d'mracions al comptat,
con, >01 ocórrer en aquestes jornades
de semi-festivilat, no es aecren gaire
concorreguts; per aquest motiu el nego:i de s ervoinpat acuso una visible
Issia t si el corncer.it amh el Cl,11Siatat en jornades precedente. Els canvis, pena no registren variació apreciable, i la major part de cotitzacians
san uta repetida de l'anterior.
Els Deutes de rEstat, no gaire
eiectius, medra en general a pasa
ciares sostingudes; s'aprecien algunes
seas diiicacions d'un quart (relata sena i -aalen cap teadincia. Nornes
es de remarcar la malora aconseguida pels Botes or series A i B, 221'00
(+2:001.
Obligacions Tresoreria Generalitat
recobren la raritat, loo'oo (+0'25).
Els Ajuntaments segueixen la tónica •domiaant en aquesta jornada, tant
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Setmanari de Literatura. Art i Pol'tka
Preu 30 cèntims •
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Ileon (-i-Coo); Alicante, 220.50
(4-3 . 50), i Colonial, 22730 (+11'23).
BORSA DE PARIS
El mercat parisenc. en la sessió que
celebra alar torna a donar mostres de
tejano,. i registra Ileugera depressió
en gairebi tots els sector,. El grup
de rendes presenta penases entorn
d'un quart a mig enser; l'especulada
acusa gran inderisi6 en operar; són
de notar els seatients camas: Bayal
Dutch, 18175 (-25); Suez, 19940
(-35); Pata/Imane, 629 (-tol; Wagons Lita 96'oo (-2). Banc de Eran(a,

113' 20 (-1'79).

...11119n4111n11*

MERCAT 1E
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La sessiö en aquest

que hi ha en les disposirtons
milasterials que produeixen
agite:4es irregularitals tan des-

agradables.
Es d'esperar que de les gestiona C1110 es pelen a cap per
a resaldre aquesla anarinalitat
PII S orlidt alguna soluriia que
oc rangi d'una regada aquesta
situad() tan poc satisfact6ria,
i que no hi ha !uble porra
g nosis perjudicis a Eactiritat
interessada.

Associació d'Obligaeloaii,
tes de la S. de F. C. de Mas.
tanya a Grans Pendenta
A l'assemblea que tingué Boa
el dia 7 del corrent, la Junta
directiva dona compte de loe
gestione realitzades des de la
data de la seva constitucjd.
El president, senyor Ramon
Noguer 1 Comed, exposts les incidenoies ocorregudes amb
liu del projecte de conveni que
la CoMpanyia presenta al Jutjat el raes de setembre darrer,
el qua!, cuco s'esperava, no fou
aprovat pels Obligaclonistes,
comunicant al mateix temps la
nora que la Companyia
anunciada la presentad() d'un.
nou projecte de conveni, consegons sembla, d'un
principi d'acord ansah altres
Empreses de serveis palies de
la muntanya de Montserrat.
Entre el gran nombre de concurrents, que representaven
trois de 2000
. Obligacions, eTtsti un fort entusiasme canflentant-se la confiança que inspira la Junta directiva, alai
con) la terma deeisid de seguir
artuant per a la millor defensa
deis interessos de tots els Obligacionistes.
Fou pres per unanimitat record de convocar per a molt
aviat tofs els interessals a una
assemblea magna per tal de
finar el pla d'arrió a seguir.
taut si ds com Si no és confirmada la nora a qué ele fet
refertmein.

DADES FACILITADES PER
LA CASA JOAQUIM 81TOEI
PADROSA
l'11193QUILS
Aloe 1195132
Proztl
Ca•u,
Cacau Nona York
4.94
4.95
N.13
513
./1
'5.11
5.30

Sucre Nova York
tea

1.An

1. d tn1.67
1.59
1.72

Blat Liverpool
4.5 I/O

4.1 3 '4
4.3 34
4.5 1,2

5/3

4.3 1 . 4
4.5

1 /t
1/2

Blat Xicago
en
es

co 1.'i
gd 14
90

90

1 /II

Moresc Xicago
52
55
55 3/4

31 778
0,
55 3/4

1/8

Café Nova York
5.90
3.33
9.413
10.23

3.9;1
8.35

5

3

10.31
19.55
toar
tu s t10.55

3

Sucre tondree
5.3 1 /4 53

5.8 1 / 4
3.5
3.55 3., 4
5.11 1/5 3.10

9 1/4
• 1 /4
1 3/a
1 1 /4

Anuncis oficials
" HOTELES UNIDOS, 8.
A."

El Consell d'Administrad()

ELS NOUS CONJUNTS

e

De les accione madifiquen mes Algires ordinaries, 163a5 (+3'25); Cros,

Els preus, en tots els sectors
seguiren sense modificada, i
el lema principal de les converses fina enturn del problema bInder - fariner. Es de
dotare la manea d'orientació

El vinent dissalete, dia 17, a les
deu del vespre. el Club de Natació
Atletic celebrara assemblea general
ordinaria, al local del Centre Industrial de Catalunya, carrer de
l'Hospital, qa pral., sota el següent
ordre del dia:
Lectura i aprovacia de l'acta anterior; Memaria dels treballs vera
iacats durant l'any, que presentara
el secretan en nom del C. D.: lectura i apalanca', de l'estat de comptes i del pressupost per al vinent
exercici; elecca't de carrecs del Cansen Directa, que reglamentàriament
tinguin lloc i de les vac nts per dimissi6; disetessió de les propresidoes
presental e s per eseKt rels senyors
socis snas vot dita d'antiriparin;
precs i preguntes.
Es prega, dones, aassistencia a
tras as %oda

•

Ice; que reameta al volum realitzat,
eme es de n'agrada importancia, cona
seis canvis, que no assenyalen cap varado remarcable.
De les Diputacions és de notar la
minora de les 4 i mig per 100, Serie
B, ataoo 1+1001; la resta repeteixen
canvis autzriors.
El grup de cautos goirebi no fa
negad, i mamé posicams prezedents.
Les Costa Rica cotitzen 72:ose (+Cae).
El sector ferroviari tarnai acusa
passivitat tal la contractació, i hom
nena la manca de la clientela que nota
malment assisteix a les reunions del
nema. Els caavis tampoc no presenten cap orantació definida, i la
major part de cotitzacinta san repetició de les fixades en jornades antemiere. Es de remarcar el canvi de
les Nords segona serie, 54 . 5o (-175 ).
i Astaries segona hipoteca, 34'00
( - 1 ' 00 ): aquestes duce emissions daten del da g el darrer cami cotitzat.
De les Andalusos modiiiquen mes les
regona serie vble., a'oo (-sao).
Ei grup d'obligacions d'electrics, agües i ndustrials campo: no presenten
ca í' partictaaritat a notar, nrrnis que
la minora ¡conseguida pels Bons Catalan,: Gas 11-3(0, 9825 (+/ . 75), i
la baixa d'Asland 7 per roo 98 30

mereat va transcOrrer amh
poea anineacia.
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tornat el campió Maier

Eis primera mndeli de primavera
ja enjuien les revistes de modes i ene
daen la ti ',mea dele dito te it. bells
1 liaras que s'apropen.
San encara amaste nata ve g as erina
.ma cuntintracia de la Moda d'hivern,
ama distanc;ats de les caracterstigues
que l'han definida. !O l e eralavant,
siblement, nic s teadincies alteraran
la silueta que al present domina.
fletes acl al gravat 11.13 gentils conjunte que ja eón alegres ram els diel
primaverals. A resquerra, "tallleur"
en tela xinesa blau s gris . I aqueas que
farras pelerina que cenyeix els 111119.
eles i corita per d'una Oatie.
Dos pires einamp:en el beis( de ta (aldaba.
Segueix un conjant en dran negre
fl. Pahlitla amb plecs que s'obren 111
lada. jumera tres quarts, imic eeee.
eaneett. Bildi en erespiS de Xina, vitaminas sobre loe; fn3X.
Al centre. moda en llena
. eirOCtIC:
vertl, gror i blau. El devant weienta
Otee que s'efxamplen al baue. Peden
jaqueta de !tolete cerda ad* rellniguet

curtes. ('irrt sind de cuiro. Al costat.
"lailleur" en gruixtit marocain negre.
FaMilia eixamplada per dos grans
l ile,. Jaquee curta farrista plas.11111111.

llenen gol ele nona e. deeogtele
durant el ion
De venda ea Basara t Ortopedia%

g

Ln"," PI. Yresineena,
Disaasit
Ja aireInma
I venial 11a 11111 an

tr.i, cordada amh sis botons de metal!,
Ci l1n 1.1el sa
il deladr
da i : ta•i t. vestit en crespas de

Xina eais pdh4id, amb petita pelerina
grill) canesú vorejat ele pandea que
carea amh ten reta Ilse de venta mere.
igual a la cintura.
A la dreta, tus conjant amh vestlt de
creseiS de llana natrró, ateas abric en
petit drap ludge ciar; pelerina cenyida ale rimeles. Corbata en crespa
de Xina. estampas sobre beige. Cinyell en el mateas genere.
A la pan inferiar, esquerra, un conjunt forma per lut vestit tle llanera
Feige dar, aneh ahric tres guaro en
la insteixa l'atleta e n colo r marró.
Cinvell drapeiat beige clar. I.Ina gran
corbata escocesa completa
A la dreta, un bona. "tantear" en
;limeta diagonal gris. Jaquee& tuna
Cdeinypeeil
s
fe:glcapeam
gris foc
tits faldone a le jaqueta 1 doble puny
a lee mànigues.

de la Companyia "Hoteles Unidos, S. A." ha acordat assenyalar el dia 20 del corrent
rnes per a celebrar junta general ordinaria d'accionistes, a
les qualre do la tarda, a l'Hotel
Orient, de Barcelona. Sera, objecte de la junta la qualificació
I aprovació del batalle Se
del darfst', la diseussiO 1 aproved() de la Itlem(iria, el repartiment de beneficia 1 Faxamen,
dlactissió j resolució de totes
les proposicions que pol Censen d'Ailministració j els senyora accionistes se sotmelln
a la deliberad() de la Junta.
De e onformital snob Eartiele 15 deis Estatuto, ele ardo.
Mates rodean examinar a les
Marines de la Societat
1 la comptabilitat
Inri
social.
S'adverteix ele senyors accionisfes que per a tenir dret
a assistIr a la junta han de
verificar el dipbsit de Ilurs title d'acord nasal) Varticle Ich
dels Estatuts.
Tarragona, 14 de febrer ele
1931. -'- El presninnt, Anten1

Vós que estImeu tant el
vostre MI, procureu-11
la felicitat d'ésser fort
sa. No oblideu q ue lee

diarreee

durant

lactància y la denttcld
fan que el nen os erlf
debi l , 1 que sempre 1«

guareix

L'ELIXIR ESTOMA«,

SAIZ

DE

CARLOS

Fabregat.

SOLER i TOÄRA Gemas
BANQUERS
Rambla dele Estudie, 11 i 13, i Bonsuccis, 1 1 3
Es complauen a oferir el servei de CAIXES DE
LLOGUER per a guardar valora, documenti,
jolcs i altres objectes de valor a la seva CAMBRA,
CUMASSADA, on disposen de compartimento
a partir de 22 pessetes anuals
Pot vloltor-os Iota ala dies tibiara, de 8 a 1 1 di 8'38 • 14

LA
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Teatres
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TEATRE OLYMPIA
Dijous, 15 de 'ebrer, tercer dia del

TEATRE ROMEA

Campionat Mundial de Ball

Tohltem 11111111
Wad» »1 Onlo »lee da
EL DIVINO IMPACIENTE
Cada Ola, a les 5 I a les 1015: EL
DIVINO 1/11PACIENTIL de Pm»: avul,
149 1 150 representaclons. Plumenge.
Irremlalblealent, darrer dla restlu, a
les 330, a les 6 1 a les 1015: EL
DIVINO IMPACIENTIE. D1venclres, d'a 23,
grandlós esdevenlment: estrena de l'arranJameni esrenle de Fernandez-Ardaida LA PAS10.1 Y MUERTE DE N. 3.
JESUCRISTO.

I

Nona, divendre.s. 16 de febrer. Nit.
les den, debut de la gran Companyat
catalana Robert Ilama6 amb l'estrena
sensacional de la grandiosa obra simbdlica, en un preleg, tres artes i un epl/eg, repartits en den quadros, original
de Ramo Pons i Tomas 'senda

LA VICTORIA
DEL CORONEL CATALA
(tela /Dolerles de la vida del plorat
patrici Francesa 51acia)
Decorat exprés de Pon I Sunyer. Acatada pre.sentack5 I interpretarle. Dissabte. gin 17, I diamenge, dio IS, tarda
I sempre: LA VICTORIA DEL
CORONEL . Es despataa a.
comptadoria 1 rio cenfres de lora:itals

Delirios del Trópico

1
LA REVISTA DE LA CERVEZA
dibulaos
Denla. larda 1 all, el maielz
programa
Les localitats Mes cares, a 3 ptes.
Diumenge, matinal popular, a tea
onze; tarda, a dos Quarts de Qua•
tre a les sis; Mi. a les 10: la
preciosa pellicula

Actualltatt

Viatges

mundiala - Daca ~atole
Itc. - Se s sid conlinliv
UNA PESSZTA

Butaca

METROPOL CINEMA

per Llonel Alai!' 1 Fay Wray, en
colors

El canto del ruiseñor

.

C011 11/C

Liarla, 115 - Tel g , 81222

YO Y LA EMPERATRIZ
deliciosa rotnedia musical. dialogada 1
cantada en franres, magna crearld de

SALON

i

Dime qu én eres tú
per Llano liald
Wat, esrlet enhilen' clnematogräfla

.1

Companyla da comedia
Ladren do 0

un quarl

De mala raza

MIMM

CIINUIEZ
SALONS

11

11

1 4 011 1100t 1

l'Associació de Perlodlatee de Barcelona. Imanenges 1s ; 25. do,
concerts matinals o- pato - Per

3561.7-24.444
Aval, larda. a les 4: nit, a leo 10:
darreres properlons del doble
progre

EMILI VENDRELL
.1•••••n•••n••n••nn•n••n•nn•••n

LA MASCARA
DE FUMANCIIU

per Boris Karloff I Myrna top

COMIC

Queremos cerveza

per Basler Keatort i Jltnoty Durante
Demà estrena de TU ERES M10,1••‘•
Jean Harlem: i Cirio Gable
Films Metro Goldwyn Mayer

REVISTES
Tarda, a les 5. Butaqu.s. a 1 pla., la
revista LAS PAVAS, P ., 1 01a la Coto panylv; nit, 1015: 10511 deis Coas

La camisa de la Pompadour
Pues hores milis de rime colaina.
Estupenda presentado. Denla, larda:
LAS PAVAS; MI: LA CAMISA DE LA
POMPADOUR
1

POLIOX. i.bi A

Aval, tarda, de 4 a 8; nil, a les 10:
Martha Egger1h en l'Insuperable fi lm

Vuelan mis canciones

rad Veldt. Pathe Journal, Magazine 1
liovista

CAPITOL
nit: "Vitrina". "MatrimoHorelle. Vialge
CATALUNYA
4 tarda I 10 no: "Las tacho g ol o ndrinas", Karin lauda ',Mulatas, Cómica
I .Atrarcht
E U AAAAA
Continua 4 tarda: "Ila enirado as fotógrafo". "Miiebacha rara o cruz",
Charlotte Ander. -La prometida de ml
marido", Merme i nene Lefrvbre
AAAAA PALACE
Continua 4 Mida: -Dintel., con mal.
ca''. -Agallas rivales". Bruce Cabal.
"Honrarás a tu padre", Lionel Barrynnal e
EXCELSIOR
4 larda 1 930 MI: 1-EI
"Agallas rivales". Bruee Cahal.
raras a la padre", Lionel Da: rymore.
Dibalros
MIRIA
4 larda I 0 '30
"La senda del diomanle". -Duro de pelar", James Cagney.
-:-. erretos", Mary Pickforri. Noticiar'
ORAN TIATRU COMTAL
Continua 345 tarda: "La senda del
4

larda 1 10
nio, •Sdinl.

diamante". Doro de lactar", James Ca'
gire;. -Secretos", Mary Pirkford. No 1 ilion 1 Catlfa

ele:, de la Companyia herrero-Solo.

CINEMA

Cant. 217 - Telefft $01111

5dm i. extraordtuari 'TM, rama:

EL SIGNO DE LA CRUZ
en espanyol.
per Frederir Mareta Elis s a Lama! 1
Claudette Cnibert

1110NUIrENTAL
Continua 3'45 larda: "Avenlura en Unes". "Anlakrhak". explicada en espan yol. "De cara al cielo"
TEATRE NOU
ROYA..
Gris Companyla 1.1rIce
Parieolg do @Molo 23. Telf. 18852
Continua 345 larda: "Aveniara en TúAval. larda. 430. Butaques a 2 pesnez". "Aniakehak", explicarla
espaAval, e s trena. Tarda, sessió ron•
seies; genera/. 010 pleS.: presentarle
nyol.
"De rara
eleto"
lInua de 4 a 8, nit, a les den:
del divo J. Roelch, amb LA DOLOROSA.
Norma Sha.* en LA LLAMA
/ KATIUMIA, per L. Gimeno. No. a les
EONEMIA
I
PEDRO
ETERNA o El amor nunca muere.
deu, bulaques a 4 Mes.: LOS PICAROS
Croliinua 3 • 15 tarda: "Amin y las carEs projecta a les 425, a les 0 '25
CELOS, EL DUO DE LA AFRICANA, per
teros". Atmy Ondim. -Timba/loa".
a les 1025
M. MartIn / d. Rauch, / LA ALSACIANA,
-Roma express", F...ther Raigan.
per Delta.
n••n••n•n••••n••••n
•n
Noli p iari i Dibuixos

Rambla Centre. MI t 38 - TI. 1E671
0,111, COMICA I DIIMIXOS
PEREZ CONTRA PEREZ, deliciosa
opereta per Merla Pandler

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
MES PODERÓS DEIS RECONSTITUENTS

Un ladrón en la alcoba

una gran rrearlf. de Ea; Francia.
Alltiam ilopkins i herben t Marshall
'en espanyul'. Sr-asid continua

1

'ALMO

•eoem 'Pma.i,aa

VALORE

• .._.
..... _....
12...

VALOROi
11..... asure
I

VALONS

Dipòsit; FORTUNY, 5. A., Hospital,

Diversos
BA-TA-CLAN
P. Lalret, ES • Tole. 31374
Tarda, 11'30; nit, Ir»
80 ARTISTEN, 80
»tralla» GARCIA, ANGELINA,
111, TERRY.
BARTOMEU, ESTRELLITA LOPEZ
Dancing d'1 a 4 de la ~nada
I un ALEGRE VODEVIL
85,

15

Solcmen
.,NOV ETAIäENSACIONAL
po T

CAPSES DE LUXE

t

egra IC crondmetre sol ,i/..
",
de butxeco tense CRISTAL

BARGUES

„

ni AGULI.E5. Execte ELEO4A1
Como prOpagan

a casaments 1 bateigs
capees e mide

fer

No podem publicar les

notes pregades que riP
vinguin escrites en eatah
i amb un timbre o sign2.

sant Pau, 38. - Tel. 20274

do l' e nviem tot OTTO
contra re e rnbors de /,
'
Ptes 15 - De DOLSNA (
'
pTeciós model Dtes.25

tura ccneguda

e

CERQUEU PIS?

Trarnel. la nana COM,.. •”44
tot se9o.t Inckeni edoed
dran, inn km ave. rä
Id le •4916.

Per itasiladar-tos recordeu CASA CARRERA, fundada en 1397. Aut000nduotoree • 215 pum. din, de la **al, I per
carretera • 0'80 Min. km.
8060tEl., 132
Toleren 31114

ES VEN TERRENY

(ASA GIN[BRA;g212sTEilsiTA
VIES U RIN ARIES
POLICLINICA PARRE PIARAN
Naleltles secretee - Detones mona
Rambla da Canaletes. 11. I»

Mobles

t4010.1.

nn 1

orr traspas. Cernida. 38. (*.Asa del
rema No Ita e q uivoquen.
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Compro de

NOTA: EH; aneo amb le 118113 1...
tOrretp011ell a Londres, 1 ele OS le lie
l tra V, a Pare,

Extensió 17.000 pams, prop Placa d'Espanya.

ES

LLIBR

Preu: 3 ptes. pam. Facilitats

.o t a mena

TALLERS

8

2

de

pagament

segona. -- De 1 a 4.

Teléf, 22230 Raó: Bailén, 200, primer,
setmanals * Sastrerla
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HOSCA()

CINE RAMBLAS

4 tardo I 10 011: "lie sido espia'. Con-

Denla. dhendres, larda, LA PRISIONERA. Nil: tunció a l'emana/ de

Soasen

CINAES

TIVOLI

Nil, a un (luan d'enze:
LAS HIJAS DEL REY LEAR

SPLENDID

Essent un aliment compost amb els elements nutritius naturals
de vegetals, aSsociats en forma harmònica, i, a més
degut
O la teobromina, el PHOSRAO treu el seu poder nutritiu
primer ordre dels hidrats de carbon, albúmines i matèries albominoides que conte. L'esmentada composiciú fa que el PHOSCAO
sigui un aliment que per ell tot sol basti amb amplitud per a
les necessitats fisiològiques de l'organisme. Té un sabor molt
agradable i no causa mai hastig, a pesar d'un ús prolongat.
El sr.,,
necmgellat igual als sa p o que ab mal alls, rulo
eutivalescents, als antmlics, als anciana, a les dones embarassades 1 a les talares joves.

REVISTA SONORA
La produreid
ESTRELLA DE VALENCIA
per BrIzitte 1101 01 I Jean Gabln
EN EL HOSPITAL
(mitIa hora d." circe:. per Otan Laurel
ollrer Mardy
DIBUIXOS SONORS
Estrena en aquest salta de/ meravelhas
conectarle

105

49: REVISTA AAAAA OUNT. UNA
HISTORIA QUE PARECE CUENTO,
varietat DIBUIXOS. I ONDAS MUSICALES, per Finar Erwin, hing
Crosby 1 Lella Ityarns
Sön filme Paramount

TEATRE BARCELONA

Un aliment que nodreix...

Lilian liarvey I Charles Boyer

DORA GREEN

UIAI

/ Avni, larda. a les I; MI.

SALÓ VICTORIA

Velancle.
I 1 en. - Telefon 729111
Aval, 1111 0 u 5 . larda, a les 445, i n11,
a dos quarts de den,
PCC33 DE COLORES, d'Inflaos sonors
LOS AMOS DE PRESIDIO
por nobert Wheeler 1 N. Woulsey, 1

Aval, diJons, larda. a les 5; nit. a
/es den:

Cinemes

4•••n•••••••••n••n•••n••n••n•••••nn•••••••••n•nn•n••••••••

Illore-Ementaleen-Barrom
D aaaaa satmana d'actuada
Aso. larda, 1/4 de 6, popular: EL
JUZGADO SE DIVIERTE. NII, 111 d'i
EL SEÑOR CURA. Dema, ta7,ta, papular:
EL SEÑOR CURA N EL JUZGADO
SE DIVKRTE. Dimarts, 011, preseala-

1

Los crímenes del Museo

TEATRE VICTORIA PUBLI CINEMA

RUISENOR

.FEAllkt

1

0.1•n••n•••n

presentada per la casa C./.F.E.S.A.
A més es proJectaran les precioses
pell/cules

TEATRE

CINEMA PARIS

1 Tarda, 470; nit, 9'45: Revista.
Rex Ingram en •AROUD
SUMO fflINITRUCTOR (dibul•
xos). Catalina Barcena en YO, TU
S ELLA, amb tuls Alonso, Bonita
Moreno 1 510na Darle. DItimenge,
Matinal. 1030. Es despatia a la
taquilla per a la Muele) numerada
0e diumenge, a les 6. Dilluns:
la. Flottelleh en UN HOMERE DI
CORAZON. Charles Laughfon en LA
ISLA DI LAS ALMAS PERDIDAS

»RUMA. entre Mantener Arlbre
MICKEN FUTBOLISTA, dibuixos,
EL PRECIO DEL AMOR, per Hans
Sturve (nomas a la iarda), D'He
grana superproducclons: EI. RELICARIO, per Sirves Allaga 1 Jesus
Menéndez. I

144••nnn•••••n•e4Mmod...9.41.INM12.nn••••n.fflenem»,

EL CANTO DEL

a

Dijous, 15 de febrer 'de 193

CINEMA ESPLAI
a

Manager: Cav, MUCCI. Arbitre internacional: REYDELLET
Speaker: RAFAEL ARCOS
La mis gran competició artística i esportiva de l'any
BUTAQUES A DUES PESSETES

Tarda, a dos Quarts de 5. I MI.
a les deu, formidable exilas de la
peHlcula sonora de proclamad
nacional

de sts:

1

¡j20.000 pessetes se p remis, 20000!!

TEATRE NOVETATS

As In dippas, imda.

PORTEN BALLANT
30 hores

PUBLICITAT
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