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president del Consell ha reprès les
seves exploracions. Aquest és en menas l'historial del primer dia daquesta crisi que no ha arribas a interessar
el públics
L'Unte digne d' (sser anotas fina ara
es la reculada dels que tot just fa
tres dies clamaven perque s'aclaris
rápidament una situadó que no podia
continuar ni una hora mes. Despeas
dels discursos i les declaracions del
venyor Gil Robles, de les seres reticenmes amenaçadores, deis repta i

dels engallaments oratoris dels darrers

dieta a l'hora de decidir-se el líder de
la "Ceda". s'arronça i reconeix que
lCmic gavera possible a el que pee .deixi el senyor Lerroux, sense ells,

pera. També són sorprenenta les darreres declaracions del senyor Cambó.
Din:lacres. &cecas ell. La situarme era
tan dramitica, la confusió s'havia
fet talment amenazadora que era uta
gene un carvi radical en l'orientació
politica del govern. Divendres, per
el i la tragedia s'havia tornat
gairebé: no cal buscar un cap de
gorern nou, ni cal canviar les persones que formaven el rninisteri, no

cal fer cap enrenon perquè tot
estä prou be; lainic que hauria de
' ció que es
prorar-se és donar la senaa
covernas i arrib això ja es donarien
canvi
aqueas
satisfets.
Realment,
per
de tonada desconcerta i enerva el cha
tadä de bona fe que cada dia se Sept
mis allunyat d'aquests minúsculs trinijocs dels orofessionis de la política
i d'aquests conílictes artificials prorocats per pares conveniencies de

partit i vanitosos personalismes.
, Per qui una crisi total si tot ha
de quedar cona abans? ¿Per que el
sacrifici de tres ministres — els de
mes salida significació republicana i
esquerrista— que proposa v a el sepyor
Lerroux ion considerar insuficient i
bou pronunciat l'anatema contra tot
el harte blau, si ara tothom fuig desturli i té por dembolicar-se? Fina
Thora present ni Ma y ra. ni Gil Robles. ni la Lliga, no rolen callaborar al
govern. ¿Per qué enlacen tant i provaren d'esglaiar la gent si ja ho tesien be? Es inútil que bus q uin subtileses aialectiques per justificar una
inhibició aire no comp rendra nal g a i
els seus correligionaris els agrairan
ben p.c. perque els dana la sensació
que eis han enganyat. que els seus
pastors no porten ni pedres ni pa al
serró sinó vent.
El cert és que, si no surt cap novetat, el govern nou será, si fa o no
fa, com l'anterior: radicals, agraris i
melquiadistes, anib tin sentit una mica
més de dreta 1 rnenys republica. I amb
a'aca, que s'adoba? Ben poca cosa. 1
is que l'aclob du molt dificil per tot
arreu, donada la composició de la
Cambra i vist l'horror que el banc
blau inspira ala que si els escolteu
ter= el remei segur per tots els mals
del país. Si per altea cosa no, aquesta
crisi haurà sena: per desenganyar
cnolts illusionats amb les dretes. l'eurem si aval el senyor Lerroux sera
mes afortunas i podrá encertar una
llista grata; si no los ami, la crisi podria esser més 'larga i laboriosa del
que semblava. Quan en coneixerem
el desenllaç symarnent hi haurä un
arronçarnen
spatIles general, perg ua les es dels anales del senyor GiRnbíes i la fragilitat de criteri ccl senyor Camba ja comencen
d'enervar al públic que en aquests jocs
ire hi veu sine) la repetició d'una política desnoriaaa que se li baria fet
abominable darum la monarquia.

franes de l'estafador
Stavislay

Lerroux continua les seves gestions enmig del descontentament de
les dretes, i ës possible que hagi de renunciar a la seva comesa
'

Madrid, 2. — El segon dia de cri- xilis electurals que elements republisi Ira deixat les coses gairebé al ma- caos implicats al poder prestaren a
teix lloc on es trobaven ahir. Al organitzacions advcrsäries dcl regim.
mata a les botes anunciades, han esllavors (consulta del té de desemtat evacuades les consultes als caps bre) consigna que donada l'estrucde rninoria, el resultas de les quals tura d'aquest Parlament era imposha estar el consell mes o menys im- sible de constituir un organisme de
medias de dissoldre les Corts dels govern sobre base autenticament reelements d'esquerra i dels conser- publicana, i esposa, a mes, la desvadors i la formació d'un govern illusió i desesperança creixents de les
Lerroux amb la rnajor base possible masses obreres i daltres rones d'opide les dretes. Això ha donat CODI nió, tant pel que es fa — de ja la nosa resultat que el senyor Lerroux re- tra nota de Ilavors—, com pel que
bes Ventanee de formar govern. per fonamentalment es té la convicció
a la qual cosa ha fet les gestions que es prepara; i davant d'aquella
necessäries encarninades a la forma- realitat, ja molt trista per als que
contribuirem a la instauració del nou
resina i davant cementes que els iets
slan encarregat dultrapassar, aconsellärem com a primera mesura que
el senyor Pres ndent de la República,
Lent ils de la seca prerrogativa constitucional, dissolgués immediatament
el Parlament, a fi d'impedir que es
desnaturalitzes el sentit social i politic de la República, que és en ella
el substancial.
La pertinença d'aquell consell sernTala justificada per les causes de la
crisi present. Sota una constant pressió de les dretes, que predominen a
les Corts, i també per efectes d'un
esvaintent i pèrdua de la seca
cacirí política, els que constitueixen
el Govern dimissionari han accentuat
la persecució contra les organitzacions obreres, han consentit j àdhuc
emparat, amb vulneració de pactes
i preceptes legals, la caiguda vertical
dels salaris al camp, al mateix temps
que per l'augment de cost de la vida,
també produit en virtut de dispositinas governatives, disminuia el valor
efectiu daquests jornals. i han realitzat aferrissada carnpanya contra

les autoritats de filiació socialista.
Tés quals. a jutjar per l'immoderat
desig de certs sectors. han d'éaser
deposades totalment sense cap miramena

El senyor Lerroux, encarregat
de formar govern

Una conversa pública
Per a avui, a les deu del vespre.
anunciada una ronversa a Arria
Catalana Republicana. La coincidencia d'aques:a reunió amb els impor-

tants esdevenirnents polítics d'aquests
darrers die., especialment la crisi del
Govern dr la República, fand que
aquesta miestió i les repercussions
q ue les seseo possibles soluciona .p0den tenir a Catalunya sigui el tema
p referent de la conversa, a la qual

Dos testimonis asseuren Els senyals són
govern, que Albert Prinee era se- que aje) manca
tuit en el seu viste a Dijon

però el President de la República no li Seenhla que tL'Aetion Franeaise, havia
eolbrat 150.000
accepta la llista que proposava

El que han dit al President de la República
els cops de minories
cridats a consulta

br ha

nlmsi na graos. Rerorregut del vent, 250 auntenetres. RreelpItand: DIAL instituid en el Ma d entes 7
Saures 6 mistas.

LA CRISI ES COMPLICA

ció d'un gabinet de caracteristiques
gairebé iclentiques a l'anterior. Ha
aconseg-uit l'ajut condicional dels
graos que comanden els scnyors
Martínez de Velasen) 1 Melquiadez
Alvarez, i una negativa rotunda de
Manea. A més sembla que entrava
en els propbsits de Lerroux la incorporació al nou govern de persones alienes a l'activitat política, per
a la qual cosa ha visitas els doctoro
Marafian i Cardenal. No ha jet cap
gestió prop de la Ceda i de la Lliga.
A darrera hora el senyor Lerroux
ha confeccionar una 'lista de govern,
la qual ha presentat al President de
la República. En no rehre l'aprovació daquest el cap radical iba adreeat al seu domicili amls el proptasit
de continuar demä les seves gestiona per lié que degut a la desorientara', que ha produat aquesta
actitud hont treu que aquestes gestions quedaran per ier, ja que tarta
pon no hi ha unitat en la minoria
• •1
radical i l'encarrec sera encomanat
a una altea personalitat, sembla que
A darrera hora les noticies de la al senyor alelquiades Alvarez.
trisi revelen que la situació ha empitjorat; tothom comenta a estar desconter.t i tothom botzina. No tindria
res d'estrany que avui, si li fallaren
abran; oferiments, el aenvor Lernens
es veies en el cas d'haver de declinar
l'enearrec, i aleshores s i que la con
fusió prendria proporcions perilloses.
S'ha torna l a parlar d'un gr,vern Me:quiades Alvarez de dieta republicana:
pera per ara això no passa désser
un enmaro El pitjor es que els que
rondinen inri ahen ben iré Que seilen
A les deu menvs deu del mati ha
o na gocen sur -ho i aixa sí que es un arribat al Palau ei cap de l'Estar.
mata: d'alarma per als republicans.
Quinze minuts després hi ha arrural el senyor Negrin, el qual ha
pa s sat a conferenciar amb el Presa
dent, sense fer manifestacions.
Avui, a les deu del vespre... El representant dele socialistas
lliura una nota ratlflcant el oilterl de la mlnoria de dIssoluol6
de les Corta
Ales onze menys deu ha aliandonat el Palau el senyor Negrita el qual

a Acció Catalana

Mar: 715'6
mlinmetres. Temperatura anual: ve
mama Hutottst telettvai 46 per cena. Velpeltat del
venir un gatinmetre per llore, del nord•nest. Eslat del
mbert nie Stru , Arn I Ast. En les Centres 54 nores; Temperatura maalmat t 34 grata. Temperatura mi-
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Els es impaciellts Lerroux encarregat de formar
ara no talen pressa
Evacuades les consultes anunciades
ahir, el president de la República ha
encarregat al senyor Lerroux la formació del govern nota Per les informacions rebudes durant la nit pa nada, es veu que la primera llista
ministerial proposada pel senyor Lerroux no ha merescut lalta aprovació
del cap de l'Estar. i el presumpte

Me, teir — TÉLEFON 11410

EL TEmps Pressid al nlvell de la

ha facilitat a la premsa una nota que
diur
"En data oportuna advertí el partir socialista els perills que havien
de derivar-se de dissoldre en moment
inadequat les Corts Constituents,
encara en plena activitat legislativa
i amb notória capacitat per a sostenir governs de formació i esperit
consonants atril, el carácter que el
polde fea imprimir a la República.

Posteriorment assenyala com
aquests perdis havien arribat en reaa ss istiran diverun membres del Corl- litat a prendre proporciono, molt superiora a les previsteo,.en virtut d'aueen Executiu.

Davant aquests fett, la minoría sacialista considera un deure imperatiu
dir aci: El rumí 4emprès pels starters
Governs de la República d'una tal ma
-neramost ypucmrois
històrics del rZsgim i hostilitat ai proletarias, que fa presumir que s'espera
produir e/1 la vida civil espanyola una
etapa dramàtica, i si aquesta sahrevingues en serien responsables exclusius
els ¿reses del poder.
Qualsevulla maluca', que es dones a
la crisi, a base d'encarregar el poder
als qui han seguir la desatentadssima
conducta que deixem apuntada, tni:s
encara, als qui aspiren a agreujar-la,
serrira per acréixer la desesperanza i
la &saluda i advertint nosaltres molt
de prop aquests sentiments, que adhus
han arribas al nostre änim, ens creiem
en l'oblieació de fer-ho constar ací.
El perinde de prosa a que s'ha serme, el p,iflannent ha revelar arnh la'

Paris, 2. — Dos importants testimonis acaben d'ésser recollits sobre
Fassassinat dAlliert Prince. La se-

El més important d'aquests esdeveniments no és, en eiecte, la descoberta
daquests dos documents, que haurien
nyoreta Ivonne Taris, infermera-den- estat sostrets a Prime Ilavors de rastista, que el 20 de febrer, a les Hala sassinat daquest i que, no ubstant, exis-

venia a l'hall de l'estada de Lió bitviccia que ell, i amb aquell programa llets de tómbola de la Fundacia
de realització inmediata que publica i Pech. remarca el conseller Prince,
recentment ha esbossat, podria cons- que ella coneixia com a habituada
truir la base d'una solució plenament dels passadissos del Palau. Li cíen
satisfactòria.*
hitllets; ell se'n queda rIn. Gairebé
El senyor Martínez de Velasen tot seguit un home d'una quarantena
aconsella un Oovern Lerroux en danys, mes aviat alt, de corpulencia
el qual entrin elements de la bastant iorta, amb un barres fort i
amb abra: mastic, amb guants clars,
O. E. D. A.
es presentava a la venedora i Ii deMinuts despees que el senyor Nernanava ola hacia anat el comprador
grin ha arribat el senyor Maniaca de del ballet.
Velasco, representant de la minoria
No en sé res!-1i respingué.
agraria. Els periodistes Ii han preguntat
Una mica mis tard veié sentir
as portava algun nota, 1 ha contestat
Prince del bufet. L'inconegut amb
negativarnent, dient que tot ho fiara a guants clars el seguia a distancia. Es
La improvisació.
probable que el magistrat fos seguit
des del seu domicili t'iris a Dijon.
Un enginyer rus, Simonevitx, ha
observat, d'altra part, a la sortida
de l'estada, sIe Dijon, un honre bas-

tirien de totes maneres.
Una mena dincertitud regna encara
reierent a aixä, i la Comissió no voldria que la jornada s'acabes sense que
tot s'expliques en aquesta qüestió.
La qüestió sera, seas dubte, força viva a la fi i versemblantment, en raó
deis reensenyaments escrits que la Comissia ha demanat, l'audició dels testimonis no començaria abans de la setmana entrant.
Tot, en aquest momear, es basa sobre els raports de Lescouvé, i l'estudi
dels txecs no vindra sinó despees, quan
tots els elements d'informació promesos per Cheron seran tramesos a la

Comissió.

tant corpulent, amb ahric rnästic, i
que no es diferencia del viatger de
la senyoreta Taris sin d pel barret
fluix que portava en comptes del fort.
Aquest home estava absort en la contemplació d'una vitrina de magatzem.
Sentint-se mirat per Simonevitx
s'allunyà de pressa. zEls abrics "mästic" que portaven ambdós era un
uniforme destinat a ajudar-los a co-

La comiss16 Stavlsky continua la felna
Les dues comissions d'enquesta nIe la
Santiago Alba. partidari d'un ¡rivera Cambra
slan reunit aquest migdia en M. Lescouvé, president del Tribunal
Lerrouz
de Cassació de Paris, que juga un
sessió plenaria.
La Comissió Stavisky estudia parti- paper de primer pla en l'afer Stavisky
Un altre periodista li ha preguntat si
cularment
el
primer
raport
de
Lescouvé
tindriem Govern Lerroux, i ha contesi el compara amb el segon, preocupant- 1"L'ActIon Francalse" ha
tas:
se, sobretot, a descobrir les raons que rebut 1E0.000 franco de
—Aixi lis, cree.
Stavisky?
El periodista ha insistir, formulant motiven la diferencia de les concluXavier Vallat dona compte a la conova pregunta sobre si aqueas Gotera sions.
Serabla força extraordinari a alguns missió dels "dossiers" de policía sobre
[arrolla t'actriz des o tres membres de
comissaris
que cenes faltes — qualifi- Hayotte i un cert nombre de cbmplila minoría agraria. El lemas:. Velasen
cantes de venials en el primer raport i ces de Stavisky, tots coneguts.
ha romít a repetir:
reierint-se a acres de Pressand — esdeUna nota de policía va retenir par—Aixi ho tres
vinguin faltes greus en el segon.
t icularment l'atenció de la comissió. El
(Continua a la Pág. 5)
A la qua l cosa horn podria respondre document assegura que l'estafador de
...—
que és precisament a causa de la mar- Baiona hauria lliurat a "L'Action FranA la pàgina 3:
xa de l'enquesta que, transformant els çaise - 150.000 francs per aturar una
fets o aportant la coneixença de nous carnpanya i destruir els "dossiers" que
"L'ESDEVENIDOR
esdeveniments, modificava ami l'opini6 sla refereixen.
DE LA DEMOCRACIA"
que hom en pogués tenle i les conEl socialista Syloestre, analitzant un
per ROSSEND *.LATES clusions que sen deduien.
"dossier" referent als ressenyarnents de
• .1•-•n
Policia sobre Stavisky des de nombrosos anys, va indicar que el 2 1 de maig

També diu que el senyor Companys s'ha solidaritzat amb aquesta actitud. -- ¿La manca de
decisió de la Ceda i de la Lliga respon a aquesta
decisió de les esquerres?

—A Espanya i tot trobaríeu alío:: que
penses aixi coas väs; pera aquest judici, ara, em sembla equivocas. El que
hem vist darrerament és un espeternec
"agraria es a dir, dels interessos mig
silvestres i dels costuras petrificats, contra l'embtanzida "civil", això és, de les
idees, el sentiment de justicia, e! desig
abnegat de periecció. El gran esforç de
les dretes, perú, no reeixí en les Inés
importants ciutats espanyoles; i ni en
el camp no hauria aconseguit una efímera victória si no hagués estar aprofitant-se d'una dissatisfació d'elements
virolats, rares vegades monarnmics,
se tirada
tirada a un romanticisme arqueolbgic,
i en tot cas ben diferents dels antics
guerrillees de la fe i de les "pierdes"
de bandoler que aclamasen l'absolutisme
en la passada centúria.
No hi ha situació que irriti mes que
una d'indecisa; i l'home es fet aixi : arriba, per comparativa, a trobar avantatges en una d'injusta, perú clara i definida, L'última revolució espanyola
ha restat, en la vida rural de l'altiplä,
en un moment exasperant per a tothorn.
El feudalisme atrotinat, la usura tentacular, el caciquisme, l'explotada de la
miseria, tot i desdonats, eren dins. Hi

eren sobresaltats, enquimerats, nodrint

neixer-se i ajuntar-se?
ii-es magres dades noves recollides ahir van a precipitar els resoltats definitius de l'enquesta? Seria
temerari d'esperar-ne molt; perä no
cal subestimar el boti de la jornada
que pot ésser preciós.

Segons "Luz" les esquerres estan
disposades a impedir que governin
els grups monarquitzants

L'estranger benvolent acaba una Ilias
ta de preguntes heterogénies i deslligades sobre particularitats i avinenteses
espanyoles amb aquestes paraules;
—Encara voldria que Mexpliquissist
una estranya anomalía de la vostra via
da política. Un bell dia, tot el passat
pròxim d'Espanya va semblar deixat de
banda, o ant/Flat. Després, en unes cleccions generals, n'heu demostrat una mena d'enyorament, i l'heu fet reapareixen. ¿Es que, en el fons, no havia pessal res, j no hi ha hagut sinó dos fenòmens complementaris de la mateixa

Ron
nre:enmr
'se , o
visky a Pierre Cot. Stavisky va prop o
sar al ministre de l'Aire un tipus d'avió i l'incitä a signar una comanda le
ion aparells.
El raport de policia pretén que aquest
afee fou conegut per "L'Action Fraucaise" i que cobra per callar.

El talonarl dele seca
El ministre de l'Interior informa anit
a darrera hora als periodistes que el
ratonara dels xecs entesos per Stavisky, que liaría desaparegut, ha pogut
ésser describen i que immediatament
se n'incauta la Segureta t general.
El nom de la persona que tenia al
sen poder el talonari no ha estas facilitar,
El jutge d'InstrucciA qu mitin en
rassumpte ha pres diverses notes del
referir talonari per unir-le, a In causa.
Després d'haver estat prestant declaració al gahinet del jutge d'Instrucrii,
h a queda r (Jeringada la senyora nie Sta-

pensaments de revenja perú sense haver
passat la llinda de la porta o l'ampit
de la finestra, D'altra part la petita
propietat actual sofria de les roderes i
el trasbals d'un canvi que no anava pas
contra ella; i els habitants de clots i de
cavernes, els avesats al parrac. a la promiscuitat i a la fam, els primitius de
mirada astorada i d'avarques prehistaa
riques, havien estat cridats, pera no pas
installats, com si les primeres no iossin
sinó una irrisió i les esperances un en-

gany.
D'aquest desori i de la topada estéril, inconcloent entre els desdonats que
roncejaven, i els nouvinguts a un poe
de justicia i de dignitat humana que no
podien fer valer Ilur dret, s'han aprofitat els homenets insignificants. noma
carregats de petites astúcies, de la rueca.> espanvola. I han dat com a Illir
aquell mo. viment inquiet del; alarmats
— fàcilment mobilitzables per a la pro!esta — i dels decebuts: els quals, segens nur categoria moral, podien ésser
subornables, o Ini empesos a aquesta forma tan abrupta de desesperança, que
reincideix de dret en el nihilisme aptoclama que el vot matcix és opressor.
L'anomenat triomf de les Ornes CO
ha estar, dones, un gest esborrador
per bella estona, final: sin ó un vaitnt
de curta durada no solament difícil de
repetir, sinó encara, per la seva artificialitat i la seca mieradeta espiritual,
ple de temors que li han fet defugir el
poder, arrossegar-se com invisible en
opaques sessions parlamentaries i considerar arnh esglai una possible dissolució
de Corts. El triemf de les dretes, si is
usat 2,21h 11115 parsimònia que el faci
zairehe insensible al país, no Italia estat sind un alrentesi de gesta. Pera si
les dretes tosen formalitzar alguna
afronts seriosos. algunes represes caire
abominables, es preparara fatalment un
escreix o complement de revolució que,
aquesta regada, tara ben decidir i peremptori... Perquè no es pot negar que
d'aquestes actuals "grandeses" del senyor Gil i el senyor Royo sen pot dir
quelcom de semblant a una frase del
nevellista catala Pin i Soler: el qual,
tot ensenyant a uns estrangers una catedral nostra, precisava el segle de cada finestral, vitratge o escultura. fins
que en arrihant a certa harraqueta per
a les eines, improvisada en un recé, de
terrada, feo, senzillatnent: Això és
"interino".

Madrid, 2. — "Luz" publica la se- republicans d'aquest dies slia pargilent informació:
lar també de la 1.Iiga, perú en terLa prernsa no ha donat la impor- mes molt diferents que de la Ceda.
tancia deguda al dinar que rellevant, El vet bou total per a la Ceda i per
personalitats politiqueo desquerra ce- als polítics de la República que conlebraren en obrir-se la crisi en un po- sentissin el seo areno al primer pla
visky.
pular restaurant del carrer d'Aliaban. politic. Per a la Lliga el vet és pot(Continua a la Mnina 7, rol. 3)
BELLAFILA
Assistiren a aquest dinar els senyors ser menys implacable, si be tampoc
Azaiia. Casares Quiroga, Sanche z Ro_ no smi vol relacia.
man, Prieto i Barcia. L'objecte de la
Diu després el periòdic que la nota
reunió fou enjudiciar des del punt de facilitada ahir pel senyor alartinez
vista republicä els caräcters de la siBarrio en sortir del Palau ha cautuada.
sar molla impressiO entre els eleEl lo del dinar font interessant. Par- ments ratlicals, i que són molts els
la el senynr Araña durant gairehé diputats d'aquest partit que es mostot el temps. El serme-ir Prieto man- tren contraris a que la Ceda entri al
tingué una actitud d'esfinx. El se- Govern.
nyor Sancha Romin pronuncia paNo fou dificil de comprendre riMiguel M.aura demana un govern raules molt significatives. No es pro- pidament als bornes de la Lliga que
dui cap acard en el sentir literal de la crisi es produia sota el signe del
de republicana
la parnula, entre altre, ran:15, perrpúi vet oposat a la Ceda. Passatla 12
dolorosa sorpresa, reaccionaren acial,
mentable ¡ perjudicial excés que es per no es tractava d'acordar re s .
la seva cornvisicin un instrument inNo hi Imatué. dones, resolucions es- i mentre Iliscava discretament el diäservible per als fina atribuits a la Re- crites, pera explicitament s'acordi, leg amb el seny o r Gil Robles renunpública.
davant la possihilitat de l'entrada de ciaven la mi de donya Leonor per
La nostra memória no abasta a re- la Ceda en la rombinaciA del rencor ranas mihvies. l'nrnaren, dones, els
cordar una altra epoca parlamentaria Lerroux, dirigir un manifest al país caps regionalistes a la tiren torre
tan desgraciada. Les Corts, dones, han firmat pel comité revolurinnari que de vori a esperar millors ternos.
d'ésser dissoltes, encara que no sigui porta la República, reunir una Pirra lahermetisme que han observas dupossible reparar ja tots els danys. que en vegada el (-malita i fermular declara- rant aquestes Ultimes hores els hobona part s'haurien evitar dissnlent- r inns de la major transcendencia en mes de la Lliga ha estar absolut.
les de seguida que ham pegué apre- nutre al republicanisme nacional. 1.e5 hinan limitat a comprovar la imciar-ne les cararteristiques anti- 21.1winns d'aquesta darrera frase m'oí probabilitat de la seca entrada al
republieanes, i ha d'impedir-se laceé, tan ciares que ens considerem relle- G a vera i a considerar que lalnica
solució possible era la tornada al
al Poder de tosa agrupaci6 o persona vals d'insistir sobre el seit sentit.
l'n contacte telefònic amh el Pre- Poder del senyor Lerroux, com a
els titols de lleialtat al régim de la qual
Ironie suficientment capacitat per a
per
duht6s,
a
la
fonamentada
sident
de
la
Generalitat,
senyor
Comdonin Boa
sospita que s'utilitzaran els ressorts que panys, ha permé. escoltar de Basis arrencar la vida de l'Estat del macal guin per destruir el que la Repúblisz (Iel politic catalä la declaració que es rasme administratiu en que es troha.
dignifica com a avene i promesa en la Coba moralment i materialment du - (Continuo a la pitgina 5, al peu ea. 1)
nord arnb el. reunits.
vida espanyola.
Contemplant serenament totes les eirRetreu "Luz" la imPortänria
A la ',boina 3:
eumstancies que concorren a l'hora U- la presencia del senyor Prieto i
sual en el problema politic espanyol, metió de la Generalitat, i afegeix: "DEFENSA DEL SARRET FORT"
per MOFO MORAOUES
el partit socialista exposa la sea ron- Ei d'advertir que en eh; comentaris
El iminyce Dril 1 la ma Jordi= Pura, a l'aguait
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Defensa del
arret fort Continuil seise cap °D'edenes, ta vaga täxtil
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discussió 1 aprovació d'articlei del Sabadell
Capitol YI del projecte de Del de
unes bases que
Contractes de Conreu
solucionen el codicie

El,.

Vaig trobar-me al mig de la Unir'
sense adonar-me'n. Diagonal-Passeig
El tic sense rellana --caerle el peina
A •
de Gràcia. una xicots apallissaven trn
cep de Liane— ea velé dimpullat pel
pobre home acorralat a la paret d'un
fr i patreni I obren) algpobre cense religi6; <ron tramad
palau per Hogar. Les mans pujaven
Prosseguittt el Programa dierei en Triaire, Fàbregues, Avila, Pezuela, Ruque cal que hi bail re ¡ baixaven, donaven cops terribles
uien
honor dels catedrätics de les Universi- bio 1 Bella', etc. La qual tosa dementen conseqiiittcia
de
tant
co
tant
so
Huta ad un bell programa de
crits exaltats, i
tan ate liontgeller i Tolosa, ahir al ma- que en contra de l'opinitli mantinguda dretes, a l'estil de les del matee Pals.
'enría una ven que intentant un es1 ti se celebraren a l'aula de química de per alguns, la rellevant figura d'Orilla, Encostellades dins el seu triple lema
'pinguet desesperat anava dient: "Pela Facultar de Ciències les conferencies no, solament ib passa desapercebuda a de Religió, familia i propietat, que
rò Si jo no sóc feixista! '.
anunciades, a eärrec de leo-redor de Espanya, mereixent especial atenció la Es una reducció a la meitat da la
treball
dificil
feia
era
es
ho
era
o
no
Si ho
la
t senyor Jaurne Serra- tasca realitzada pel genial creador de la
la Universita
Reatit
tema culi
de die, pera el sets posat atuit i la
Ahir al matl queda resolta la vaga es. Hunter i el catedrätic de la Facultar de Toxicologia, sind que aqui a Barcelona mida natural del lamías
del segle passat "Dios, patria y Rey",
:ova insignificança davant d'aquell
datada el dia abans a Sabadell, arran- Medicina, doctor Saforcada:
idea descobertes i reconegudes lea ex- posseeixen el secret d'haver /roble
a
aviat
mis
grup exasperat invitaven
jant-se per fi un conflicte que el SinEl primer detenrotllä el tema "Orfi- ccpcionals aptituds del jove Orfila.
una religa') sense compromisos; una
la compassici. Aixi vaig intervenir-hi.
dicar Unir de l'Art Fabril i Textil tenia la, sentir racial i humanista de la seca
Sestea a continuació en altres darles,
Je
amb rajut d'algú altre que debla
plantejat a la Federació Textil des del obra" i el doctor Saforcada parla també molt interessants, de la perso- familia cense maldecaps 1 una propietat
sense obligacions socials. Es
com
jo,
poguerem
alliberar
pensar
d'agost de l'anv passat.
Comença la sessió a les cinc quaranta 36 sense cap discantó. Aquest article
com a creador de la Toxico- nalitat científica del biografiar, i acaba alar que per tal de corregir un resulLa saludó ion trabada despees d'una logia".
aquell borne de la iúria dels xicots. rnautJ sota la presidencia del senyor es el primer del Capitol VI "El conamb aquest paragraf : "Tal fou la dis- tat tan meravellós cal una gran dosi
discussió laboriosa que començà a mitja
—Però per que li pegaren? — vaig Casanoves.
cacle de rabassa morta".
Ultra els professors francesas. aeaisti ciplina científica creada per Mateu Or. crescepticisine. Perú, ajudant-hi repreguntar a tun
El sem o r ROMEVA defensa una es - tarda de dijous i acaba a les orize dahir,
banc vermell hi
illes goisme, no costa gaire disser es—Oh, és que portava barret {cid- de Justicia i Cultura. ha els consellers suena que és addició a laurele aprovit en la qual intervingueren representa- a l'acre un gran nombre de catedrática fila, esperit selecte de les [ristres
i
estudiares,
3 ocupaven la presidencia daurades de la Nfediterrania que hereta ceptic. Només hi ha una dificultar, i
ern feu de contesta.
i
patrons.
sota
la
Precions
dels
obren
en
forma
d'article
36
bis.
Als escons hi ha poca diputats. Les
el rector de la Universitat Autónoma, el culte a la bellesa de rantiga Grecia i
p as Peiiia•
Instintivament vaig palpar-me el triburres, desanimades.
LI senyor Riera, de la Comissió, re- sidencia del senyor Francesc Canyarles. doctor Bosch Gimpera, el qual Jiu la la perseverança en el trehall. i la te- noPer
que
poder aplicar al Govern aquest
cap i vaig constatar alegrement
butja resmena. Creu que en acceptar de l e g ar especial del Conseller de Tre- presentació dels conferenciants; el ca- welter romanes, i el seu nom mere,x
Un
secretari
llegeix
l'acta
de
la
sessió
programa
de mala ie caldria que lea
ball.
jo elnia barret tou. El dia abans, o anterior, que és aprovada.
l'esmena al contracte perdria el seu
els
anals
de
en
d'or
aletees
figurar
en
sal
de
Erario;
el
regidor
senyor
Cubs
per
masses
el sentissin de bona fe I ja
En les bases signades per patrona i
qualsevol altre dia, havia passat
carácter
emfiteutic
i
el
sentit
de
l'ami
d'Espa.
Es Passa a rOrdre del da amb els
vuit neu, en representació de l'alcalde. 1 el la cultura patria, de Franca
digné Horari: "Si em vols cornmoure,
allí mateix sota raixopluc benévol
en anterior quedaria contraretat per obrera es restableix la jornada de
horca i ea concedeixen als obrera re- dega de l'expressaria Facultar, doctor nya, les diles nacions germanes dintre commou-te tu abans." Aquest is el
PRECS I PREGUNTES
dun barret fort. I me'n vaig anar una
l'addicional.
gran
familia
Ilatina".
la
Joaquim
Xirau:
el
degi
de
la
Fano
problema. Avui un ideari diluit, fred
mica meditatiu sobre els atzars de la
El sentar RUIZ 1 PONSETI deCorn que el senyor ROMEVA no es marcables nallores. Amantes bases
Tots dos conferenciante taren malt
i concepte
vida, j tot contristar de pensar que, mana al conscller de Finances que dota dóna per conveneUt, el senyor RIERA oodran ésser modificades abans de doe cultar de Medicina. doctor Joaquim aplaudits i felicitara per la sena brillant i "conservador" (paraula
Trias, i el doctor Josep Peyri.
passats de moda) ja no té (orea de
per aquest carin, un dia podem Urgir compte de la liquiaació en el darrer tris explica la significado de la "rabassa ai/vs.
diesertació.
A
manera
irintroit
cometen
dient
el
bategar
de
der
a
les
deu.
se
celehrä
una
Al vespre,
fer bellugar ningú ni
diari que dos poetas tan excellents mesase de l'impon so p le ei ourlovat- morra" en un discura que el senyor
coro Josep M. López-Picó o Josep M. any dele aprotitanients hidreulics, Un- RUIZ I PONSETI interromp amb as s emblea al Cinema Imperial, eonvocada doctor Serra-Hunter que la gran gerCOCKTAIL D'HONOR. Acaba- cap cor. Les apeilacions a la Religió,
set Sindicat, per tal q ue el C Imite ¿e mana llatina que és Franca ha estar
a la familia i a la proPiecat, coticende Segarra, que un fundador de re- post creas per aquest Parlamene.
frases humoristiques que sön celebra- vaga expliques els motius d'haver-la des del moment del nostre renaixement des les conferencies, els profeseore franabast certament molt ample,
Lgions tour Francesc Pujols o que
Dexuana també que el conseller de das pels poca diputats que hi ha a la Plantejada i instin anonades les bases cultural la mestressa i l'orientadora de cesas, acompanyats dels nostres cate- tes d'un
nn pintor com En Pere Pruna, han Treball expliqui la tasca del Consel Cambra.
dràtics, es traslladaren al despatx del no tenen ressó mis que entre un*
signades al matí.
les nostres posicions ideolágiques. Afe- rector, on els esperava el doctor Bosch casta molt restringida, que is la que
estat copiosament bufetejats i basto- de lreball: expedients presentats, traProposa l'orador una fórmula de uncomuniEls assistents ratificaren els acords geix que seis Pireneus han penetrat els
nejats 3 colpits, pel sol delicte d'ha- mitats, nombre de reunions i conflictes ció en el cas de manca de pagament.
Gimpera, que dirigí als illustres pro- te idees menys generoses i Tota la
presos per Iturs representants i es va comenta europeus, la sensibilitat de ifessore
cables sobre el particular.
ver-se cobert el cap amb una olla pendents de resolució.
una
afectuosa
salutació.
El senyor ROMEVA traba oportu- ac o rdar reprendre el treball avui, sisdasse mitjana i, no cal dir-ho, la pro.
i les inquietuds de la vida contemnegra.
Densana al conseller de Justicia la na aquesta idea i ea deixa. resmena Pen sahte, eomengant a tres aaarts de vuit Van
Despees van recórrer, junta, diverses letäria queden enfora d'aquesta
porània, i que França, des de lépera
Potser fa bi Josep Carner d'hacer sena opinió sobre la situació dele emde la Universitat, i foren
dependencies
d'una
nava
redacció.
d
e
n
t
passa
Es
a
del
mati.
o
Teòricament, el dretisme s'hauria
de Descartes ha estar la nació que mar- obsequiats amb un "colctail" d'honor a
adoptar la moda dels sense-barret,
•
pleara auxiliare de radministració de l'article 57.
trobat tense programa; perb, en la
xa a l'avantguarda de la cultura 'la- la uta de retrats.
potser ho encerta J. V. Foix de per- Justicia, la (vial va capotar fa alguna
El
sonar
ROMEVA
lii
te
presentapráctica, n'ha trobat un de mera re
tina.
sistir en una mateixa mena de barret dies en un prec.
da una esmena, la qual, com de tosUltra les personalitats ja anotnenades, llós, 1 se n'ha atalaiat pergud la por
Parla després d'Orina, i desalo mi
rota però no em se resignar a creure
twn,
no
accepta
la
Comissió,
Amb
El
CONSELLER
DE
JUSTICIA
en
aquesta
festa
univerveiérem
també
sigui
el
simba'
del
home
l'existencia
del
gran
1i es mestressa: la força brutal. La
-nuciosamet
que el barret fort
ieixisme. Haurien de pensar-s'hi be manifesta que les bases esmentades sdiri aquest motiu es produeixen repetides
de ciencia, que foil doctor a 24 ame; sitaria el rector honorari, Dr. Eusebi necessitat de manar amb l'estaca al
jurieliques
i
econòmiques.
El
problema
senyors
ROMEVA
intervencions
deis
Díaz;
els
catedratics
doctora
Mur,
Garpuny, I aixd ho crea amb una fe
e:s que fan córrer tal cosa; dintre la
autor, a 27, de la "Toxicolo gie genéranostra literatura tenim 'La tarda dei j a ha estar estudiat pela Poders pública, i BRU I JARDI, de la Comissió. Fia 32, de la Facultar de eia-Banús, Pi i Sunyer (senyor Au- sincera 1 profunda; no en la tonina
le",
i
professnr.
gust), Joaquim Trias, el doctor Josep escéptica que es prenia les trilogies
barret fort", de Josep Pla, que és una i consideren aquests que els empleats nalment és retirada l'esmena, i en loarMedicina de París.
anteriors. I coto que ho creu, ha remostea de les literatures mis poc iei- auxiliars de Justicia tetan dret a és- sea aprovar rarticle 57 el senyor RUIZ Dcmä es renova la Junta
Acaba la biografia d'Orilla dient que Maria Peyri i el doctor Soria.
ser
considerats
coto
a
funcionaria,
perú
I
PONSETI
s'aduna
que
la
seca
retrobat una energia en exposar-ho , que
asiles que mai s'hagin escrit. Fora de la poca consignació del pressupost imEs el primer català del segle XIX que
VISITA A L'AJUNTAMENT
dacció ha estar modificada i no esta
es pot fer contagiosa si troba la masarriba a convertir-se en una glòria eucasa tenim un exemple, que els jopedeix arar a una eolució adequada.
conforme amb la nona. Detnana que de la Comissió Permanent
Ahir al migdia visitaren l'Ajunta- sa mitjana de la nació una mica senropea.
ves que apallissen homes indefensos
teespeate a la qüestió económica del s'augmenti al s per loa l'interes dei
catedràtics de les Universitats sibilitzada per qualsevol entrebanc
pel carrer bannen de tenle en com p
— El doctor Saforearla diu que l'As- ment Cha
liquid
imponible
en
la
capitalització
dc
es
cal
crear
abans
el
Jurat
Mixt
les
ba
s
sie
Talase i de Montpelier, els quals la seva vida collectiva —d'aquells end'Organització
i
Treball
-re:ntfixoalbde°ur
eociacid Cultural d'Amícs de Franea.
del Rara. Creu que aviar es pocha do- la terra que e5 vol redimir.
acompanya l'alcalde d'aquesta darrera trebancs que es nobles topen cada
Chaplin. Pensar en aquel l barret
La tivantor existent entre la Junta amb motiu de la vinguda a Barcelona ciutat, Me. Milhauct Fi 5 reime l'atta]. dos per tres, en general arnb indifenar un resultar sansfactori per a aquells
E l senyor BRU I JARDI, per la Cocreure encara que pot ésser el
Directiva del Cadci i l'anomenada "Mi- d'alguns professors de Montpeller i de de, aeriyor Carlee Pi i Sumer. amb un rencia i resignarte), pub segons a
empleats.
missió,
rebaixaria
excessicreu
que
es
bol del ieisnsme em semblaria una
Tolosa, acordé celebrar una sessió,
El sena° , RUIZ I PONSETI recti- vament el valor de la terca i m a me el noria croposigió mercantil" s'ha acusar glossant la figura d'Orilla, com a sim- grup de consellers-regidors. Els visi- quines cantonades de la histária, arnb
obsessió completameru de boig. Si a:
més, encara, després de la votada de
món hi ha un simbul de la Inunanitat fna a per ag rair les marefestacions eci 4 per ice que figura en l'anide.
bol
de les dues nacions amigues, i foren tants anaven acompanyats del rector de neguit i humor de brega.
SOS'aprova l'arríele 57 ami) e:s vors rtt de febrer. Demás a les deu. els
La teoria de l'estaca troba ress6,
la Universitat, senyor Bosch i Gimpera;
desvalguda, de la humanitat que Ilui- conseder. Creu que no es presentará
Cis del Centre tenen una nora oportuni- desgrats per a aquesta comesa el conde l'ex-re g idor senyor Joaquim Xirau, dones, entre media de dreta i es dista desesperadarnent per la seca lli- cap slificultat guau lateneralitat vulgar contraris deis senyors Rorneva i Ruiz tat per a mamfestar Pur criteri. Cal ele- ferenciant i el doctor Serra-Hanter.
i Ponseti.
de bona gana amb els abillai del conseller de Cultura, doctor Serbertat, és el barrer fort de Chaplin resoldre a aquella Miestió.
Diu que ?ten'? sita eserit sobre Vil- ra-Hunter. Els foren mostrades les tressa del veli conservadorisme ingir el vice-secretari, el caixcr, ei comaEl temar SIMO 5 BOFARULL,
L'anide 38 es aprovat després
ments
Potser la frase dita un dia una
tenor, el secretan 1 el vocal de treball lustre toxicóleg mcnorqui, i mereixen
que
havia
fortnulat
un
prec
sembiant
el
sofrir
ofensa,
¡ esceptic del segle passat.
petita
modificaciO
suggerida
una
principals
dependències
de
la
Casa,
i
mica despectivament — comunistes
de la nava Junta, i tant e:5 elements consignar-se d'entre els teeballa publibarrer fort —ha portar una reaccie del eenyo: Ruiz, agraeix també les fila- pels socialistes amb el lacnepläch del se- d'o,aosició com es directius es preparen rata per autora nacionalt i estrangers, mes tard l'Ajuntament els obsequiä amb Tumbe exalta la familia, la religió
la propietat ni cal dur-ho; però, un
que ha fe: creare que aquest lupa - nifemacions del senyor Llzhi i es mos- nyor Romea. Resta acceptada una Per a la Iluita decisiva. El Consell de els de Haefer, Dechambre, Chereau, un dinar a la Font del Lleó.
cop triomfant, troba incòmode engicaps era el timbal de la burcePa mes Ira en part partidari del criteri del se- esmena d'apear diputat, que introdueix Govern del Cadci, per la sera part, inponar-se aquesta "levita" pausada de
en el dictamen un. article 52 bi s .
or Ruiz.
exagerada. N'hi ha prou (lanar una
vita en SOC i 3 a assistir a la reunid de
Formula diver g es considerazions sobre
Sense discussió saprova
moda i arnada per tots costats. M
59- derna i ele aconsella que votin sense, pemica al cinema o de fullejar :es relatent
capdavall, el respecte a la familia, et
per
veure
radrainistratiC de Justicia, !a qual co-'El senyor ESP.'sNYA defensa ui 1. 6, d o nar cap nona El sector er020El
v:stes gràfiques estrangeres
anide 59 bis que es refereix al con- 5(i6 recorre als nrocediments habituals:
a dir, el respecte a un chis pn l'Estat
tot seguit que això no és veritat. En ten que ha d'esser retribuida
no pm penetrar, és una idea massa
Se seauerx l'Oteare del dia i es rasas tracte especia: que es Una a les ;er- fixa cartells redactats en termes violes grans manifestacions socialistes ,
en les grane processons de tense- a discutir el projecte de Sei sobre
res de Lleida. Manifesta que existeixen lenta i fa una activa campanea a profit
liberal. La religió es, en la práctica,
una organització de jerarquies en comaiij
dicerses
propietan
cellectives,
pro,
americans,
austriacs,
s
teína. angleso
si frien, de la tendencia per la trual
ELS CCNTRACTES DE CONREU
petencia amb l'Esta t. La propietat is
cedents de patrimunis ealesiástics.
eIs hornea amb barrer fort abunpral-mena.
El
senycr
CEREZO.
de
la
Comissió,
rindividualisme. Tots els feixismes
Manifesta que rartick tendeix a doSen. Els feixistes de tot el món, en
De manera que. concretant, les coses
tendeixen a anullar la familia, a posar
canvi, hi surten amb uns tapa caps manifesta que aquesta miste l'aeti- nar facilitats cradquisició d'aquelles sentir-Usen al mateix Ilese on eren abano
ena camisa de larga a la religió i a
sue no tenen res a veure arnli el bar- ele çt ter tal curo estaca redactar en terres coHectives per part dels sous con- de ranze de febrera perque la derrota soel
dictamen.
intervenir la propietat. Partirle duna
rer fort. Dirien mes aviar que ei liarreadors, que han d'equiparar-se a tots feria per la minoria doposició no ha
Els
senyers
ROMEA
i
SIMO
I
torea
conservadora arribem a un naret de Chaplin és un barret tan inels altres.
consencut
do:a:instale d'Estat vulgar i arbitrari.
ternacional que condemna torease- BOFAELLL fan constar el &ea vol
in
El senyor CANTURRI, de la Comíanodrit grua de socis antics del
Pecó, i alisa és l'extrem de la Pament tots els racismes i tares les contrari a aquest anide, que s'aprova rió, no te inconvenient a acceptar en Cadci. catalanistes i amirs, per tant, de
amb eis expressats vots en cantee.
radoxa, rota aquella por, causa del
exaltacions de l'Estat.
nora daquesta resmena del senyor Es- teta la traducid que acompanya el nom
El aenyor ROMEVA proposa
de lea claeses conservadofeixisme
Centre
han
llaneat
un
article
de
Jo mes d'una vogada ene l'he pesar
del
panea.
res 1 liberal-conservadores, no es
el dia q ue plou per sentir aquell scroll paragmf addicional a Partirle, i la COEl senyor P.OMEVA demana que es Franzes c F. Casals en f o rma de manide res mes que de caure dintre
tan bonic que fa raigua quan can da- MISSIO accepta el si:ganaran:a
c nnce d ni xi igualtat de beneficis a mis fe st. en el anal l'autor fa història deAlCe al nug g ia el beity4r Companys
El mate:x diputar d'U. D. no traba els conreadors.
tallada, amb evident coneixement de causozialisme d'Estar. I no s'adonen que
munt les teulades. I us puc garantir
fan ini:• 5 com. in:e del loe per caure a les
ene n: a q uella diet ni mai no te rit'ha encertades les limitaciens que co rarEl Sr. ESPANYA manifesta que per sa. de la tasca en oro del dependent va rebre eta periodistes que
tormera a la Geueralitat i eis va ter
que ha realitzat, fine ara. el Cadci.
'arases.
acudir si 'alear feixisticamen t un braC ticle 55 posat a discussió es fixen
evitar confusionismes es demana
següents
manitestacu,as:
s.
irn(Vadeanmenor
que
vol
exercir
el
dret
leS
Socialisme, feixisme; tot és u i es
De l'arríele de Francesc X Casal
enlaire, si no era per aturar un taxi
consti separadament que la lid regeix
En rebre els neriodistes ahir al ves- :cuita del temps. Són teories que
— l'a poca Innatas uus liz rebut la
publicable per la seca liaren extensin,
o aconseguir que e s pares un trsm
per a aquella conreadors especials.
eis
dictà
dien:—
que
e
ha
pre,
el
Conseller
de
Governació
noticia— comença
neixen del menyspreu de l'hotne moEl CONSELLER DE JUSTICIA
El ser:yen . ROMEVA insisteix en el snn els fragments segficnts:
Jeroni MORAGUES
"De fa un quant lentos hi ha ele aoluciunat la vaga de Sabadell, la qual una nota, la qual fou tramesa a la Fe- ral i d'una consideradd excessiva
explica el significat de l'arfide. Per") seu pum de vista i s'oposa novameat
deració de Fabricants de Filats i
nett fartantem interessats a fomentar cosa ridlia produit una gran alegria.
al senyor SIMO I BOFARULL no a l'esmena.
pels problemes inaterials. El sociaM'Id) ha telegrafiar ralealde da- xits de Catalunya. Diu aixi:
componente del
lisme recull els materialistes d'esquer.
semblen he ni rexplicaci ,5 ni rartiele
El CONSELLER DE JUSTICIA tina divisió entre ela
Els fabricante, magatze. ii El
tractar
directament
n'han
parlar
tambo
r.—Prohibició
de
de
cc+rnhat.
tic
i
bandera
quena
ermitas
ra i el feixisme el; de dreta; uns
debat transcurre eurnig de dialegs crea que la llei no quedava prou cara C.A.D.C.l. 1. com a
conflictes socials amb entitats o he són conservadors perquè tenen; eli
els
consellers
de
Treball
i
Governaels
a
la
noqra
que
s'es.grimeix
l'areument
e,
i
interrupcions
entre
els
diputare
¡
mistes 1 manufacturen
en aquest pura especial 1 resmena es un entitat es fs solament una actuació cata• ció, se-rayera, Barrera i Selves.
organitzacions que actuin lora de la altres nu ho són, perque coleta tenir,
totalment inpossible asssheritar-se del
a rarticle 56, i per aixO la lanista, negligint per complet raspeete de
—1 de Madrid, rhi ha alguna cosa
o que ningú no tingui. Fet ¡ fet,
han de redactar en catalg: que es discuteix des de la tribuna ne aclariment
Cemissió l'accepta.
pregunta
un
reparten
millorament
professional.
—
2.—Prohibició de suspendre en cap cara i treu de la =reías moneda.
nou?
de
ia prenesa. A mit. per marca de calor
S'aprova resmena arnli el vot en conllurs factures, albarans, es la discussiS ei' diputats parlen rada
continnari,. l'articulista cldna comp—Per ara, no. Quan he parlat ras el treball a les fabriquee, acuite te- No es uua Huila entre dues cultures
tra del senyor Rorneva, i el peesident re. dettngudarnent. de rota la CaMtenYa aquest matí per teleion amb el scnyor inl ieni. permis previ del Conseller de TsePol itiqucs, sita', la mateixa mentalitat
diri gides als cliente de Ca- vegadl amh veu 10 51 apagada. Al se- suspen aquel deber.
dit que la crisi segMa ball.
arre, d'ença de la seva fundació, el Cadsi Suntales
política en persones de situacions
/ayer 1.1uld no se lira entes de res.
DEFINITIVA
VOTACIÓ
Ira
realitzar
a
profit
del
deDendent:
aurs.
Jo,
com
comprendreu,
no
ha
el
propósit
decidir,
usen
part
el
Seu
ferents
i de sentiments, per dissort,
talunya
Finalment s'aprova rartiele 55 i
D'UNA LLEI
"Ignoren els tan ens titilen une naire, hi tina altra intervenciä que limitar- de l'autoritat, de protegir la !libertar massa semblants.
ue
pel
main
ile
toa°
q
fem
catalanisme.
seguir
les
incidències
que
es
prodel
treball,
iipposant
a
tothom
el
respecA continuació saproca en votadá nn1:uposiciO es entre aquesta mentame a
finitiva i amb el quórum reglamentsri assistiern a Sabadell a una assemblea dueixen, les quals sima regulades pel te i el compliment de les Ileis socials. litat baixa de sostre i miserable ; una
A conseqüència d'aquesta nota, el se- de mes humana. Durant els última
la llei de creació del Tribunal de Cas- en la nual s'y earclava anar a la cread(' test constitucional; per aquesta mad'una Federació Catalana de Dependent, tera& rail no pite tenir-hi cap moler- nyor Selves va donar les ordres o portu- anys ha dut cl nom de demodatisrne
sació de Catalunca,
constimila
definitivalment
quedava
t
ire
venid
directa
ni
indirecta.
nes
al Comissari General ,I.(4,:4re
actualment esa en evolució contiDesprés de Ilen- ir l'Ordre del dia per
—Pera, la seva opinió personal? —
perque siguin complertes aquestes nua per adaptar-se a les novas reaa la sessió de dimarts el president aixe- net gener ste mal amb el nom de FeCatabinva.
deració
Dependents
de
de
disposicions.
deinanä un periodista.
litats de la histZeia d'Europa. Transica la sessió a tres quarts de cuit del
Ignoren, encara que net setembre de
—No puc tenir-ne cap altea
tóriament pot hacer reculat: Per?'
cesare.
taza obten ,em det minictre de Finances, bina Ia d ' expressar la courianca que
COM que ea basa CII el fOns inSubOre
senyor rt ergarnUI, M'e tri,lifirelé g recta- els alto poders de la República resolnable de l'anima humana, no pot 'su p
ras de llmonst (VI:tiritara en henefici dran la crisi inspirats en el seu gran
ni, un cop engegada, no re--lirma,
Ini, dependents, finan en camissid Ti de- parriotisnie.
cula. Es inútil que els dictadors neREUNIONS
man:niem la siinre nj d rra o ee et iniustifi—sSlum pres alarmes me s ures rerojos
samoinin a treure el
gree
o
F.n els departaments corresponents cat Trnnost. i i g noren. finalment. aue buera, a l'actuació de la malicia abir
pensament del cap dels homes. La
van reunir-se ahir les comissions de el Centre ha intervirgut en totes les a les Rambles en dissoldre la maniCON4 COTES
mascarada
marcial
no arriba a opesanitat , Finances i Contractes de con- lluitee i co lotes le s c s nmanves socials a
f e star le
rar tants gratis ruiracles. Per sort, al
ecta procedint a l'estudi de diversos pre lit del denendent de compre.
Ile
encarregat
senzillament
—No.
nimia, els moments de pänie no duren
cija:aneas que han cresser presentats
Existeix rin error fonamental en molts que s'esbrini que es el qua va succeir.
eternament, i ara l'una ara reine, ela
C.A.D.C.I.
aviar a la sessió.
r iutan'ans fine creuen nur
Per ccrt, que aquest metí he rebut
bornes s'averg,onyeixen desee,- traed'esser la llae de Mis e!: denendents. la visita del nasa comiesari general Després de tancar elsobrers tata com a criatures. La force , lenEL QUE DIU EL SR, SELVES
La
nn
s
tra
entitat
es
va
camnams.
del
cap
de
sersensor Coll i Liada i
El conseller de Governació va dir-- ;
tantear per() segura, va eillavissantandar ami-, el nrnrif-nit de reunir tisis veis senyor Caselles, els q uals han
nos que el Govern cine es constitueixi eis , ? enen d ents.
en una cambra interior i se cap a la banda de la raii, des del
tn lo VreadO q ue de- vingut a saludar-me en prendre posno tindrä altea missió que la dapro- nendent
primer
dia que n'ha estar separada
rosain i ; truin catalanistes.
var els pressupostos, i Pot considerar- en e nn hi m' er al ho ya r en-any. niel ha ses,i6 del carree. Ilem celebrar un !ligar l'amo i l'escrivent, d'una manera violenta.
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canvi
rimpressions
i
res
tnes.
antt
una
solució
interina.
False, per t
Roesand LLATES
.er, n é>71
ho ‚bien els
--st Ha estat convocada alguna reuten ei senyor Selves que la crisi de F.,', 1aStlIc . 1 permi e Venzan- eneara s:ani
els Iladres s'emporten
fans no pot resoldre's d'altra manera mes difiviT v3rem con t rib .. ir decidid, nid del Consell?
—No. U_nicarnent aquesta tarda ceque per mitjä d'un Govern d'amplia "'reir a la finvI se id de la Federarid
3.500 pessetes
Programes europeus
conCentraci4 republicana.
Denendent! de Catalunva. amb roldecte !rbranfs un canvi d'impressions amh
el
Govern.
Hem
d'elaborar
un
nou
a
la tarda, poca estoria abans
Ahir
trabar-nns-hi tots 1 de noder
selectes
estem
acabant
ja
pla legislatiu, car
de plegar de la trina els obrers d'uaatalanistes
soninat a ment tot s :
na ebenisteria del ruin de I.afont.
lm s; ainin O na „'Ire vulguin dir." de portar a tenue ranterivr.
1900. — Copenhaguen, 1.261
nana 17, propietat d'Amadeu Guasch.
T ah diera:
es veiereu sorpresas pe la presencia metre.. Conerart Schubert.
"F., Ah/menee vinent tots els con/nana:
en
de quatre inducidas que pistola
r entre .Ati tonnm ;st s de Denender.P.
18'10. — Berlín, 1151 na. Cotaen ICS kb\ie5
nuh els obligaren a entrar dins el ta- cert
del Cerner e i sie la Isafilstela tenen tfrio
ér,5-1 Aenrt/Mita t ¿é manif e s t ar-se en un
a una habitacie del qual els tanller,
1r60...— Torre 'lile, 1,3111 m.
les
n altre v• Mit. nur vAfim n at. Pamemcaren.
"1:Mastique", tun arte d'E. See;
a, p mll rnt tisis atnennin, sera la que
Un dels pistolers es queda • guar- "La t'elat ministerielle", un anta
i
rleeiot"
dant la porta de l'estança csn hi havia i In Tristan Bernard.
mis amnnt, nrutest
Ce"
els operaris, mentre els altere anarem.
La Companyia deis Perrocar1940. — 12114 368 ni. "Si",
fm•m••
de
n'imites+
de dret al desnate, en cl qual hi haella del Nord va comunicar date el .t•k.érj,••••• .
1
1 sn e: s Sr . . Sal, ; Ricia l'amo del taller i un dependent operet a de Mascagni.
al v es p re a la Conselleria de -ol Ene . i Reni-a litas i çalee.
10'4E. — Paleen, 631 in. "Flor
Aliir circula la noticia q ue el se- de l'escriptori. Amenaeam-las amb les
Governació (pie a la . sec -id de ; Sala, S erra 1 nimban Cte.. i gerneix
els obligaren a alcas' el 5 br a de Sevilla", opereta de CUttelfla.
Vle, al pan del quilbmelre 112, fin s in sinnaturrs. Anees sem.nrs nyor Radia, secretario de /a Comissa- pistoles
i amb unes cardes mac portaven-zos
20'00. —*Atto-Paria, I..704
havia
que es un pata e nivel!, un tren
aP el tenida. ende ree ees de erno-Ua4,- ria General d'Ordre
presentar la ditnissii per haver ebtat els !ligaren, rabear destmés la cartera "Rip", opereta de Manquen*.
va topar miden l'automhbil nú- s terle efi pleia t 11 eansolirlaciA e4 .1
ti'
mil
cincsenyor
Guasch,
andi
s'havia
que
del
2010. — embola, i.416 meconfirmat el prosessanient
mero 40694 i dele( tnorts a ¡'arte ...ann.nen a faene de la gemlent candi- incoar tenlos enrera contra ell pela censes pessetes que 1 i lEa. inatudia- tres. °brea de klhopin.
ele dos ocupante del vehicle. Les datara
*vise
ene:desala', fugiren,
20'30. — Paria P. T. T., 431 m.
vire-m- seetari. raye reas, i ..ex • teta ocorreguts en algunes entitats tainent
viclitilea, que foren identifica- rs:--sa•
Seleecians d'nperetes modernea.
nhn. ; ,r nrr , n enfn,- d'Estar Catalä anth Mil:visita de la vistos per ning(i.
aura.
Com
bonament
pogueren,
els
catedes , resultaren eser Adolf Vida!, flAnr.
F.
A.
I.
El
senyor
Selves
negó
•r. E.-ris t Cp.t¡a • ..ere2010. — liotrasburp, 349 gA,
d'Olot, I Pere Llorenç, de Gastell- • ,r; n-tn. T leve- ty i k.. , ••••0 ^
roo, gòricament qua el rumor tingués cal cal' es desferen dels Mgarns i anarsn Cuneen & de mandolines.
II explicar el fet a les autaritacs.
fonarnent.
fullIt.
de Treball, Josep Sams6 1 Bailan

hei de
aprovada definitivament
creació del Tribunal de Cassació
Catalunya
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darreres
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Governaci6

L'ordre 01314

El senyor Badia
no ha dimitit
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canes asseguren que en e:5 balancos
de 1933 han trobat notables he.
neficis. comparats amb els que s'obtingueren l'any rortz.
* William Dieterle, director alemany, que acaba d'ésser contractas
per segona negarla per la Warner
Bros, dirigeix a William Powell i
Bette Davis en un nou film titular

EL CINEMA
LES ESTRENES
"Cena a las ocho"
Fernina

G. Al.

Produedd de David O. SekniCk, dirigida per George Cnkor i fotografiado
!,Cr William Daniel:, porrada al cinema
d'una obra teatral, amb el segürnt repartizent

Carlotta Vence faric Dressler; Larry Renault: John Barryniorc; Dan Packard: Wallace Bcery; Kitty Packard:
Jean Harto-u. ; Oliver Jordan: Lionet
Barrymore; Max Kane; Lee Traen;
Dr. Wayne Talbot: Edmioui Letra;
Idas. Oliver Jordan; Billie Burke; Paula Jordan: Maa'ge auno; Jo Stengel
Jean Hersholt; Mrs. Wayne
Karen Morley; Hattie Loomis: Louise
Closser Hale; Ernest De Grují: Phi¡lit', Bolines; 'Mes. Wendel; Hay Rob-

son.
La diferència fonamental entre el cinema i el teatre és que en el primer
tot parla, mentre que en el teatre solarnent ho fan els personatges humane,
Q uan es Porta, aleshores, una obra teatral al cinema, si no es té en compre
aquesta diferincia i no es procura. si
més no, atenuar-la, ens trobern amh un
film en el qual els artistes atahalen ele
altres elements del film i e ls anuden o
bé que parlen tots a la segada i l'atabalat es l'espectador. Cal, per obtenir
veritable cinema, deisar cele l'anatient
fiqui basa en i en lee converses
dels personatges, i que tot ulegat resulti
una conversa barman/ice en la :mal tothorn hi parlis perb a la Sena hera.
D'haver-ho oblidat Georre Cnkor. almenvs en una bona meitat de l'obra, ve
que ."Cena a las ocho", en cantores d 'és
sieri més oue u.-serungafilm,o
bon film. un rnolt bou ideo. pera, tan un
gran film. I és una veritable %Atiene.
nernuè es tracta d'una sitira molt viva i
molt moguda ene l'excae de dialeg alenteix ronsiderablement. arnb tot i tractar-se d'un diäleg molt agur.
"Cena a las ocho" esas presenta el
contrast entre la vida ile societat i els
drames intime de la si da i escull. Per
re velar - nos - el, l'ocasió d'un sopar de
gala q ue seré una veritable fira de les
vanitats contrastada amh la vanitat d'aquestes vanitats de la fina, o, mes ben
dit , de fira.
La muller d'un flan/len en situació difícil. una dona amanerada i carregada
de sbries. donara la testa a honor de
Lord i Lady Ferncliffe. els quals van
coneixer en un viatge a Londres, i que
ara es tronen a Nova York. A aquest
sopar hi hauran d'assistir persones de
consideració i així hi són invitats un
gran actor de cinema, famós en el temps
del mut: Larry Renault, i tina gran actriu. Carlota Vence; un metge. el doctor aVavne Talbot, ¡ la seva muller; el
promès de la filla del naviler, Ernest
De Grau. I. com que manquen comídais, hom invita Dan Packard, un minaire pervineut, milionari grosser i la
seva mullen, que delira per figurar. Ha
d'ésser un so par brillantissim. Però...
Perb Larry Renault és ja un actor i un
home fracassat (que. com a darrera Conquista. ha fet la filla del naviler. Paula
Jordan emhriac al qual cap emnresa ja
rin rol. que ha de suportar la humillad& d'acceptar un paper d'una sola escena quan es creia que seria el Pr o fanenieta. sense un cèntim i al anal acaben
per treure de l'hotel. i que finalment se
sumida.
Carlota Vence, l'actriu, cenfesea nur
no té ron clan, eme ha de vendre lee
p eses arcions navileree i que el ren trajee f a meso, q ue ds tancat. Oliver .Toraan, el naviler. té atacs de cor, eetä a
la (ladera premiosa i no té altea e<perenca que Dan Packard. que no
altre projecte q ue aroderar- se de la
comparada. Packard. d'altra banda,
és nas ma s sa fel. La seva muller. randula i inultil. l'enranva amb el metge.
'La muller del Dr. Talbot san que aquest
l'enganya.
1 quan hem vist lotes aquestes deenrädes. i que l'entusiasme de la senyora
Jordan va minvant pel que ella creu
que són catàstrofes: un asnic que cau
a terra i es fa malbé, un carehrer que
és a la presó, un altre a l'hospital.
arriba la netnia ene Lord i Lady Fernclif fe han oblidat el convit i e n'han
anat a pescar a Florida.
Enmig del disgust que Per a ella és
terrible, el seu marit, despres d'un atac,
/yac abans del sopar, Ii confessa la ruina. Ella, no obstant, san reaccionar a
temps i posar cada disgust al lloc rase
ii pertoca. Però hi ha l'element ¡merevist, una forea inferior, un pecat, la vanitat. que fa més que no pas els bolis
sentiments i és que és tanta la que té
la muller de Packard, Kitty, que per
tal de poder-se fer amb persones distingides ara q ue ja ha estas presentada en
societat, obliga el seu marit a ajudar ele
Jordan en compres d'enfonsar-loe i, corn
si res no hagués pas e at. van tots cap
al menjador, i acaba el film.

Cont veiem, el lié ad no és la resultant de cap impuls noble, porqué fins
l'actriu, Carlotta Vence, que is amiga
de joventut de Jordan, que se l'estima.
taus, que quan joves
s'hi va voler
casar. tot i que el :lardee ho havia
prepneat. quan les coses van malament es
ten les accione a l'honre de palla de Packard,
En aquest dir/ca q ue hi ha
nrotagonistes mascles i que tota receló
la pnrten lee dones. con, en realitat aixi
és en la vida de societat. La tire duu
el pes del sopar, en sent les esperances
i les aleg ries i el fracils, és muller
del naviler; Dan Packard. tot dehatentse entre nettnei< i politice. és ,dorninat
oo r una a,,,,s1 ace. mal geni. desagra n lai menstre vanitat.
ble ,
Lar:, Renault , l'actor, se suicida. persegnit per la misèria i el iracas: pera
més que res per l'amor d'una nnieta.
Nula jordans El Dr. aVayne Talhot.
home t ense caräcter, que tracta les seres
malalties arnh altea cosa eme amb medicines. per ésser veritablement t in borne
necessita la comprensió intelligent de la
seva muller. Tenim, iinalment, l'actrits.
Carlota Vance, que representa el recnrd
femeni en l'esperit d'Oliver Jerdan.
També entre les actrius que hi tenhem les millors interpretaciones De/sant
de banda Marie Dressier, indiscutible
sentare. Id veiem una Inane Harlaw com
no Ibas-/em vista mai. I és que creient
que aquesta actriu hauria d'abandonar els
nunt cle gropapel, lleuaers i amb
reses Billie Burke ens dóna una nitre interpretació felicissima. veiem (lesprés Madge Evans. la ingénita decidida
a tot, i Lonise Closeer Hale, sempre

"Fashions of 1934".

Un episodi de les mleelons fran-

ciscanos a Oallf &n'a

Dissabte, 3

El senyor Behrendt, director
*
del film nacional "Doña Francisquita", ha efectuat les primeres proves
de registre de veu a Matilde Vázquez anula exsellents resultats.
•
Guzman, que també figura
en el repartiment d'aquest film, en
el qual té el paper d'Aurora la Beltrana. ha hagut d'abandonar momentaniament per malaltia, marxant a
Palma de Mallorca per ordre faculta in va.

argument de R. C. Sherif f. Aquest darrer film el faná Per a la Universal i hi
prendrä part Boris Karlov.
Durant la seva estada a Londres,
James Whale se seure H. G. Wells, l'au
sor de "L'harte invisible", el qual
digné que de totes les adaptacions cinematográfiques de les seves obres
aquesta és rúnica que li agrada. DiIluns veurem si ens agrada a nosal-

ça han estas prohibits tots els films
editats sobre raid Stavisky. Huno,
na t uralment, n'ha protestat.

la moda.

tres.

* Gabriel Rosca, director francés,
prepara "Coup de Theatre".
':- El cinema ha jet una nona adqui* La premsa cinernatogräfica fran- sició; Kathleen Howard, que fins ara
Clark Gable Clandette Colbert cesa s'ha queixat del rigor amh que havia estat tunales editora de publicacions
*
apareixeran junto en "Jr Crappened la censura ha tracias el darrer film de modes presidenta del "Fashion
eine night“.
Group". El debut l'ha fet en el film
de Raimu "Ces messieurs de la
Paramount "Death takes a Ifellydav"
* Julio de aloraia roda a Portu- Senté
(La mort fa vacances). A l'estrena assispelbrula
amb
Lia
gal i al Brasil una
* En algunes poblacions de Fran- tiren 400 memhres del referit gremi ae
fora i Antonio Luis Lopes d'interprets.

Una veritable "troupe" d'operadors ha acalinit la presa de saldes
de "Congo Raid", de la London
Ensil Ludwig elogia "Eskimo".
*
Els qui deploren asan la desaparicha de la pellicula niuda echen escanosa atruena, perque al cap de sis
anys de prova. la pellicula sonora ha
afianrcat el seu prestigi en forma tan
definitiva, que un drama cinernatogrific sense so sincrònic sembla incomplet estrany. Hi ha remite qui
,reir que alta usat erròniament el so:
que el dialcg, per exemple, constitueis un obstacle per a la illació de
les escenes fotografiades; i que les
úniques pellicules realtnent 'tiernaejes són aquelles en les quals s'empra
el so per a produir efectes dramittics o
donar atmósfera a la fotograba.
Cona que els actors que presien part
en " Eskimo" són quasi tots oriünds
de la zona ártica d'Alaska, i haventhi soIament mies guantes escenes en
qua han de dirigir-se en angles a
l'home blanc. a penas si s'escolta nitre diále.g que la conversa entre
blancs. Fas esquimals que prenen part
en la pelslicula par:en II irr ¡irania llengua. l'idioma es tan rar i existic que
dona colorit a l'aciati en aquel! remot
*

justa.

Després vénen els honres i també rosarem banda innel Barr y mere. TrI5
apagat que airees vegades. i remarcaren/ la interpretada maam i fica de \Vallare Beery. Onant a John Barrymnre,
sembla rom si l'autor haaues selgut escriure per a ell el paper q ue li fa renresentar. Perä l'actor no 5e /Vacaba

* Lee Tramo', que poden) veo_
co en "Cena a las ocho", de la
en
Jackie Coogan, prou conegut
*
31. O. 31., ha estat aromiadat
el cinema, és avui un estudiant de
d'aquesla productora per haver
I g el, Durant els seus estudis sala ict provneat un eseändol a
ice diversos filins junt amb els seus
companys. Hom diu que Coogan té i suara araba d'ingressar a la
la intenció de reintegrar-se al cinema. Universal.
Baby le Roy, que recordem del
* La senyora Germine Du*
film de Norman Taurog "Soltero ino- lar, directora de diversos filins
cente", sana tornas completament bru, Pons, ron] "Feota Espanyola" i
puix que aixi ho exigeix el "rol" que
sonirient tnadame Beuder,
té a la pellicula "Han robas el nen "La
aitlinilment en la direcció del node Miss Faire",
ticia ri "Fratute- Actuantes", ha
Hem de donar la noticia que, aeonseguit personalment en les
*
Un
seguint l'exemple dels seas pares,
paSSadeS revolles de París esfill n ie Richard Dix, i un altre de
cenes de gran interbs , peró que
Madene Dietrich, han fet els seus
ningti no podrit veure perquè el
debuts al cinema.
Go\-mm, seguint el (-l'Herí de no
* "La sang d'un poete", de Coz- deivar uf/pelar res 'lelo 11111TeTS
teau, projectat ad en sessió Studio
esdevenimenls, ita prohibil els
Cinaes, ha obtingut un sorollós acolliment a Nova York, on es projecta toleres:t anto mires de Germaine
Dulae.
des de fa una llarga temporada.

Un dels principals factors de
*
l'éxit de les obres de Frita és la colAMERICANS
laboració de Tea von Arbou, esposa
seva, recetan/ ent divorciada, i ‚Inc ha
NO TENEN MANIES
realitzat la majoria de les adaptacions
ambient.
einentatográfiques que Fritz Lang ha
do cltloeinc I 1,
po.n tEalt al
Els americano no 5 Ii n miren gaire
realitzada anquan es tracta d'Europa. De vegades
teriorment pel matera Fritz Lang, que tenen una mica de raó; perno d'abres
marca Ilavors un del. avanços més nn en tenen gens;
notables del cinema mut. RessusciF.11 un solt que cobeen en el sutant l'antic tema, el director de "Meplement de teatre i cinema deis diutrópolis" ella &osa en aquesta versie
menges de "The New York Herald
sonora un film excellent de ritme i
Tribune" hi trobem una d'aquestes
fotografia.
afirmacions arnericanes que els lecFrita Lang sap trcure les sever tors del país ¿citen acceptar cont a
obres amb un marcat interès, amb tot article de fe i que els periodistes poti qué generalment ha escollit temes ser no es preocuparan rnai de comque, com "Els Nibelungs", "aleteo- peonar. perqué ni ello ni e:s seus lecpolis", "al". "Una dona en la Lluvia', tors no es preocupen de Ilegir. El
requereixen uts gran sentit cinemato- sois es titula "Un tecnic de Hollygrafic i la seca encentada realitzacia wood esquiva les mosques dels nassos
acredita sobrerament el seu realitza- de les estrelles'', i comença dient, i
dor.
aix6 és el ho: "L'obra clässica de
Aquesta pellicula seré distribuida Teafil Gautier, "Tartari de Tarascó'',
descriu les peripécies de Tartari...",
ani per Ulargui Films, que ja ens
presentas "Todo por el amor", "Lu- etc., etc., etc.
se1,44444+•.4444.11+444444444ala ces del Bósforo" "Vuelan mis canEs veu que l'autor del treballet és
ciones".
un erudit. Si ho san L'ea, Daudet dirá
Segons una recent estadistica
*
que. desistes dassassinardi el fill, ara
Desconegut ad Richard Boles*
publicada en una revista cinematoii han assassinat el pare.
graf'ca americana, el 70 per cent dalo lavsky fine fa pocs mesas, queda
actors del cinema america provenen consagras despees de "Rasputin y la
del teatre: dura interessant de ranci- Zarina" cona a director.
Próximament tindrem ocasió d'adANN DVORAK TROBA
ad- el percentatge que assoliria aqueota mateixa estad/st/ca aplicada al ci- mirar una nova producció. "TempesEL SEU PARE
tad al amanecer", interpretas per Kay
nema ira:id-s.
Ir raunt, Nils Asther r Walte Hustón
Preveas
i
Marc
Alle* Jacques
S'inicia aquesta pellicula en un mogres Inan escrit al "decoupage" de
Ann Dvorak, l'artista de cinema que
ment cuiminant per a la história del
"L'hotel du libre échange". Marc notan: en l'assassinat de Sarajevo.
els nostres lector- norte/sen d'haver-la
Allegret és el director de "La: aun
vista en "Scarface , "Tres vides (le doRichard Boleslavsky ha realitzat na" i altres filme. catorze anys que
dammes".
una obra presentada amb l'originali- no veia ei seu pare i, de tant no veure'l,
*
al. Feher roda actualment
tat ¡tempestuosa invaginada que ja Iberia perdut. La xicota, /eres, es veu
Iraitca "Pepito", film concebut
poguere
m veure en "Rasputin y la que seas recordase. i quan ha pogut icr
una fórmula molt moderna del cine- Zar/na
diners ha cornencat una camnanya d'ama, puix que el diáleg, gairehe semisre suprinint, deixa lloc a la música.
* Metro Goldsvyn Ma; er ha in- :limeis a la premsa per radio per tal
No cal dir l'Interés que té aque5ta corporat Glória Swansorr . a l'elenc (le trobar-lo. Aquesta campanya ha donoticia, precisament pel jet d'ésser d'estels que posseeix. No cal assenya- nas innalment resultat, i Asma ha rebut
el cinema francés potser un deis que lar la importancia d'aquesta adquisi2 noticies del seu 1 .re, Edward Me Kina
meo acostunia a patir d'excés
Recordem de Gliaria Swanson que viu a Filaaeliia, i Ii di', que aviat
"Montante Sans-Gene", "Otteen Kel- anida a veure-la.
An g laterra s'esta estudiant ly". "Indiscrets". "Rain", "To right
1 després dirá la gent que la millar
la manera d'adaptar al llenç
or never" i "Perfect Understanding". propaganda és sortir en els filme, i no
d'Easthope Martin "Eveng Song":
Darrerament, Jeanette alacDonald serveix ni per trottar pare nuan
el. &eso ja han estar adquirits.
i lucir/ce Chevalier han ingressat a perdut un. Ara que. ami, el canvi de
*
Antoni Palacios, galan en el la NI. G. M. De moment rodaran per tiran i amb el maquillatge, qu..'sevol paIn! ns "Doña Francisquita", en el qua; a mis/esta productora "La vidua ale- re troha la seta filia al cap ( .* e catorte el paper dr jove calavera, com do gre", cae será dirigirla per Ernest ce anys, encara que aquesta hagi ict
el Cariona (le l'obra (le l'immortal Lubietch i supervisada per lrving fortuna!
me s tre Vives. Fa uno quants (Bes Thalberg.
rebé la noticia que una rilla sera
*
Charles Laughton tindrä el pa',asna tingu t un fill i que el seu [tés
COSTA-STRAWINSKY
pe:. de Llurs XVI en la verde cincportare samba el seu non,.
inatografica de la zznvella de Stefan
Palacios, amb motiu d'aquest cede.
Demä, tarda, al Palau
Zweig "Maria Antonieta". Ella sera
veniment, ha olrequnat atril, ttrr p'acolahns els seus companys. que han Norma Shearer, i el film serä realitdecidit mune:lar el !lit d'Antoni Pa- zat pel marit d'aquesta. Irwmg ThalS'HA PARLAT DE RElacios "mascota" del "madre cinema- berg, pera, per compte de la al. G. M

ELS

+.44.44•444+.44444.444.444
Dillluns, al TIVOLI
"Unidos en la venganza"

*donar.

Collseum

Paramount

Film d'arrió, basar en In limalla de
John 11'i/stork , adaptada al
fer Jamas
rer Thomrn n Rurris i
Finad. setos el neo//e,,! retcrtiltr.,11:
Nick Darren, George Raft: Lora Maaizan, Nancy Carral: Dannie. Rosco,Kur,;:: afartnf f. Gregorr Kenneth Mason, Loe Cod": Connie, Noel
Frartris: Inspector &mida/. Parid Lmtdate: Sam Dorso, Pur.!Parea, ; ; Gillesde. Layland Hodgson: Jrniniv Nfadigan.
Iñiliaiti Jannery; Bernic:.Geom,

Un robatori amb dos assassinats rinda
la germana i el fill lee víctimas er
la tasca de de s cobrir el5 crimina',,
la qual sembla que se senti ,tent
!a policia. El uni es fa. aleshores. confident i es llanca a l'as: enl a ta tlesares
de cenvencer la nnia.
Las-r i ó. erun es p o r cemore p are. es
viva i mteresant com la de te s cl, Bit/1s
del genere. ben
i antes n'e' tn.
L' adaptadó al Ilein és feta d • u/iteräria.
aerafitsint una
malt
na manera
replica que es repeteix en diferente indrets, per acenseatilr un final arrnannit.
Es aquesta disposició. dime In
tetara. el que constan:la . la re-;table
rica de la cemensicia einemstagraiica.
h que regeix
nitret'a p arta en re'
n(45.4.0Z.s
de come:
x/
la cm:lusida
curtes .
George Raft, ami) el seu tirase de
r e ta. miela ben contrast a r arib els
erermes i in g enios ulle de Nanc y Can-roll. Leo- Cody. el veterà actor, es
menté en el to que li coneixem tant
de tenm e . El director. Jame, Flond, relata receló amb un gran si,13."'s,e
A. FERRAN

ELS CONCERTS COSTA

1

I

congreguen el "tot Barcelona"

D'UN FILM A L'ALTRE

Com cada dimecre . , nou
*
programa passa a ocupar la cartellera
Puh//
-Cinema. Del Noticiari Fax.
del
que constimeix la seva base, hein
d'assenyalar del nou programa la
completa informacie de la catàstrofe
ferroviarna Villanueva (le la Reina
(Jaén) entre l'exprés i el tren espeda/ d'aficionas, que anaren al Part'l
de futbol Atlitic-Sevilla a Madrid:
reportIt g e de la trägica mort del rei
deis belgues, els funerals Bruts selles. p er a acabar ami, el reportatge
de la coronació del nou rei; els darrers e s deveniments d'Austria i Fron ca. i les cerimanies fúnebres de les
victimes que hi llagué en els sur,
cestos.
L'actuantes esportiva sobre el gel,
a la pista hipica, a l'aire, a la piscina.
660444•4444.4444444444•11•4
al futbol.
Completen el programa els repnrAVUI AL
tatges "Curiositats mundials". un doa finalment, une, "AlneitSALÓ CATALUNYA cumental,
bras ägicas" ¡ "Reflejos de Bangkok".

FOinesone•JO/ENOJICA

PUBLICITAT

* Joll Me. Ces, que veis/gen;ami)
Dolores del Rio ell "Aves del paraiso" i darrerament en "El malvado
Zarov", rodará aviat "Gambling Ladr ", amb Bärbara Stanwizch, que
vin g uda del music-hall, féu el seit
debut al cinema en la pellicula dl-larold Lloy "Qué fenómeno!".

* "Film parade" ési una nava
produccia, que aplega actors forra co.
neguts, la majoria d'ells del tent0a
del cinema mut: Maurice Costello.
Ben Turpin, Anita Stewart. entre altres.

444444.644•444444444,444444 *

Lbs revistes financeres ameri-

tecrafic de "Doña Francisquita".
*
Sentida que a América han de5 ilit canviar de génere, pula que des.
‚rés dels films de p resons i d els de
mu-ic-hall ha aparegnt un 11011 g enere, els filma de mire. Heus así un
&la generes 171i,S escassament eulti
vais, ami, tos i que te filmo tan iligncs con/ " Variéle -, de Dupont, "El
mire", de Citador, i "Els quatre diables". de F. W. afurnau, realitzador
de "Taluni".
*
Es diu que Douglas Fairbanka
rodara tionrés que un sol fi'm
a Allg'aierra que se'n tornará d'una manera clef ; nitira a Hollywood.
*
"El rey de la suerte", titol
d'un falsos de Georges Ifilton, próxim
a en trenar-se a Barcelona. Recordem
d'aquest cómic "El rey de los frescos", "El rei del taxi', "El res del
b e ttin". Hom diu que anniest
actor
gaudeix ile popularitat a França
*
Entre els este:e que pertanyen
a la U. F. A cal recordar Brisotte
Helm. /fea Lemonner, Jean Mural.
Jean danta Albert Prejean. Kathe
Nagt , Pierre Blanchar.
Entre els slis
redore, Bru Dt p lay, Mea Pieiffer.
Ludwig Berger, Stapenhors, Ucicky,
Robinson, Schunzel, entre altres,
nomina com a adaptador, musicals
a Heineck, Frena Doelle, Strauss,
Lanner, Schulemberg.

PRIMERS
nn PLANS

CONCILIACIO ENTRE
MARY I DOUG.

de

man

de 193%

LA MUSICA
novè un impuls brillantissim digne
de tots els elogis.
Entre els actes celebrats darrerament per aquesta Associació cal esAquesta .Associació de Sant An- mentar el concert simfònic a carnee
dreu, que amb tant d'encert treballa de la Banda de l'Associació, que diper a la cultura musical d'aquella po- rigenx l'esmentat mestre loan Pich,i
pulosa barriada, multiplica cada dia Santasusana, la qual interpreta', amb
les seves activitats; els seus artes son remarcable encert, obres de .Mendelsshon, Weber, Beethoven, SchuSempre inspirats en el millar gust
els bons concerts sovintegen i obte- bert, Wagner, Albéniz i Usandizaga.
nen sempre l'entusiàstic favor dels
CoHaboraren en aquest concert Alseus nornbrosos associats.
bert Salvany, clarinetista, i Antonia
Cal dir que al davant d'aquesta Pich, pianista. els quals donaren
Associaci6 hi va l'entusiasme del jove una acurada versió del "Concertino
mestre Joan Piel, i Santasusana, el op. 26", de Weber.
qual anil, les sesee altes qualitats de
Un altra solemnitat musical fou el
músic ¡ d'home d'acrie , ha donat a concers confiar a la violinista belga
l'Associació de Música del Districte senyora Elisabeth Coérnarts de Pérez-Farras, acompanyada per la pianista senyoreta Sabel Marti-Colin.
Aquestes dues artistes, prou costéACTORS QUE ES CASEN gudes
i admirades pel nostre
per Ilurs brllants actuacions en els
Tzasu Pitts, l'actriu cómica, s'ha nostres grans concerts, donaren una
casat: is a dir s'he casat, s'ha sabut sessió exquisida interpretant obres de
que s'havia ca e at el dia 8 d'octubre, Bach, Corelli, Kreisler, Lamote
secretament, durant el rodatge d'un Grignon ¡ Morera, amb una expresfilm prop de alinden (Nevada) amb sivitat depuradissima i amb una técEdward Woodall, ex-jugador de te- nica perfecta.
Davant les mandestacions d'entunis. Es ven que no podien mantenir
la cosa més temps secreta, i abans siaaine de l'auditori, entre el qual hi
de manar cap a Nova York junts hasta remarcables personalitats del
ho van participar a les amistats.
ilustre món musical, la senyora Coi— També sana casar Cary Grant, mans .liague d'interpretar jora de proaquest amb una altra artista, Virgi- grama la "Reverie", de Schumann.
nia Cherrill, peró no secretament. Es im p ecablemen t expressada.
casaren a Londres, anaren a París
La senyora Coémarts la ae0Y0i cap a América. En arribar a Nova reta Nlarti-Colin ¡oren obsequiades.
York el marit, ara, cap a Hollywood tren president de l'Associacie, amb
a trehallar en "Thirty Dan- Princess" sengles ramell s . i amb una toia magn Princesa trenta dies) ama, Sylvia Mitra, ofrena de l'Honorable PresiSidney. Mentre no resulti un "thirty dent de la Generalitat, que un cop
finit el concert (drenaren a la tomba
day marriage"!
del plorat Francesc Maciá.
****44.44444*****44444444,66
Felicitem l'Associació Musical de,
Districte linee per la intensa i eficaç
teiVR
labor artistica que ami tant d'amor
¡ entusiasme realitza en la simpatice
barriada de Sant Andreu ,

Associació de Música
del districte novè

UNA J 01A

ACIONAL

J. G. C.

NOTICIARI
La Junta de l'Orquestra Pau Casals. — Per ruotiu de la mort del prede la Junta Directiva de l'Orqlseatra Pau Casals, senyor Carles
VirlaU Quadres, ha estat nomenat
per a substituir-lo el vocal d'aquesta
sen)cn- Ferran Valls i Taverner , i a
mas han entras a formar part d'ella
els membres del Patronat senyors
Jaume Figueres n Josep Vidal i Quadres.
La nava Junta ha quedas constituida, donas, de la manera següent: President, Ferran Valls i Taverner; vire.
presidcat. Francesc Uriac; tresorer.
Rncarcl alartinez Marqués; vocals:
Lluis Guarro, Antoni Puig i Ginaid,
Francesc Ferrer i Maristany, Pere
Sensat, Jaume Figueres i Josep M.
ida' Quadres: secretad genera!,
Joaquint Pena.
saltan

Properament al
SALÓ CATALUNYA
sa444.•••••••••+.44+ae». ...
EL TEATRE
I EL CINEMA
Segons els directors de la "Irver.tieth Century Pictures", la :tova firma
cinematogràfica que distribueix el.
seus films a través de la Un/red Artists, cal una íntima coopera:ni entre el leerte i el cinema. Es per aislé,
que anuncien que presentaran obres
teatral, a Nova York i altres ciutats
tan aviat com hagin fet els arranjaments necessari e . Franklyn Underwood, arranjador d'arcuments de la
Companyia, està cercant actualment
ciares 1ser estrenar. Mentrestant, ami
encara es creu que el cinema mata el
tcatre.

ELS "DOBLES"
A FRANCA
Els adversari, dele "dobles" es troben
sempre ami) que el públic els prefereix, i
davant d'aquesta raó no In ha res a
Len. .1 Franca aquest plet está irme!, o,
meo ben dit, pitjor, perquè no ja inolt
pcqfent Ilegir que l'orquestra Rae Ventura, els mèrits tic la qual TV, d1SCUIi7enl.
ha *doblat - el film de Lloyd Bacan: -El
carrer 42". Hom comprendra aire la tasca que podia fer aquesta °muestra no
és la de "aohlar" la veu dele interprets,
i naturalment, na "doblas" la música.
En un recent congrés d'empresaris s'ha
acordes que la veu original dels interprete del film poari sentir-se en un centenar de cinemes de Frapcst

El Concert Costa de diumenge vi.
nent.— Ea el concert que ei rastre
%nihilista Francesc Costa donara dinmuge simas a la tarda, al Palau, interpretarà. amb la collaboració del
pianista Alexandre Vilalta. el següent
programar "Sonata", Beethoven: "Xa.
cona", Vitali: "Fug", Tartini, i altres
obres de Desplantes. NM,
Francceur
la primera audició del
" Duo concertar.", de StawinsIsy: una
de les darreres creacions d'aquest
autor.
•
"Revista Musical Catalana", — El
m'uslero corresponent al mes de gener da q uesta publicació, butlleti mensual de l'Orles', Catalá, publica el
sequen, sumari: "El departament musical de la Biblnotera de Catalunya".
F. Riba Maui; "En record i menuaria:
Sebastnä l'arnés. ", pel mestre L:uis
Mil/et. -Gran Teatre del Liceu:
"Escila Rei", "Maria del Camen" i
"Ruda d'Uriac". informadas i critica
de l'execució de les obres del mestre
Stravinsky, Granados i Vives, respectivanient. per J. S.; "Les grans coral,
d'infants", reportatge per Sabina de
Maurern: "Homenatge al mestre Arbös", ressenya dels actes commemoratius del aosa aniversari d'aquest
lustre músic, per S.
Enser/lente:t i eneara "Prerais musicals
de la Generalltat". i les seccions habituals "Orieb Careta", "Moviment
musical" (París, Suissa. Barcelona,
"Vida musical dele Orfeone de Catalunya", "Bibliografia". "Publicacions rebudes", "Noticiad", "Obituari" i "Serena Oficial",

Sembla que el divorci entre Mara
Pickiord i Douglas Fairbanks esta I Concert FRANCESC COSTA
una mica estancar, i si no fos pel
Esplèndid programa.
divorci de Lord i Lad y: Ashlev, la
11444.411+44144+11.44444441
Demà, tarda
cosa s'hauria de'xat cr'üsrer. Pera....
,
L'afer Ashley segueix el setz curo räpitlament: els advocats h¡ treballen,
i é0 dificil d'aconziadar els advocats.
UNA SESSIO A.D.L.A.N.
No obstant, sembla que Douglas ha
decidit de sobte deixar anar l'asstimp- "CINEM.4TOGRAF 1912"
IDILLUNS ESTRENA
te i que s'apagues tot sol. El que
diana aquesta informarle) assegura que
lioin parla elogiosament dins els nos
els rumors sobre Un possible casa- tres medis artistice i literarie, de
la se“
ment entre Douglas i Lady Ashley sió de cinema que «ganara
.A.D.L.A N.
san absurds i riasiculs.
per
a
dimecres, a l'Intim Cinema (Bus — 1.a vidria de (sallare Re/d, el
Sembla que la veritable causa de sellé - Passeig de Gracia).
ralant famas. (quaei tant cern ValenCinetnatagraa 1912.
tino) del, començaments let cinema discardna entre Doug, alary es que
Será una projecció de dneuntentals
americä) ha co-dirigit un — en és aquesta vol continuar la sena carrera
sense can mena de truc.
pes !a primera Negada — titalat "Road cinernatogaáfica, i no sois això, sine
hatsrä Alexandre Vilalta al piano.
to Ruin". I ne solament ala?), sin . ; que
HA. HI/TORIA b AMO* N
tornar al teatre, per a la qual cosa
FI
sahi será perfumat amb violetes
Id fa un pesit paper enes a cap de peDE DOLOR
talases.
cercant
ja
té
empresaris
i
está
obra.
licia del tribunal de menor. Aquesta
atrArmr, tg
Vil/Cera unes Iteres en pie 1012.
eensora ja havia prralrat nn altre filmo
Quan se !S digné a Mary que es
EN F/P4Y0
diriaZt a c ombatre el vici dele estriar. deia que hasta estar a pum d'haver-hi
LECCIOME/ attesetrowo
leerte al (mal el Se'l matas havia euuna reconciliació entre ella i Douglas,
ennibit.
que havia estar destorbada per l'afer
— James Ulule, el realitzador de
"L'heme invisible", dirigir si un altre Ashley, Nfary Pickford va declarar:
"No sn'ianoort l el one
film fardàstic1"3'iatge

Glòria Swanson torna al cinenva america. Despees d'unes nezociacions anib
la Metro Ina quedas contractada, segons
semhia, per una nora adaptació cinemas...trafica de la novella d'Elinor Glsn
"Tres setinanes", que Irving Tholberg
nroduirä per a la ist. G. M. Podem recordar, entre altres films de Gliana
Swanson, una de les veteranes del . cinema, sortida de les banvistes de Mac
Sennett. "Madame Sans-Gene", "La intrusa". "Tonight or Never" i "Perfect
Understanaing". aquest darrer filtn fet
a .Anglaterra.
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de la Construeei6 amh
eariteters de eran vitoièneia?

Federació Local d'Edificació circula ordres
d'incautació de les obres si no es compleix el
laude del ministeri de Treball. -- El bloc patronal
amenaça amb el locaut, que pot afectar tota la
indústria i el comerç del país

La

Madrid. 2. — Avui s'ha reparta per
Madrid un manifest de la Federació
Local de rEdiricació, escrit en tons
mis a enérgico, al qual la Federació Patronal Madrilenya replica per mitjä
d'una ncta en els peribdies amb no
menys energia.
El full de la Federació Local comença aixi:
"Davant la provocació patronal, que
ha declarar, que no acatara fordre del
mmisteri de Trebail sobre la jornada de
44 hores, ni l'augunau de 4. 40 pessetes
a la setmana per a aquells oficia en
que maeza aplicar aquesta jornada,
aquesta Lornissiú Exe.utiva, Per acord
del set: Comise Central i arrostrant
tots els riscos que amb la seca decisió
contregui, exigeix de tuts el; cumpanas
de la Construcció que practiquin les
inetruccions que más avall s'inscreixen."
Aiegeix aquest manifeat que els obrero
del ram de la construccid han d'apenar
a teas els procediments, per desagradables i torta que aquests sguin. per tal
&impedir que tot el que sla aconseguit pugui malmetre's. Els obrera de la
conetruccio — continua dient el maMiest — tener' prou força per aixaiar
aquesta ciasse patronal intransigem. A
continuarlo s'insereixen les instruccions
nacord amb les quals la Federad.; ordena 0: 5 seas aiiitats que peoeedeis.in.
Totes les instruccions san concebudes
en el mateix 1.0 de resulta energia que
sandica en el prefaci. Entre elles figuren que el vinent üilluns, i els patrona
rooerissin lea obres, tallers i fairiques, els oherrs lii entrin, encara que
calgui vencer la resistencia deis enC.17regata i guardes, per tal de treballar-hi.
Aiegeixen les instruccions que si co
requerir-se els enginyers i encarregats,
aquests es retiressin , negant-se a repartir el treball. i dirigirlo, els obrero nomenaran. entre ele elements proiessionals mes destacats. comissions tecniques, que es respectaran sense discossió, les quals tindran dret àdhuc de disposar rexpulsin del ccmpany que no
trebani com és degut i inmedeixi el nurmai desenvolupament del treball.
Davant (raques! teNtiiest (sean les declaracions fetes sei seerelari de la Conleieració Patronal E5panycla, senyor
Baixeres, a un periòdic de la nit, nue
aten: Les inntruccions eme tenen els tiatrone darant el conflicte de derni di s -

per tal de cobrar "àdimc a ene:a del que
sigui. i exigitmlio ene , rata energia. i
deisant a la conaderacid deis mateixos
firers la mesura d'aquesta energia"; ccin
afirmen en la seva nota. si turres aisd,
el conilicte que es Diluid produir reyestira caràcters grasies i me. perquè inevit able:nena la classe patronal de (o: Esum)a. penden/ eraquest crea problema.
esta dispo,ada a recolzer els :Tus conapanys de Madrid, i a mancar automaticament les indústries i ennierens.
Finalment eh la nreme de :a nit el;
natrons pul-A:cine, una nota signada riel
Comité eseeutiu de a Patronal. que ,r2
ha aixi:
"En ee instante en ettè rahandonament
dele poder, públics. amb el que fin g a
la data no beso assolit de nosar-nos en

sable. es no cagar als obrera de la
censtrnecid Mi 5 que le; la(res techalludea, d'acerd amb bases
vigems,
les
lente temor a coacciona de can mena i
sense ove ena espantin lee amenace' Ilaneele% pels obrere, a ciencia i racieneia de
les autoritats. Si elf obrers fan efectiees
aq uestes amenaces i ernmen la vistlencia

Sensaciona 1
info flux a e i

.

amac rid

contace permat la puldir i tat anundar
la realitzacil, de feta delictiue. i d ame a
la nropietar. les derivacions dele cual%
perjudique e ein mis que als Patrons a reconemia nacinnal. nosaltres. tense Cenar-nos-en. serenament i decid:damnar,
planteen cara a aguest caos d'incautacla d'obree, nomen:Tiene de cornissione
4.-nique; i atronellameres amb nue se.n,
amenaea i (nadie, contra els guardes.
anunciare que en l'acre de preiduir-se
nualaerulla d'aqueetes s'adopra ean les mesures defensiveo
acordades ser les nostre, aasembiees.
decretan: el lock-mit en torea les indústries de la construcei6. i si cal, el tancament general de la in-lústria drl come:a: (le tea Esnallya.

UNA NOTA DEL BLOC
PATRONAL
El bloc patronal ha enviat als periodistes la segetent nota:
El Comité Executiu del Bloc Patronal es dirigei x públicainent als méa
alts poders de la nació integrar, pe',
Govern les (dom e i cl President de la
República. i els din:
Primer: En vis:a de la nota ariostruccion,, dictada per la Unió General
de Trehalladore i publiaada per la
Federació Local, dirigida ale sena
enembree del rast de l'edificadd. esa
la qual s'amenaça obertament atad, arribar a la violadis de la propietat. incatitnt-ee de fährinues i huida tiomenament de les anemenade % cornission,
teceiques, que no sin, altea Cosa (Me
autentics snviete, rreorrem i emplacem els poders pfifilice yergue sons 'lean l'inexemeable define que tenen
(rinumear a tests la II ei ignalment ner
vetllar per l'ondee i la pan públic n .
que pel prestigi de rautoritat.
Segcn: Que comptant el Coarta,
amb ajut s ineondicional,, reiteradament oferte, ell a ol sera ecaponeable
eels SUC c eS g Os nite es p rodueiain per
deixad eTa d e l a seca ammitat.

Le! nenes eleccions haurien d'esser
presidides per un nou minieteri que oferis iguals garanties d'afecte i Ileialtat
al regim que ei que ara preconitzern.
Aquesta malaria entera que no poden
reputar-se com a republicans autentice,
als efecto de presidir o integrar una
formada ministerial. els gui no s'hagin presentar dararnent ansh acnest Ca"
reCler de republicana, davant el Mírale. en les eleccions de les quals ha sori anhela de l'opiniO, maniiestats en les tit l'actual Parlainent."
darreres eleccions.
El acopar Barcia ha afegit. dan a
'Aquest GOveril Iba de Presidir el
Sr. Ala' sandre Lerroics, el sitial tants me- arnpliació. que aquesta era rexpressib
d'intelligencia a que havicn arribar els
rits te en la politice.
Ilorn ii ha ureatnitat si ‚nedarà resel- distints gran% que integren la minoria
d'esquerta republicana.
la a vid In crisi i ha contestat:
ta nssible. encara que no lisie se- El senyor Gambe aconsella la
formacld d'un altre Govern
llan preguntat. aixi inatei g . si la seva
Lerroux
mindria formaria mes del Go‘ ecu. 11a
A. dos quarts de dotze ha arrihat el
contestat
—Cree une s'arribara a im acurd res- senyor Caninta, representant la Lliga
Catalana, sense fer maniieetacions.
ped e a lee beses de coneridencia.
A tres .marts d'una ha sortit el seLI senyor Santal6 aconsella un
nyor Cantbd, i ha Mimar als periodisGovern que dissolgui el
tes la segiient nota:
Parlament
"Entenc que la aducir') ademada a la
Poe despees de les once del mati
crisi present no imposa oi Canvi en la
arribar el Sr. Santald. en representad:, presidencia del Goteen. ni modificacid
de l'Esnuerra
Catannva.
del programa que en el seu dia Regí
Ha pregunto (mi Ii hacia dins.
si Parlament.
Els prriiidistes la lla,m dit que ele seExigeis, en cand. que es doni sati s
Velaeen.
Ilan
Martínez
de
nyors Negrin i
al creixent desig de la majoria-fació
a fegit nue el primer havia (ternanat el deis espanyol s. de sentir-se efectirament
Poder per al narra MeCialiSta.
governat 5 . demnetrant que dintre un
Ei senior Santalb ha ouite,tati
regim demooratic i reetublica pot tenir
—Dones el aenvor Martinez de Ve- total satisfacciO anuell
laceo ei dernanara per als agraris. NosEs també d a capital implartanda que
altres su) 5 5 en tan e g oi s te s i sollicitzren; el Govern one es forrni, per la seva
el que el-cursan une sig ui mi l lo r Per a la estructura i la 5eva actriacib, pueni ohtenle (le le, aduale Corte rassistencia
Se Ii ha pergantat ei tenla not'cies
que permeti de donar-li la major efirocorregut a Barcelona. Ila contestat
cacia, puix que la seva esterilitat
afirmativantent, i
sIn tort i amenaçaria greinnent la
—F.0 rosa molt nattwal. El que m'e s - j'aria
parlarnentari a Fenatranya es que no hagi °corre:lit en al- vida del re gim
l:ya.
tea, proyincies, perquè aliir la situacid
La minoria regionali s ta estä disposada
pollIka era tren i es tenia el conven, iment nue la cri-i s'anava a resoldre a prestar deinteresladament la seva
collahoracid parlamentatia al Govern
de manera parcial.
que es formi. n'entre atengui o serveisi
Un peeindista ti ha dit que
aura que la manifestarii, de Barcelona les necessitats antettortnent assenyalal'hasta organitzada l'E s neerra. cntil
des."
nrrer s ta mi! la Llieta entres a formar
El senyor Melqulades Alvarez
Govern.
1,a et
aconsella un Govern Lerroux
Santa'. ha contestat •
—No Ito cremen. L'R,Ilerra sin ha amb la mes amplia base possible
erganitntt armesta manifestaci6. perque
A les (lotee del mati ha arribat el
nosaltres no protestarem nes, s unte con•
senyor Melquiades Alvarez, el qual.
Ira el ene vaei contra la RenAblica.
dele prrindiates, ha
En abandonar la Cambra presiden- ronteetant premintea
dit que el l mai no porta nota a les conrial. el Sr. SanmtA
—Foque. torales. El nne tre u j ier; Pa sultes.
El tensor Alvarez representa la miar a d corn ahir. Tal com esta constitrit
rI Parlament. na, !ti laa nossihilitat de noria liberal -demócrata.
A
la una en punt ha sortit del Palau
Geveen
republiea
majoriconstituir ‚in
tari i cc, ci t e. encaro. entereste que ei senyor :Malquiarles Alvarez.
Ha manifestat als
la República no noden 2m-crear-la me:
—He contestant a la consulta
ame els republleans. el que nrneedefx
que s i ba servil ier-rne el President
cr.n‘t it uir ne Coce e n rer republican e ene
•amsin o que vatrin a una neva considt, de la Repírlilica, el que segueix:
electoral, per tal dr realitzar tina obra
de aovern ene 541,,,,j confin:MC:6. en orare a la llibe rtat 1 millares cl'Ordre sueial. de les Corts anterior,
També el senyor l'Asura aconsella la dissolució de les Corta
.1 1 1 la consulta del ¡mayor

(Ve de la primera pagina)

A les il i zo ha sortit tl senyor Mar.
fine: de Ve!aseo, i ha dit:
—lie aconsellat amplia concentració,
entrant ein clemente de la Ceda. perque
sigui possible amb plena autoritat i coincidencia en annestes Corte, dur al Parlament el programa enienn plenamem,
e,ri:!,i
,,,etitets,
els eeisug pgr4
e Ilniitldre
(ser tsl 'lace t5 ree
. rtl,

Manifestacions a Madrid
Madrid, 2. — A les vult riel
v el-pee han mar terral a
formar-

se a la Puerta del Sol pistas

de "Luz'

grups tlP o omunisl es n'oh In pretensiO ale rnanifeslar-se. Del
in¡nielori de la no vernació
le de la primera Aiyina1
han
Soria forees
sinih la
Tarnhe han insinuat amb la natural
seva
presencia
n'lli hsm bazo l
vamtetat la necessitat de esesar a (llover:aria un home neutral arel!, garantía proa m'equis els ma
ee
per al regite i per als resultats elec- dissolguessin. 3fds tard han intéral , /farrees. Aquestes insinuacions fo- lental forr»ar una 'lisa nraiiiren precieament les que eoniirmaren allh eastaebe i agrie:da veglida
Case raes observador, entreveien. e 5 a dir nra nseguit reunir-se irnos cincn o e /a Peca mretra de la noea c eindsi- rentes p e rsoneS, les quals
Hannari4 seria el Sr. josep Oriol Amanera
raid, diversos Nite guns slan
de 3 ni o . ex-governador de Barcelona. g il pela
carrero adjacents eap a
ex-fiscal de la República en l'epoca riel
prori; del in d'agost i actualment Pre- la Nava de la R e pública. Nnvasident de l'Audiencia Territorial (le Bar- n'out han aentlil ele guardies
alsssall i els inanifeetants
relees. El Sr. Anguera de Soto è5
asan republira i ls sin catedic fervoris. dispersa! pela ratTers ¡inmediata.
Havent estat ell el nui derruirl a la t' II
Eli t e han entrada la Mi per la
ser al, Proce s aat, niel in d'a--&nula Puerta del Sol i els carrer
deis
tost, no es cornprin rare es ntegui adpatrullen forres de seherir reiteradament al projecte d'am- lollanis
g

ur-vial, per tal d' impedir tul in-

A la Ceda se seguiren les noticies de
la crisi amb una desneientació creixent
El Sr. Gil Roblee , desvires desmarcar
amh el s 'enyors Cambd i \'entosa a
11-batel Ritz es taneä chute la tarda i
la nit d'ahir. Fas invisihle. ree
als redactors de "El Debate". De la
consulta del Sr. Gil Robles amh el Presirlent de la República se n'ha dorsal una
referencia nue indica el to de ermitas
ene en el moment present matare el cap
de la Ceda.

Pels Centres

Oficials de Madrid

l e nt de manifestriciM

El conflicte de

B C"
amenaça eixarnplar-se

Madrid, 2. — Continua e i cor.Wce,
que el Pee i ielie "A 13 C" inante amh
el seu personal. Avui tampoe s'ha
blicat agvest diari. L'atur afecta el pa
per roo de! personal . Per la ecva part
el bloc ratrona l ha let pública, respecte a aguzst a s smnpte. una nota que
Consideran t que l'oeorregut ni/lb "A
C" es un arte fora de la He: . acor.
da solidaritzar-se anda la dita empre,a
en aqucst cas roncee, arre, toree les t.,

ces ronsegiiencies, tot esperarle les or•
DISPOSICIONS DE LA GASE- aires iser pe/medie sege•es calgui.
TA.— la Gacela publea artn, entre
almea, les següenta disprxions:
Declarant aspirant, al ros d'interEl Tribunal de Garanties
ventor% d'Administracib local els 124
opositors auroral% per al sedi ingrés

Constitucionals

el toa de depositares de loas manadPala.
Madrid, 2.—Aquest mal!, preConcedint dret a rúa de carnet
sidit pel senys- se Albornoz, sha
dentitat als funcionaris de tots ele re7tnit en ses sFió plenhrin el Tricossos, eategories i ordres que inte bunal de
liaranliee Gosieliluutoe
-gre, na le.
el minieteri d'Estat.
Ha e. t inua la diSCIISSiee
Acceptant al senvor Joaquitn Julian
dels
arlicles
referents
l retrlaGil, la remancia riel cartee de niagd,
tea: suplent de l'.urlirricia de Terca menl interior. Ha tinte:al poni namemant pee substituir-lo el sellYcr dritl a d'aprovació el (malee arI Mies burile. Es ga rrlus segur
Pa,cual Serrano Josa.
Aprovant el projecte d'obres d'iras- que a la propera reuniO quedark
nens
a
tallacii5 d'una clinica per a
ja acabada l'aprovaeiú ded rel'Instisut Nacional de Reeducació d'In- glarnent,

"Amb aquestes Corts i totes les
cednbinacions politiquea que ea puguin
fer es fa indispensable constituir un
govern Lerroux, anirliant-lo en la sera constitució amb Rae els partits del
centre i ami, tots els elements de la
dreta que, per haver acatat la Repúbli c a i aeeociat la seva vida a l'interès
i esdevenidor d'Espanya, han montes
eetvie-la noblernent i amb tota Iletaltat.
D'aque s ta maneta es constituiria, al
meu judici. un govern no minoritari,
sind tnajoritari, anib una base parlamentäria veritablement fortissima i
que podría facihnent governar i resoldre tots aquells problemes pendents
dele qual% cent necessitat el país.
Anil) aiNir, es remondria a un ardid
ele ropiniia pública. de la qual is veritable voluntat la so/Urania en tota
democracia lien organit rada. Si algun
d'aquests elements a qué nnie releen
no volgued formar part del govern, la
sera constituciú Ilavors hauria d'ajustar-se a aquells clemente sempre po s s ibles anal, la tendencia d'un envero
de centre. anilt orientad.; dretista i
presidit pel senyor Lcrroux: govern
que tímida el delire ele reatifiear en
part la política d'aquest darrer bienni,
que. ands el urraca( de servir la remorealitzat una labor eectiria
i inconvenient, pertorbadora i anarqclica
.Aisí ho he dit al President de la
República, i he afegit que aquest govern te el denté', i com a missid principal, de resoldre aquells probleme,
eme afecten al credit i a reconomia del
PR per la qual Cosa c lama l'opinió

la resultant de les eleccions de novembre. Aquest toreen hauria cle tenir, per nucli principal, el partit radical, estenent la sera conaboraci(1 cap
a la dreta, sense arribar a nosaltres,
almeny% que circumstatecies excepcionals fessin neceeaäria una collaborae co qtle nn s alt res, pa mitifica/11e nt,
prestariem en el terreny que sebs de-

Mama ha fet gestos de visible esta-enyesa, i ha da que no compaginava bi
atril) el que el senyor Lerroux Ii havia
manifestar.
Com sigui que eis periodistes tractaven d'ampliar les manifestacions del senyor 2daura, aquest ha remarcan dient:
—Res, senyors; je no hi puc collaboa
rae Ais?, és una nova ptmyalada al ri-

a
m aTnens,

gim parlamentari.
El senyor Meiqulades Alvarez
oferelx la cotlaboraoló
del seu grup

"be, si migues — ha afeen — he
aeoneellat que ondrien buscar-se collaboracione indeoendents de partits politics
que coincidissin amb l'erientacie, indi-

cada.
Per a president d'aquest Coreen he indicas el senyor Lerroux. o en el set
detecte qualsecol altre oolitic d'una sig
estigués disposat-nifcad",álogque
a constituir un Govern amb aquestes
caracteristiques. al (mal nosaltres itrestariem el neeessari ajad narlamentari.
Contestare pre gunte: q ue li han (te els
informadors, sobre enan ceda q ue quedaria rescata la crisi, ha contestat que
ell s'havia limitat a ter la consulta en
els termes indicats.
--el sobre la vostra declaració de

Seguidament el cap del Govern
dirign al domicili del senyor Melquisdes Alvarez. Els periodistes han entrat
al hall de la casa del senyor Melquiades, i hi han esperas la sortida del tem or Lerroux. En sortir aquest, els ha
dit:

—Que voleu que sis digui?
—Una impressiä — ha contestat un
periodista — de la vostra entrevista amb
el senyor blebrulades Alvarez.
—Doncs la me ya impressió ja la porfíes) suposar. He vingut a complir un
lleure de cortesia envers el Tren antic
republicanisme?
amic, que tantee vegades misa ajudat en
—Accid Popular ha fet la lotes les politica. i la impressió no pot ésser mes
declaracions que ha de fer, ja prou agradable.
expl icites, que coneixeu i que interpreMentre el senyor Lerroux comersaten en la seca iUSta n'ultra.
va amb els periodistes, ha aparegut a
De sPri, el Sr. Gil Robles s'ha col- l'escala el senyor .Melquiades Alvarez.
local da v ant el micrhfon, a requeriment
informadors que el
deis operadors de cinema, i ha no-inun- i ha dit a un delebaria anat a donar
dar unes maulee dient que acabara acopiar Lerroux li
realitza per
d'informar la Pedr e a del conaell que compre de les gestione que
huila (innat al Pre s ident de la Repít- a la formad") d'un Govern, i que ell
del seu
coHaboració
Mica entere la eolucils de la cri ad i el Ii havia ofert la
de e ir que anuesta es reseIgni com mis pura
—zEigurari me% d'un ministre en el
eviat
al partir libeEl senyor Horn aconsella un futur Goteen pertanyent
pública."
ral-demócrata?
Govern
de
la
matelxa
base
que
Fis periodistes han preguntar al
—No: notnés clii hurra un, el mal'anterlor
senyor Alvarez si creia que l'acabateix que ho és ara, el senyor .\:::arez
ment de la crisi seria rapid.
POC2 estona de spees ha sortit el re- Valdés.
—Supuso que si—ha contestat.
oresentant de la minoria nacionalista
—Anda la mateixa cartera?
--eS'encarregara. del toreen el se- 1,leaesriint
el qual ha facilitat la
—Amb la mateixa cartera.
sic un Lerrouac?
nota
—zrecieu que Iii haue?, variació en
"lie tintan l'honor d'esposar sucinta- ele altres ministres orle formaren el
jo no ho sé.
ment a S. F. que, produida la crisi Govern que ha dimitir?
Un altre periodista li ha dit:
—Es parla de la possibilitat que del Govern del senyar termine. que en la
—Ja erec que hi haura variacid
qüeetiO
de l'Estatut base ha procedit ele ministres radicals que formaran el
encarregnin a vóe de formar S o amb la Ileialtat ; la justicia q ue nos- Ítem royere.
vern.
—No ho cree—ha contestar--; per?, ;Oiré; desitiaIem i out sularatlEi raceird
—Collaborara la Ceda?
quan arribi el moment cm eacrifica- comnrensiu (lar abans-d'abir va adoptar
—Minan dit que la Ceda esta en
la
e:almeja
nacionali era basca una actitud de transigencia, i di:poCandea.
la
re, pergui jo sernpre compleixo anda
velada nos', mur la reeon ,r itucid del Mi- sada a ajudar el Gomero. Aquest
el teten delire.
Match sobre la tnateixa base n ampliaun nombre de vots al ParlaEl senyor Gil Robles creu que da anitee ta amb l'aneetacití de tri ne o tindrà
inent que sera suficient per aprovar
cal formar un Govern centre- elemente a5e sentit autonomista qtre prn- ranidament algunes IleIs d'importandreta que no arribl al seu grup ruressin l'aprovació d'aquella Carta au- cia.
ton ,',,,iica ter le, Co rte. anda la reeidesa
En arribar el cap de la Ceda al Pa- comeatible amb la re;olueib
El senyor Alvarez ha demanat desall Nacional no ha jet manifesta- problemes urgente. A nart cone- pees ale periedistee noticies de les
ei <edoras.
elida la noma ideologia en els ordres entrevistas que havia celebrat
A la una i vint-i-cinc minuts ha reli g iós. social i econ¿unic, no ha oaleus nyor Lerroux. i per ais) ha sabut que
a
base
de
radisortit el aenyor Gil Robles.
que re ratifintiés ni tan eis la noetra el toreen es formaria
—He dat al senyer President—ha nneicid i ele Postre s emite de vista . ex. cal , i agraria.
—f. Creieu Q ue secan ele agrade l'exdit—que la rbinoria popular agraria uressals diverece vezadee en forera
«tu que ha de formar-se un govern equivoca nuant a la relació este mantin- trema dreta del C;overn?—li han preguntat ele periodiates.
de centre-dreta que sapiga recollir driem amb el futur Coreen."
—No em pregunten aixh. Tameme
leo he preguntar al senyor Lerroux.
perqnè no niha semblat discret.
FI ,enyor Alvarez ha acahat dient
nue opinava eme aquesta nit eetaria
resolta la crisi.
—El ßenyor Lerroux ha ti ng ut la del seny n e Ma y ra. El senyor I.erroux
A la Presidencia del Corleen
A les unze i (lea minuts ha arribar ei 11, all, sane (huna per acabados hondat de venir a sturem i ha Vol- n'ha sortit al cap de poca eatona i ha
De, del domicili del senyor 'alelsellyur Mama. en notu del; r.mul,lt- les que ha eracual el ¡mi) de 5,5 tinststentment—atenci6 que in li slit que el cap del partit conservador o:Moles el cap ele! Cocern slea tras-s ar ruesrau ei5attlent—que cdllabori en ei s'ha negat a preStar el seu cOtICUrS lladat a la Presidencia del Consell.
caer conservadors. Se li ha pregunta: l'Eslat ami) m o tril de la erts.i.
c os en' q u e després de barer-li ratiii- per a la iortnació del nou Govern.
5 5 era ¡XII que la seva mimada tindria
bin sortit de 13 Preaidencia a lee Sis
'ilesa
Zamora
hn
El
ityor
la
eas
eat a coniiança ea a constituir,
—Per") us donara els seus vots? —
participació en el Govern. i ha eludit
vint minuts de la tarda. i en abana les
dotrurili
cap
al
sets
nutre:
,t
periodistes.
eis
Estinüoit
r
deia
‘
d'un
han
preguntar
que
na
aquesta
atenció
li
despres
ia res:insta, i preguntas
donar-la. i a preg unte, del e periodiehaa arme li he expressat l a Me ca r e — Aix6 el senyor Mama es reserva tes sobre si havia jet alguna teaia ininoria socialista. En contestar-se-li diles de la larda.
En abandonar el Paldu Nacio- ‚s1 scsi, irresomble per raons que li he el dret de ier-ho segons els assump- tio teleiönica des del seu desnate, ha
que demana la dissolueib de les Cara)
un Gu y ern iterament republica, a tase nal el prenident de la República, asea d o de no desee ministre d'aguest tes de que es tracti.
conte s tar negativament.
--e El Govern ser?, majoritari o
de la minoria ,acieiaiista, vi setnor Mau- els illq-Pulietes lusti lingul noti- gaimiet, per he que estic resol n a presCI senyor Lerroux visita
lleial
collaboració
per
pernieva
tar
la
minoritari?
na ha preguntare
cia que la inforinimbi baria (le
el Dr. Illaraften
i seguida- dependre ja (lel presiden!. ditnis- sona o persones delegades sempre que
El senyor Lerroux indubtablement
això es cert1
Després 5 . 11a dirige a ca s a del docarrttkisiet a un punt de coincidencia, no ha compres be rabast de la prement ha penetrat a la Cambra presi- sionaei, Cela' ur Lerroux.
nd en un programa minina perque Cre, gunta, i ha conte-tat: El Govern ha tor Marañón, i ha dit que anava a ter
dencial.
A les dotze i deu Ininuts ha sortit ei El senyor LOPPOUX Va a Palma , que eis prugraines Sán cosa molt des- d'esser a base d'una maioria radical, una gestiú prop d'una tercera persona. En sortir del domicili del doctor
acreslitada, sini, en el canee a seguir si no los aisi nie n'anida a casa.
senyor Manea, i ha cht:
crldat pel president de la Reen or n Ire a la resoiuciA de determinats
—:qui es ten en la ilota que us
Despees d'entreviatar-se amb el se- Marafiden, ha manifestar:
pública
—M'ha facilitar l'adreça de la
pruleiemes que afecten fonamentalment nyor Leerous els periodistes han parro. La cdnsultet ita estat ilarga, l'ere; la
cauta it breu.
A les D'os i deu Ilsitsall as ala' la la Matra ideol ogia i que shn rai) pr i n- las amb el senyor Miguel Manea. el per,ona que volia visitar, i ara vaig a
ier-ho.
al
Parripal
de
la
nostra exiatencia
qual Im dit que per la sera part ha
Despees ha dit que creu que la criei larda ha aorlit el Snli .cop Lerroux
Els periodistes sisan entrevistat
será laboriosa i que no es resoldra
negat tot el seu aiut per a collaborar
del set' dasliticili i ed lia dirigit al
La nota Ilimada pel senyor .\laura del president de lit República, utt lasneIst
I aix. i leerle convingut en que es
en el Goverrt que intenta constituir anil, el doctor Manía n , al qual han
preguntat quin hacia estat l'objecte
san) inimeillatanient a rilscusio el pru- el senyor Alexandre Lerrous.
din aigi:
ha romas fine a les (piltre i
"Amb ocasib de la darrera erial vaig
jeCte relactollat atub els havers sic la
--el amh els vots no li presten su- de la visita del senyor Lerroux.
als
minnts.
>odie
dut
ha
tse— Ha vingut—ha contestat—a preque
Gmern
minoritari
termes
munidport?
afirmar que el
cierecia, després el dz
formis calda, sense dignitat, una ai- mi 'listes:
pals, i per ültim en què es formulara
—No hi ha hagut lloc a parlar-ne: guntar-me si jo sahia si una persona
inie
Ii havien indicat podia coser -li
--El prosidetil tutlta 11.1101'0 Ich Gocen ss,, projecte d'amnistia arrib peri, jo ja no comprometo res. Cree
da cetiril, sobresaltada i efímera. Vate
útil al ministeri
furmap 611- el fi que pugui estar acabada la di...
encirtar-hu plenament. Davant aquesta auth
que no estan els temps per jugar
Jo li he contestat que si. i el senyor
crie nu he de fe: mis que ratificar verlt, vilig a
los ges - rusoin abans de la data del ta d'abril.
Espan n a. Les raons ja catan exdocaonella
posarles en la nota que Inc iacilitat Lerrous ha arias al domicili del
H o sts per a ationaeksuir-ho.
Cardenal, que es un antic repte,
tor
amb
Cal partir de dues premiases obligahi die que no pue
rAfteuter'tagean'eurnail›.ba bam4
aquest mati.
peeguiiiiii a
Ilse?,. si be (le moment esti allunyat
des : una, que ni ara ni mai no es pa is ieiIcsI primor:unen' i Ii a s,11Per una consideradó que no se sis collaborar en una situacid en la qual de tot partit politic.
pensar en un Govern que ns sigui re- lostki que al senyor marlinez
amagara, per a representant de la nos- s'està destruint cl regirn i el sistema
— ,:Quina opiaVs teniu sobre lea
publica, i una altea, que, donada la
tra minorla en cl Govern jo li he do- parlamentare Sera un Govern d'un
VelaSen.
senyor
compus Ició de les Corte. els ro y eres reés el .1c1 mea. Es va a donar respectaele d'un; gestions que realitza el
que
finimment
ini
irent
nar
— ;,Podeti dir-llo g a imge
roux?—li han preguntar.
publicans forçosament han d'easer mieene-or Cid, ane eontinuasä a la Mates- ministres asseguts al banc blau parsenyor
Lerroux
—Sois m i lla (lit el
noritaris. fina ter la primera exuerrin- quin parlit es formar:1 el Do- ce cartera dc ConnuMacion s . peralte
lant d'un pressupost del qua l no re- que les gestiono que realitza sbn fa%cm' ?
cia d'aatteeta mena de gocen:s. S¡
subvertir allí l'ordre i h a vent fingen nda idea. Es clar que tampoe no en vorablee, i que formari Govern. Si
lenta la segona, el resultat reta ei. am
—.n base del parlit
ell la fortuna (le poder restablirdo i tenien gane mes els autcriors.
el senyor Cardenal no accepta la
ends lamentable i , en tot cas. meatra eIla
—¡..115111 la collaboraeiö de I:s terina jo Cl enovencinictit que el pniblerreieu que serä el Govern cartera. el senyor Lerroux anirä a
es tratn i ta, les neceaaitats naeionale se.
preis d'Enpany a esta a masste- que es iormarä?
1
1.
D.
A.?
lila
Mes
vi,itar el senyor Teedil Hernindez,
guiran agrettjalit-se i desateses.
senyor Lerrout no ha cm,- oír el priticipi d'entorilar. la sortida
—Calculo, pel que ha dit el senyor que tambe put prestar-li una valuosa
1.a Repalica continuara a la n lesi,a
dahauria
representat
d'amaras,
ministre
hae
queq
a
anbingibil
Lerrous. que
.sans
cooperació.
i el sistema parlamentar: curullara el teslal. las pn . jul tI
' aalt l'opinin la fallida irammet . 1 a aleó rals dennicrates i radieals.
Quina cartera li orerirä?
segtli d ament sl,, leasIladal
seas 1 a hen guanyat ilesprestigi.
nt 11¡ ja no ens lli parlen:
entrara
la
C.
E.
D.
A.?
preside
hi
ni
el
—No
—Segurament la d'InstrucciA PúPresidctit
al
consell
31:(
['linea
de
n
i
ecasa d e l eetlyor
Per vise, el asen
que
no
he
tlit
os
prestar.
—Cree que no. Je
blica.
de la Reafthlica ha tetar. en einteei. lastaj.
traigó
de
parlar
altres
ordres,
hagut
Ilne
ha
en
i
hi
coses,
FI doctor ltfarae . n ‚'ha negar a Fer
Sobre altres
aqueet: Uni (Mecen re-publica nacional.
l o espero del Govern (me faci compa- el senyor Lerruus. termes de l'entrevis- cap mes manife s tació anbre l'actual
aauh disenhieid de Corte".
—eConeiseu els
aitilaciO política i sobre la fonnació
tibles les reformes socials i la PossIbi
El sonyor Barcia creu que s'ha
hae i ll de-litaecnmd'guspl ta del senyor I errous amb el senyor le! nou Coreen.
d'intsntar la forrn3c'.6 d'un Goansah Mta Martiner de Velases)?
aportar-les
i
que
plell
siraat
Tambe visita el Dr. Cardenal
vern netsmant rimubllca,
—Setons tulla dit el senyor lerraalis,
urgencia que no prevalgen al la
Tot seguit ha anat el senyor Lerfracaasa, dluloldro Ice. Corte
gnsia a cap sector del Ii ha (knut facilitats, teme grans exiviol
ni
la
r011x al final del carrer de Serrano.
A diea quart, de dotze ha si.rtit cl
ge/Irles.
país,.
de
la
minoa
nt
domicili del doctor Cardal, el qual.,
etnyor i3a reas. represen :
Llevar% els periodistes han donat srgons sembla, està afilias a! partit
ria idesquerta reoublicana, el qua! !caRlaura nega les cotlaboracle
dels
Mama
al
senyor
MiqUel
es‘rupie
Accih Republicana i és amic intim
via esta: coneren,ient amb el President El senyer Martinez da Velases.
deis conservadora
termes en que era concebuda da nota del del senyor Malla. En sortir, el Se.
durant uns ruar minina.
oferelx l'aJut condicionat deis
agrari, i en coniixer-la, el sector nyor Lerroux ha manifestar que ha
cap
ala
traeale
pedo-listes:
Immediatameat deeprés
Ha dit
agrarls
anat a oferir-li una cartera, perh que
—El resultat de la me ya conversa es
Iladat el senyor I.erroux al domicili
el doctor Cardenal no ha cregut
En surti r el senyor Lerroux de l'enen aque eta nota eóncisa.
AZA convenient d'acceptar aqueet cine.
N
1.1
Marsenyor
tres
isla
celebrada
el
amb
Diu aixi:
DEGERMINADA perqué no es considera amb condia
"La minoria d'esquerra republicana tínez de Velasco. que baria durar Un'
Mebles FORNONS. Exposici6
Único
cions. Després s'ha traslladat e/ cap
aconsella la formaeid ertin Govern neta- visit nuneta, ha dit que hilvia aestingut
catad
d'u-nomino'',
sobre
amb
ell
5tO
Salmerem,
los
del Govern dimissionari al passeig
ment republica que intenti gmeenar
venda ale propis taller',
LAXANTE
del
toreen
i
que
letera
ob
formacM
l
a
Corte.
rerdael
de Recoletos i a la casa on vivia el
amb anuesies
Telefon 74515.
dubts
Si elles no l'assistit ;in atril:, ele eras tintín r.ju t incondicional del gen},
Si.ó,;mo da eenvor Teófil Hernandez, sens
Espanya que pot servir
caca
a
Unica
vota eomprovant-se aixa la impossihi- atraed
la salud • •
amb el prophsit de fer-li el inateix
pisos
complete
lia
qualsevol
moment
què
'Martirice
de
Velases,
trobat
amb
sostinse
senyor
a
El
%la
oieriment, perb
lisas que a la Canihra aeteal
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el senyor litraändez ja no vieia ea
tu; un Govern indiscutiblement republi- echar ele informador; quan sortia 1e per importante que siguin.
OS LOS PRINCIPIOS ACTIVOS. PTAS. 1.30_
aquella Casa.
ca, diesoluei4 de les diles Corta i nona casa seva el senior Lerroux i els ha
¡el lea següents manifestacions:
consulta a l'opinib pública.

El Sr. Lerroux rep 1 ellcürec de formar Govern

Gest i ons del senyor
Lerroux per a formar
el nou Govern

La PUSLIOITATI

El Sr. Alcalá Zamora

no aprova la Insta
ministerial del senyor
Lerroux
Des d'allí ha tornat el senyor
terroux a la Presidencia. d'on
Jta sortit a tres quarls de nos:
de la nit. i ha dit als periodistes
que no els podia facilitar cap
noticia.

upar Alcall Zamora no era solament
porqué haguesein sorgit algunes discrepancies respecte a alguns 1101113
quant a raeoblanten t de carteres, puix
que això, en virtut de la Constitucto
sigent, és facultat exclusiva del cap
del Govern.
Sens dubte, le discrepancies han e s .
tat me de fans.. i el President de la
República ha considerat que la formació del Govern feta pel senyor Lerroux
no responia a l'eeperit de l'encauce que
Ii havia conferit. Limitada la inrtnació del nos (,os era a la substitució
d'alguns ministres radicals per airees
del mates parta, seise donar una major amplitud de base al note ministeri.

realitzat algunes ges- ni tan sale una rnajor proporció a
tions en aquest interval de temps grima que, cona agraris i liberale dentóque heu romàs al vostre des- erstes. han d'integrar reman governana
fa sopesar que el cap de l'Estar Ira crepata?.
gut que la solució que es elonava a la
-Sf, n'he realitzat algunes.
crisi era en realitat la mateixa que do-Ens podeu dir amb qui?
nava el senyor Lerroux en proposar-li
-No.
ahir la suhstitució dele senyors Maui.
formada
la
'liara
-Teniet ja
nez Barro i Lara.
del nou Govern?
En el Ro y eres que sernhla que el se-Ara vaig a veure el Presi- nvor lerrono ha ...otmee aialesta nit a;
dent de la República, i u us pm: President de la República. caneervaven
dir res mes, perque vaig a sol- les carteres d'Agricultura. Insfcia i
una !lista de Govern i municacione. els Srs. Del Rin. Alvarez
no sahem si estar a conforme azul Valdee i Cid. Per a (inventar i é, c‘. de V a ei Sr. Sala -a Aloneo: Hisenda.
alguns noms de les persones que
Marrare. i Estas. Pareja "SW,Ile .,. A la
hi figuren. Per talle diseutirom cartera d'Obres Pali
q uee hi anava el
.ara aixe, i si no arribessim a
Sr. Mana,' Becerra. Eis aires ministres
acord hauriem de prendre una radical/ de l'anterior .govern cominuen
decisid ell o jo.
en Ihire llore.

-Creien que hi pot baver
Govern aquesta nit?
-Si es dóna la eireurnsläneia
h bans esmentada. cree que ne:
però si aquesta Hiela de (laven
plan al Presiden( de la República. ne la facilitarla en acabar
Fentrevieta.
Acte seguit el senyor Lerreux
ha mareat cap al domicili del
eenyer Alcalá Zamora. A lee non
de la nit ha sortit i ha dit als
periedistest
- No hi ha Resta. He de continuar fent gestione fine a dernä.
i. per tant. no lis puc donar mes
noticies. Aquestes conferencies.
les celebraré telefenicamenl, i
algunes amb persones que estan
absents de Madrid. Aquesta ni?
demanaré les cenfeiencies i demä les celebraré.
-e Poden dir-nos a l'hora que
entren a veure el President de la
República?
-No us ho puc dir. car depèn
del resultat de les gestione.
- Aquesta nit no rebreu cap
visita?
-No, i si rihi llagues alguna
ja uS avisaria.
El senyor Lerroux. des del dornicili del president de la R ePOblica, s'ha dirigit a casa seva, on
ha donat ordres de no rebre
ningú. El cap radical ha sopa!
amb el senyor Rocha.
Hom suposa que les consultes
que celebrarà demà al malí
persones residente a provincies
es refereixen als senyors Angnera de Sojo i Pedregal, als quals
h ferirà les carteres de Governació i Finanees.
Les manifestacions del genyor Lerroux quan ha sorti t de visitar el President de la República han prraluit una
gran desorientació i confusionisme
HOITI ha euposat que el no facilitar
el senyor Lerronx la I lista del nene Covern que portara a l'aprovació del re-

GR \N DESCONTENTAMENT ENTRE LES DRETES PER I.A GESTIO DEL SR. LERROUN
En saber-se la coa e titució que al nos:
go m era hasta denat el Sr. Lerrousaidha
prcsduit un gran descontentament anfs
natural decepcie\ entre els gripe Popular
Acrari i Lliga Regionalista.
Ens consta que els dirigente d'aquc•as
partits es mosteen dol g uts yac el senyor
Lerroux, que tracia de constituir un
Coreen comptant amb Faba parlamentari d'aquells graos de dreta, no shaaia
posat en contacte amb ell, duran tot
el dia, ni per comunicar als senyors
Gil Robles, lambe'. i Ventosa la ron, posició del gabinet que pensara formar.
ni els problemes que a les Corts haarice, de desenrotllar-se, encara que los
en principi. Ele partits Popular Agrari i Laza, davaet aquesta sattaciA,
e 5 consideraven en cl deure moral de
prestar suport al Goteen, i eran dieposats a sentir Ilur conducta en vista
de les normes que el envera marani
en el nou ministeri. Consideraven que
la seva vida hauria d'esser molt efímera, puix que nu 'ha resolt el problema
pollee de fons que les circumstancice

demanen.

Es té la impressió
que el senyor Lerroux
no podrá formar
govern
La impressió dotninant a primera hora es que les dificulta!,
amb que tepe el senyor Lerrotly
per a la consliteletai del Govern
són de tal magnitud que podrien
decidir-lo a declinar demit
värree que ha rebul del cap de
l'Estat per a formar Govern i
que serà eridat per a intenlar
fermar un Gevern republieä
dreln el senyer 3felquiades Alea rep.

Darrera hora LES COMARQUES CATALANES
EL DANQUET OFICIAL ALE
l'IMPRESORA FRallocaor: DE
TOLORA I MONT EEEEE ft

A»11), a dos quarls de del,. litigue 110e a l'Hotel 11112 el banquet
ofert als prefeseors franceees de los Faettltals de Montnller
Ti.dosa p Cl la Facallat
3Iedicina. lIithiluiI Frances,
rAssoci d eiö Cuniirm d-.‘ i nies . de
Fume:a ¡ Einstilitt Mis dico-Faram n'al in.
Assistiren a faule nombrosismillte 115ellites de la noslra
i m'uparen la presidencia el da.lloach aiimpera, rector de lit
.1uliellenia;
le 11551'reloltu. Orti%or f.larles Pi
i Stinyee: el
Sa
de la
Faculta' de Nfeellaina:
al. Ninney. (lega de la hIct111551
i 1.1eIrtis ihr Nleentde
peller: l'alcalde s d'aquella

al. elilheml: el Dr. Trias I Pujel
i llena ivaperlises esposes.
1:1) arribar a les postres feren
es de la paraula i brindareis per
ransislal 1 presperitat francoratalanes_ el doctor Trías 1 PUVioney, 31. Tapie i els
daelers Reseli Gimpera.
el qual resurni els •iseureos.
1:1tele aeabä prep de les (tutee
de la ud.
L'ATRACANIENT
O'AHIR A LA NIT
Anit paesada, teip als voltants
de les onze. es Sil 1 • 555polup un al_
I e alrarament. en el goal fuste
eililitzal per parlar-1(i a cap el
remete "auto fantasma".
A n'era de refereneia, resmenlid :nao. que tiumuvi .tedital
per sis iiidiviefus, s'ainrä davant
lusa laverna qno tui lia esetahlerta
al canee Provemesa, lee. proMetal de Marlf 'l' e rres i
haguereit deseo/Mil de
Emito els sis reenpanta, es thitigiren a la Invertin dintre la anal
hl ha la l'amo i rin g * pa reo qu'al i se seguit, pistola en
le it . ele atraeadors s'apoderaren
11.000 peseelee d'un ralair
ee 250 pesselee d'un del, parrorellane , i es feren recepols.
Ten tem putst slagueren refet
de l'envtirt. els alimente sorliren
ml earrer dentanant
ra no fou possible /5ersegli ir
ratito perquè atines' ja
perdut de vista.

venta en los mismos talleres, Sahnerón, 102. Tel. 74915.
Unica casa en España que puede
servir en cualquier momento pisos
completos por importantes que sean.
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CONSTITUCIONAL
El grup parlamernari g aialieta e,ts.
convocat a les once per reunir-se
amb Eexecutisa de la C. G. T., pes ó la
reunió no s'ha celebras iills a sm (luan
duna. Itera en qué ha arribat' el senyor

Largo Caballero.
La reunió ha acabat a dos miaus
d'una, i el senyor Largo Caballero.
abordat pels periodistes, ha manifestat
que s'havien limität a coneisze la ¡Mormacii, del Dr. Negrin sobre la consulta evacuada i de la qual ja s'lla facilitat nota a la Premsa a la sortida del
palau.
Ha afegit que no sabia si la crisi seria laboriosa, perquè tot el qUe es ee
fent-ha afegit-és anticonstitucional
Oportunament els socialistes assenyala-

goa la gravetat 4 el perill que inJ:i-

MANRESA

nor al conseqüent republieä senyor
Hilari Rabal Merca-in.

- Encara que tenim la seguretat que
Conferencia :: Reunió de la Comissió Sesee6 de la Comissi6 de Govern
de Govern :: Per evitar el tancament Expedició cinematogràfica Noticiari l'actual juntament treballa de term en
pro
de la catalanització de la 110Stril
de carreteres Novas diverses
Manresa, 2 (Per teléfon i. - Ahir ciutat, i sabetn positivainent que s'esz 1 Per teléfonl. - Diurnenge celebra reunió la Comissió de Govern ta,/ ultimant els treball...: per a Tacaba•
al mati donara una cOnferrncia. organit• municipal sota la presidencia de l'a:- teent de: pudro Oil consten tot ele nonti
celde, senyor Nlarcet. Hl assiAiren de:s carrers que no citan en la riostra
cada per l'Ateneo Popular Lleidata,
criaron Aurora Bertrana. la final par- els consellers senyore Flodelis. Re- :lengua, pregariem que exceptues da.
lan; ,ie Viateca. ". Lacte se celebrira el guan t 5 Prats. S'aurovaren diversos ques t padre es cartel:, de les lineeCentre Mercantil.
assumptes de tränut i e; nomenä la rics d'alza:die me encare avul es Ir- .Mtir es va rettnir la Comissió de COIlliiel0 de Festes del 14 dabei!.
gelesen en castellä. Tenim la seguretat
Cimera de l'.Ajuntainent. Foren apeo- Fou nomenat president el primer tl•
que rAlealdia entre ràpidament al canvats asesinares d'escasea init»rtiencia.
nena. serpear San,.
.5 del esmentat; cartee, i ne espera.
- El Cap d'Obres Peibliques ha tra•
Eh diumenge vinent efectuará
Inés un °fi:si al Conliesari d'Ordre Pu- una cricurrmo d la l'out del Rauricsa ra a qué s'acabite els trehalls Prelimi•
nars que exigeis la tatal catalantizciei
hin-. premia - 1i yoc no s g ui Se rrt1 4 e!
de Gimmist:ca de "Palestra".
tancament de cap carretera en la forma
- El Foment de :a Sardana ha d e la Cintat.
E Deina, dissabte, a les noti del vescan he fou eiras diumenge passat. celebrat retina. , genera.. S'ha nemela de ileida a Tarragona, amh mote, nat co y a Junta direanie 5 president ;ice . a l'estatge del Casal dele Espolie
carnee- d'En Eraacesa Mecía. tundra
del festival d'aviació.
e: s enjOr Enid. Solernau
-- Aferré Alls i Dolors Guita reines de
- Es :roben ea aque,te ciutat cl, I lo; una cuitada teatral a profit del
La Sen d'Urcell, han denunciat nue un inembres duna expedica1 cinernato• Patrona t d'homenatge a la vellea. Enindividu anoinenat Josep Bolert i Gorina grfifica, integrada per aubdits a:e- tre altres obres, ele aficionats al lea
ral "Parenn , tre". els va comprar ein• inanye u tacooslovace. Com a can de Ire de Fe-mentar Casal P e s ar an e n e'
sacs dr mongetes, els q uals inmortaven rexperlicin ftgura Adolf Herr. Tor- cena "La grapa de ferro" -C.
nrop dc mil eesSere/. i es va fer es - nen d'A frica, en han impresa °t'al
diano!
ahonar el •feti inenort.
. e r sos film; do,: rimen :ale.
cosli. ST. FELIU DE GITIXOLS
- Per fi. la Telefémica s'ha decicht plan en :a: les autoritar s. - Elan
C.
1 posar en p ractica la conllevanria. mlix
- El Centre Excursionista re en
ore es n res n a. a Fedicie d'en Ilisti telepreparacio utu Curset de Gramatiea
fi'mic en eatate i
altre en ca,telle.
Catalana que començara el dia 5 del
- A la Caso ?e sr,i0r: !la estat as.
El camp d'aterratge :-: Caravana e arrent. Le, lliçozs. e. donaran ele dia s sicit el nen Corles Redrieuee
Ilune.
dimecres i divendree, dr s'un a
euel me s entava cremades en la manyeca cap a Sant Sehastia u.0 Descarrilade :a ses til & a restaige del Centre.
amurra. ment a Benicassim :s: Novea diverses
Les inseripaions poden ésser tetes 41
Tornisa. 2 Ipso telefai 1. - tia re- netteix 110e i ele dies ¡ hure», ja e•inenGIRONA
tal a l i .\11111tament, per tal sie
tats. Esperen, que sera un ésa. -- C.

TORTOSA

Futbol :: Per evitar el joc u El nou
Ajuntament
La Lliga i els carlins
no s'entenen tu Provincianisme
Altres noves
Gama. 2. (Per teli. funa - El ni,.
ni,teri d'Acricultura ha antoritrat e!
illi leirill311tent del Sinelicat .Aaricela
"Unió dr Cam p erols". de Torroella de
\ n'u grí.
Diumenge j u g aran un nartit amisMs, a Vista Alerre, els p rimer: mane
Ginniastic de Tma iliona ¡ el (;!.

eme E. C.

- ¡la nuediet ron s tituida en aria-esta
ninfa? una nnva entitat ule messen titulada Assóciació Trehalladore de l'Easeenyanca de r;irnna, adherirla a PAssoria.riii F.spanvnla, r ole l ua é s a la veaada
de la V. G. T. Caut es ves?, el catala, , , seses d'anitests nieStres ni arriba a la
e:e,
superficie. 17 , deuen e-tirnar
ene dr 11,1Ç.

Aliir tingué lIme davant el Tris
tamal sie Jurara del partir de Fiel/eres.
la carca secuela contra Mrreis Esca l a. de
A anve. art -ada sie dos debeles de rorrnpri A de inennrs , nel% anal: el fiscal
EI senyor Casenueva
demanava des arias i dos (11M-0; t n 111
E/ senyoe Candi Caeanueva. deis dia i tr e s ams q uatre Meso, i
populistes agraris, ha pregunta als in- Una v e nda ietec les tir i te s teNtifical5
formadors:
periciale. intormaren el fiscal i els de__e pene ercie, que aqueeta e5 < O- ¡enema dictant- b5'. e ceuidament, el veluciq?
rediete nue fea, d'incidpahilitat - C.
- El que ho ha de dir son va.aia
senyor Candido-li han elit cts perioTARRAGONA

ments. No sens el ¡el, cas, i dad *ia
greu situaci6 actual.
Quan dimiteixen alguns ministres-ha
Madrid, 2. - A primera hora del
fruti s'han reunir al Congrés els rUpu- cOntiriliat dient - montes cap (limar
tate que componen la minucia eres- eompte al cap de l'Estat de les dimisguerree republicanes, entre ells els re- sions presentades z del: inembre% eubsnyors Azaita, Casares Quiroga ¡ Gor- Mude. Es anticonstitucional qese el preclOn Ordax. El secretara senyor Gon- sident ele la República produeixi una distes.
-Per a rni-ba ,ixis no ha
zález López, ha laciPtat després als cri s i total. El discernir sobre aqueo,
u o menaments es de l'exclusiva faculta: eetat mes ente posar un parell de soperiodistes la següent nota:
"En el cartel d'impressions que ha del preside/ st del Consell. Per no cum- les, es a dir, liii reviendo si Covern
tingut a minora per tal d'acordar els plir el5 preceptes constitucionals es pro- que ha disnitit. Aixi no es pot fer
termes del Consell, que, ce-mi a mein- dUeixen aquestes crisis tan Ilargues, re s . Cree cine Si Mema Govern el sebre d aquesta harta de donar el senior que entranyen greu perill per al regala urrar Lerroux, annest non Ntinisteri
Ja recordareu-ha aiegit-que quan
durarà mes de doe mesoe.
Barcia al senyor President de la República, s'ha arribar a una coinciden- ernmalalti el senyor Carner no paasa
El senyor Barcia
cia cEopinin, salvan t matisos discre- res d'aixO. Tots els mini s tres, de perEl senv nr .Nugu•t Barcia, cap dele
recte acorel. per consielcració al seu es- grups reptas:can, d'esquerra. deja:
pante en detalle.
E: s representante del partir ra- tat tIc salut i per respecte a la sera
-Aquest Gocen que forra el -edleal-socialista independent han sce- rer s ona, esperaren tea el que fou pr,e- ' u or 'Armas sera exactament igual
tingut la conveniencia que el Govern sible a retire ei millora ,a la sera
al dimissionari, és a dir, es pitjor,
fins 5tie veient eme es prolongava percal: té sentit més dretista. No
que ara es formes fos deequerres republicanes.
extraordinariament s'efectua la sabsti- hi ha res a fan
Contrariamen t a les inforinacions tucié, i no passà re s . 1 la eubstitue;e1
Dintre guiare clics el (a o ven% (me
aparegudes a la prern s a, el eenvor la fél a no el president de la Repeil&a. es forini estará en la inateixa situa(,orden Ordax ha preconitzat la ior- sinó el cap del Govern. únic capacita; ció que retara en els darrers tbes
mació d'un Saucera centro-esquerra. per a alai).
el dimitir. Indubtahlemela ella peni ha considerar que ro podien tenir
Els procediments que estem presea- sar en un ministeri d'amplia concencabuda en ta/ formació ministerial ni ciant-ha acabat dient-revelem que traca) centre-dretista. pena han iallat
ele agraris ni la C.E.D.Aa*
lient tornat als pitjors temps de la mo- alguna eslabone. El primer fall. i inelt
Aquest mati slia da al Congres narquia.
gran per a aquests propbailt, ha ce
que en les reunions que havicn tingut
mal Cl senyor Mama. El sensor Maui
ahir i avui els diputats de les es- ELS COMENTARIS SOBRE ra lla parlat en un senla emincntinent
querres republicanee Imanten acordat
repulsa it i ha evitat que el (os era
LA SOLUCIÓ DE LA CRIS! io, a parar, ei ito tul. para a mar,
imuosar el eet a una poesilee
Venció al Govern de Lliga Catalana.
ele les dreta. Despres, la Lliga no
SÓN POC OPTIMISTES
Ele periodistes han preguntat sobre
ha tingut cl valor d'afrontar la re:alzó al secretare del grup, i el sen:. o;
ponsabilitat del Poder. caen igualGonzalez López ha contestat:
aran aquesta tarda. Els escasens diarias, ment la Ceda, eme, pei que e, seta
-No hj ha res d aquest suposat que hi han assistit cementaren les inri renniecia a formar part del nene gavet. Del que si sala parlas, ja us ho dende, del descabdellament de la Crisi
be dit, és que no han de participar r s dif eirinr les atusen coneixent A doc
Amb el govern que es fuma. no
en el nou Govern aquells senyors que m'arte de sie de la tarda ha rnmencat
mee que per a lininre
no hagin anat a les eleccions ande a animar-se el Cnngrés. A la dita hora i la s eva labor en el parlameat segul'etiqueta republicana.
hi han aeudit ja algims clestarats clip> rament sera milla. a excepriO de :a
i cap s d e gimpe pedales. E r s comen- labor que es fa e i a henefici ele la,
LARGO CADALLERO CON- tat,
tar j e. can is natural e, .'.ferien al elretN, rae arme-tes prestaran al l'h a .
CEPTUA LA CRISI ANTI- cure de la sobren-, ele la crisi.
serum lau,, de ida dels
Ole.

BLICANS D'ESQUERRA

LLEIDA

Valeidde, aeueor
cap de Serveis cl!Aviatto
LA SEU D'URGELL
la Ce e n e ea lita a senyor Canarias,
acompanval ele l'as iador sen, si Pere
De la suposada adquisició del tron
Carhallo.
ha visita a la nostra ciutat del Se- d'Andorra per un rnilionari u Detenció
usdr Canudes oheeiN, a l ' acottl de Id
In s origen tehuGes
Per ifift iet
1,-e deralital de crear-Iii un cana d' a
. spAedorra.
5,Ip puf. la petició que
ser fa 'gr.
s'Instaures 13 mol:arcana i I tuse la loa
Per la Sescie'. Agronómis a de
de
le so fer
la Ceneralitat lia estar fixat el dia ,tee Val! mit milirenari australia que ion eúle
ro in a terneini maaine per a
lt d'Aerlorra ¡ eme fa alenn letrina ea
la recedrida de les olis es i elahoracio e s tar en contarte amh aleum primate de
en aque•r tenue illUnitipal.
N'al) arnh els final: ronc ert; un conI 'er tal d ' a>N1,4.1r al Campim-.1
Ira., ir per avalar "Pa Si •eietif nue
ele curses a tietiques que es disputara prr.iposaia verificar inga-lee en curses de
l:ml utiemsge a Sant
Is rhastin, san lit ti cavan, a A,¡,¡1¡a,
Aeineeta nova. hen (amansa. semhia
denla de la partida de l'Eme-Me un
autocar ocupar per admiradas del donada mis anta/ ir, Prodair efecte%
corredor d 'aro:ella partida Seo e Str je- ,leu.rtentarlors.
--. Per la !Mirilla Civil erap t ie ttt ellfroni Joan.
Els trens procedente de Va, tat lia e s tar detinunt al fell di irrprili.
Goldnf. del {tilde de I, l'urea. loan
lénaia han arrileat ami) regular retare', per has er descarrilat a l'estado IZi156 5 Pujorleniara, eolier. de 22 atif
el
.
e.1.1I
, el onal
redurnat i CIS fr de Benicaasim un tren dr Illeredderin g a call5a (l i ba Ver -se D'enea( I'dla ltda. rut merite d'una canea que se
5a recuir da viint figura! ¡ittjat per di,
d ' Un vagti.
- A l'•Ainetlla de Mar han caes 'er r d'arma sIc Irr ; lesione infecidae
Francesc
Moliner vri de Tost
menuat els /relean; de construccio
d'un pala per tal de eupriinir el va> fa mi, de de.. ans' Ila ineressat
a . nivel' que dala entrada a la pobla- la precti del nartit.
mur!, e;

- El C o miseari slflrtlre nnlilic va ce.
hre denímciu m 'e en alzuns cafés ,tr
Sant relia
als
n-eshibits. .Anit va encarrecar al cap de
Vicilancia runa innt ami) (matee armas.
e s tra s lladis a la dita citilat. Durant la
mesada nit han fet una visita d'insper.
ció a tose ele cales i bAr r , la nual ha e s
-tainfrucos
- El Tribunal ContencliSs Adminietratin ha tratni, a l'Alraldia la sanasen-la dictada en la causa ner les eleccintas de Gi i"O na 'le crdiformitat
el otra dsGrm allir. 71 mor A iiintment
et ennstitnir5 dilliins a lee dotze del
migclia. Ene clinen nne a 11 reunió raenaratória nue han Miela carlins i
ea no citan arahat d'entendre ell la rar
secta eme ral de s ignar riet' l'Alraldia
La Secció Excursionista de:
- Conforme al nie té acordat l'A.
iuntament. PC treir a Mi l Aiesa subleasta el Centre Catalanista Republica efectuara
diumenge
una excursió al bar1111111111111111 111111111111 111111111111111111111 111111111111 111111111111, fi-dar attenyalaf atril, els ni:meras 5 i o
tue de Sao Antoni. -- C.
del hsluard del g/-armador. També l'A.
inntansent obre r in cnn cii rs Per a Prus
M A 1' A R O
Muebles FORNONS. Exposición y reir una placa de profeesnra municipal

Als passadissos delCongrés
LA POSICIO DELS REPU- rara la dissolució de les Cors Consti -

bisiabie, 3 de rna;ç de . 934

-

Conflicte resolt a Sant Carlee de la
Millones al barri
Ràpita u Turisme
Rohateri :: Noticiar;
dcl Serrall

Tarragona. n Per telefons. - .e
Sant Carlee de la Rapita va celebraree abir una inannestacie integrada
per me. 200 Obrera, sOeiS del SitirliCat
La lene', Obre ,: a. Una comissie dels

maniirstants visitaren ralt-a l de per
caposar-li robjecte de la inailiicstacii.,
sine no era altre que exterioritzar
sena prole-la contra la persecució ele
eren olaecte per part dele cic-

ateas patronal.. L'ah:alele posa a romaxrincin del comissari delegat d'Ordre Públic c1 5 ten ., de la inanifestaci,',
i els moteas als quals &ocia. E.eu olier
la tot seguit una informaciO. cle
(mal es despren que ele olirers Sellen
cii principi rai., per be que els patrona alleguen eme CIS protestatari,
oh inalltleten les finques. Avni ha
estat a la noatra ciutat una comissie'e
mlc patrons, i sita entrevi,tat ami, el
,enyor Paul i Euet. 1.a impressio
ei une tot ha quedat result d'una ma-

Ple extraordinari del Municipl
Concert
Esportives
Nlatareia 2. per !edema). - En tai
ple extraordinari que celebra el NIu•
nicipi s'acorna la creació de les Comissions espe.tals de Pressupostos,
L'oh:mies e,colars i Nlillores i neceesitats de la ciutat i de les Comissions
informatives Ile Fornent, Governaci,:i Finances.
Per a rhumenge a la tarda hi
ha anunciat un coticen de lOrfeó
NIalaroni a la Sala 1. abanyes.
part d'orquestra asirá a carnee d al gnu, prole ' ore, de: Sindicat Muslcal
ihr Catalunya.
Per tal de ju g ar e: parta de
la sepan. volta del torneig de Cla5sificaci4 ens visitara el diumenge
eent e: primer equip del F. C. elan-

tinenc.
- A fi de preparar- 'e pet als
campionat' que se celebraian a N iii La Molina e1s preper, t m re
d'abril s'ha nrganitaat Une excureke
aqueste Hoce per a! dia 4 del co,'
rcnt.
- Pre s entada ser a Sala Teixidor i. tIró llor dimane una interec
sant vetllada ele hoxa. Aprofitant
l'anullació del e011that que havien
celebrar a Valladolid rl luiseas El
i el homp lor local R Diaz. e, fara
en acates:a ve t l/ada el cornhat res erija entre aquest i Mlerele.
- .-1aue s ta n4 so ce!rbrarn a la
sncietat Iris una a s sein h lea sIe caeador, per a procurar l'oreara caci-3
d .mm associació de tats els anian:s
e .-s o- t. -

BADALONA

O L O 1'
Die erStS
Ha quedat constituida la noca ere
"Gennanor Olonna", que la aone
poner, les tres germandats "La Ilumarmat". "Lä Violeta Oloteesse - 1 el
"Monte:no La Estrella .. . les mutis han
acordat llur dissolue'.6 i arar a la
creació d'una nova inetittniO que petmeti un major expendiment a les sev es oc tivitat s.
- El director de l'Estola de telles
Arts d . CJIcet. sanyor la Pass 1 ual. ha
inaneurat una exposicii. de pintures a
La T'iraca eca. ele Barcelona, la qual
restara oberta fine el da 9 del cor•

GRANOLLERS
La Cooperativa del Fluid Elèctric
Amb nodrida concurrencia celebra
Junta General la Cooperativa de Fluid
Elèctric de Granollers. Presidi el jemor Josep 3furtra, i els componente
de la llirectiva senyors Fuster, Botey,
Lamarea, Taverner. Castenyier, Canudes Boix, Fans Vila i Eadvocat asses

sor sereor Peine.
S'aproci l'acta de la sessiö anterior,
la merniana reglamentirai que Ilegi el
president. l'adquisició d'un terreny a la
Centrai Térnuca, el prnjecte ciadquisicio de maquinaria. u el numenament de
tres inspectors del balara; de l'any passat que recaigue a la Jt,t deis aseodas eenyurs liarbany. 'Mas i Valls.
Fou motiu creemena P1 Reglatnent
teriur, Cum ailO que lela re.creacia al nu-

mera/neta de funcionaris, acordant-se
que la provisto de cauces seria per
coi etirs ti
i qUe els que es nomenessue cense aquest requisit, 'tisuria
dessen ratificat el sea nomenament per
Junta geacral.
Dista s t I . ‚tuna nur.eae rebut
le l'Ajuntament de la ciutat, en el qual
donava compre a la Cooperativa que
procedir a la nuva iormacio
co5ttra-1:e ca11ura..eat putg lic 1

S ' alidte a

de dependincies, es produi farta late-venció Pr/ part de diferents associats,
per donar-se al contingut d'aquel' oh.
ei una interpretació diferent segons el
eritere de cada un dels que hi intervinalterca. Einalment s'aun-da que el Con-asa Directiu es dirigirla a l'Ajuma:usan per causear la situazió en que es
trobasa la Cooperativa per poder prendre piar ete atltSell concurs, i la p-ss'd'Altas que en un temps brete pegues
sutnninietra a la illuminacia mablica
Ile g al necessari.
Pea Cuneen Directiu, en nom del qual
leo fea el secretare, senyor Fuster, es
llegarle unta note, que publicava el
.etenaleari Ideal "La Grulla", segons les
iou nualiheada de no grata rels
anees-e:os de la Cooperatisa. i prévtes
unes explicaciuns de l'adv eueat ,enyor
Paoyet, a'aconla, destetes de Ilarga dircuesiú, que fas dirigit ùss coinunicat al
perMdia, en el qual conste/s1 els
texto, legal, que concretes, la gratuitas
d'auno:4os a le CuOperatiles de flull
eleelre5.
numen presenta la dimissió reglamentaria rl Cunsell Directiu, i tsr, so-a
acreptada per l'Assemblea. continuant
seca gesteó per unaluntitat sie la Junta general.

BLANES
Dlttadora amb República?
Clanes ealste:a uno escota redan ide 1. (mal ee prometas d'una
senyors partitulars. el, (mala a

enmielo de la República ceceren
l'editice a ui,. Mietua de Pare de ramilla upe es conetitui ea aque:14 dita
',el regentar la marxa de l'esco.a,
ele la qual renseityanga es a carnee
t1Cla Patea d Ei Cougregavau de la
Sagrada
ED aqueata taCola, duraet le, hetu, tresbuipa diae Monines. ee prac:icala cl foilvlene Cafalà a centpleta
satistaccio del, parea deis alemme
que In preuen patt, szuSe que no
afine toar' deis pares de istnilia, 6Ccundats pul ptesidens du l'cementada

Mutua:

alet J
Sentrit a Isst guau ie
tetes ensie r respiretueleet eatalane
que pubatilllt argumente K g so,trame I exeicaa del iolklore de- l'esrent.
- L'arquitecte municipal Sr Joan cola. por m a cap una campanya Me5411111n
1 intidi0t, Culitt a CI >oyerais.Aubert e s ta acaban/ la construer; n".
duna- superba maqueta de la piscina del prole,sorat de la dae re,ale iin,
pUblica nue estn projes:tada. per a la etenseemt que per pm t dcle orgarealització de la qual es fan ja el, iii9tece antealtar, de la Cungregetio
trehalls necessaris per fe, poesible el a que pertam, fee trasIladds lerne,, sea funcionament. almenys d'una part ist 5tIlieHOf 1110»eli Lluir, Estrada, a
l'estiu proprr. Com era d'e,peral han tina alisa escola de la Congregad".
1.a ineperada salida del proieSeor
eerga ha (s i s detraetors dannesta lin.
dativa, propugnan: per una mala en- Cali.,, tanta indignada, a la inineema
s Qtis aqueos
:esa moral que a s .en.yala la futura pis- imejenaie del,. alunan.
.
reintenta ele la sortals del superixr
casa com un llttc
corrupció,
1,15/15nts, dia 527 ele febrera determinaren fer vaga a reStstia i anal, aqueat
1110tIll rus consta que per par: d'un
.ffloo
seetor de narrt de familia. per boca
EXPOSICIONS D'ART del seu p reeident, fou aconsellat are
al • res proicssors que pro acabar amb
la rebeldia dels alumnee els iesein
GALERIES LAIETANES aplicar, castigs severs.
CORTS CaTALANES, 613
E, d'esperar. cons es Fanhel de la
Expoticin-eenda d'una im p ortant partida
onnieuse :lujuria de pares de iamide au st ros me lt CotleCcid Grl maldi
OSES HIOALGO
Pirtura
La de la Matute i de tots el, alunices
111. PIGFel
une per pan dele organismes supeInaudurac10 avul, tarda
riora dc la Congregacio de la Sagrada
Familia. iaran justicia, retiosant al
LA PINACOTECA lbsc que °cupiese
a la dita eainsia amb
PASSER: DE GRACIA. 31
ILI PASOPAL
Pintura
rhns al 9 da l' ast ual

SALA BUSOUETS
PASEE2C DE GRACIA. 36

tant d'encert. moe,en Lluis Estrada. 1
aridem Eatenció de les autoritats curapetents respecte el procedir despòtic
traque% que a la riostra vila envoren
a q uella tenme d'ignoolinia que ja no

MoOles 5 disientes d'ami
tornaran.
ALBERT RIFOLS
Pintura
Cam p ionat d'esnuf u u Detencions
Fin. al 9 de mare
Correit públic
- leidalena, - dia 4 del mes que
SYRA
L'Ajuntament
Defuncions
san ce correrà a 1 45 31oli5a, urganit262
Talaron 18710
Sembla que l'Ajuntament val reglazat per la Secció erEs ports de N'unta- 011e UTAC!0.
11 55 , i ornamentació
nera satiefacteria.
mentar elefinitivament l'horari de elesROVIRA BOLEA
lis a de 1'.AgrttpaaiO Exeursionista BaPintura
PILAR 1/ 5 ANEO
le nstu, i dilsuixe•
pata i descans dele catahlimenta de la
E: vineat miles ele inaig quedara dalona, el j tmer campionat d'esqui da
Fina al 10 da maro
installada, a Paris, al bical del Patro- Badaleena. ea el qual l aadeall Urea*,
localitat. Han sorgit, peria algunes pronat de iurislue. l'Exposiciú turistica part ted, aauells uta, tiagnin 1;ler retestes per part d'ahume deis botiguers
eme el nossre Ajuntament
a Badaluna i, estiguin afilias, SALA PARES que estaven acostuniats a no tatuar mai
PETRITY05.. e
el, tICeos de inare i abril, a Barce- a :dgrilla calitat data:esta localitat.
les seres portee.
p conns restatvevre
lona i a Madrid.
RAMON ne CIIIIImerav
"natura
lic totes Pi -entres ItOttl Crea filie t'a:hartan due, classificaaions. Cae
EaocrO
r
id
da
pintura
catalana
inati
lalcahtic,
enyor
.Avui al
ribarà ripidament a un areed.
intlitiflUal i una per cauips. Per a
Pina al 9 de m•re
1.1oret. i Parquitecte municipal, se- classificaciú d'equips valdran le. marlla estad molt sentida la mort
nyor Pujol, han practicat una visita asee dels tres coreedors millor
del propietari de l'Hotel Suis,senyvr
SALA GASPAR Miguel Cairel. La seva ella exemplar
dinspeecie1 al barri dcl Serrad. Han iicats de cada club.
co . seta_ ese inFe1T. a •-• - Tul. 12160
f ‘ xat la sera atenciO d'una manera
l'has ma let creditor de lee simpapes
Per insCripcions ¡ bita Me na de de•••• n• c. Gsaeall.
Pinturox
especial al carrer de Trafalgar, per tal tall r . de nou a deu (le la vetlla a la
Eletllure.
1 ., n • r:, ulceran s.
RAFAEL Pe- .15 , 18Y
notaren.,
d'estudiar les posaibilitata de minorar secretaria de I.,MtraPaciu
Ila deixat també d'existir. darrer a .
mes a l 9 de l'actual
Comentarla del senyor Santald ¿Arquero& de Bojo al mlnisteri aquel' lloc. que pot convertir-,e en ta de Badalona fins ah dia a de mara.
ibent. la senyora Carme Cervera, vis
de Governseló?
elels e arrera luis ateaCi
d'aquel:
--- Diem/ruge dia .t. a les ^n 'e 1'1
dlec le MiseO.
Fl semor Sanlalit sisia
Al• 5a•=a(1,,,5-• del ( th,!gl'f •
uucli de polilaCió. Re avistada
mati, tindea Bese a l'Eseola Nlimicine; GALER;Es VA ! INCA ANO
Lacte de sepeli, al (mal assistiren lee
-II han afirmat que ha estat en cala-e a/aya
medtes de le, persones qat aquel' assumpte , l'alcalde ha cetrina t
•Leres raCla.
dr Música el Vi concert públie del
autoritats. fou nna sentida manifeetaciei
rrgat el sentar Lerroux de formar ei fórina ven part del G overn sa
EXPOSIel n DolOYAC
una conferencia mal, el delegat dele. cur55 1933-34. 11¡ prendran part Fer de condnl.
Del 3 al 3 d• moro
Geacer n ente ha de succeir l'aeinal di- ran ministres en el due ara infla.,
Indiran Gueritt. vielinists; Carles
missionari. Semilla que el ente:" Lee- el ,eneer Lerrntiv. i 5 ! asr Saura ct el e 1151
este dispo,at col-laborar a clarinetista: Domen ". Segur. ohoiela.
rdux prisco q i le agites? Gesten e, inr- lambe que el senynr Anguera ele Si,
l'obra de l'Ajinitanitea per tal ele ter Eveli Burrull. pianista. Integren el pr it.
marä a ba s e de radirals amb ein% aura- 5 r,c,s '1p:fria la cartera de Greveraaes,A. po,eible l'enbelliment
del nostre barri ermita obres dele me e tree Ifisusint.
EL 151E9 aricaq.
ris i dne libe-ale demiirrates es a diva no PI/ renresentarió ele Llega Catala- maritins.
00a100«, R A Krejsler, Falla, Grita, Verreust, Mesole el que s'ha acnneegnit per (mi he, na. perque no [erta ny a arplest partir.
511), ..... SET
a la roft une deeconegut. acer
1 seo/dome
desitjava ás treure del Coreen anterior encara are. oferels totes le, entraren en un p:e del (arree de Mete.
ele Anics elements que eenresentaven 1551 ievt, s inmaties, sinó per la ses- a
(AHUMO& lEktE
censa eiropieta: de Jaume 1)utan. ;aro.
sentir crrenuerra, emana Ine apresta Oua frpre en la ej.',
L'HOSPITALET
Ornan litvalgrs nderctotis tit R.tsett mulest , ef.
stirtse 0ne
f . 1a lt 'a seca aheenc:: Crartren u, i.
nnurn ne ut
ituarireu rapidament de la 'amartelo&
esquerra fos mnit moderada, per a subsPer a O bre s PUbliques as deis que lemitalrteues
portes e sapaeraren
gonorrea ¡anta manara
prostorms. len e orrea ifindoe
tituir-1ns per elements francament dre- seria designat el senyer Maneet Be. de 15. 0 Cš .... en mtilets i a:auttes Hemenatge a u^. polftic :: Pro-catas
Detmms eh lee armares) 5 elete nellälllai de lee viee n' inane,
tistee No cree ene aquesta seluci6 re- narra.. sol c -serretari actualnient. de' joie, S'igr.m. a eturns torea e'.4 autoes
arntg lne a p a g a, Del afitleura u rebela QM. sigu e n. ceenent do.
tanitsació de la ciutat
ritt 11 es guantes someta,-s quiebre n rifle Cuera Collazo por
ata durar inalt de teme,. E s te vist nue Ministeri, en ou g litat ulr tecitic, i per
- .A l'Ajuntament s'ea rem -tut -a
Llle)mtalet.
da i sanee •Is inrert mu rtornern I orillen 5 re
2.
viner.;
5iitteaenel eenycor ¡ermita ne Ist fieat una go- a la s o ls-secretaria del nivela rlepar- ComissiO de Natura la qua'
manar/ n e na/11.Po opts • rie• Mil i., • • Mareta, Atestar, SS.
, treballa ge, dia 45 a les nitre del a ...ti, tindrà
ta rtléS de dr a tisme en el sea got, sine; tament renginyer Manuel Lorenzo activament per acon s
Ilati-fd Cela: ti sometas
eguir aviat el llor al I entre Republica Radical le'
gairebé un raig.
Pardo,
scu embelliment. - C.
carrer de Mas, núm. 3, un vermut d'ho- 11111.111.11.1.~111.11~1.1111.11~.
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ES T RANGER Un pla quinquennal ten
La violenta llalla de
El qual d'Orsay contestarà, dintre sTAvisKY premsa entre Roma
1 Berlín
poc, el memorandum dels diferents
Barthon declara que Franca, en relació a
pasos
Austria, setuebe la política ami) la Petita
La tornada d'Eden a Londres

L'AFER

(Ve de la prime ra pagina)
La detenció de la senyora

Stavisky

Jfes eer ina,iscrersons que no ('Os Per
econuelicarions directes. $71.2n calienta alguns ¡'articulare de la reunid franco-brih.;' nica celebrada dietecrcs al Qua: dürsu

-Eden. des/'ris d'haver explical el pro-

jerte de Mussolini per a utt programe
nri n:sit de dcsarmament, que ho is mis
de nom que de Jets i ha esta! fredament
,rcollit. ha fet saber al orn •erst fran,-,;s
que s'havia arriba! a un acostamfnt
tesi andlesa amb l'alemanya i fi taliana, que admeten. roe: revelen els diaris berlineses, cl rearmaenent d ' A tenta Uva.

El govern angls, do:::.:. hauria sast :ngut un furt de visto en rontradi..eia
no sols amb la tesi francesa, sima tantbd
uni, els Prime rs ',fans britanics, que tot
al mis admetien el dret d'Aleman y a a la
paritat. pera montés en principi, serse
una execució efertiva.
Dounteraue i Barthou han fet saber
a Eden que Franca es preoeuta de mantenir la segurriat de les soa ses fronteres.
al nuateir teinps que l'ordre ramera i
r- rVitar una CUr.ti dels arniarlentS, QM.
Seria riOrtnement ti ,. 111nSa ti, a les -fi'meres dels Estats. i our P er tal traed"! rastir aaursts tres funts TIA t'odia atar-ir-se de les dar-reces decisions presa.
Irs outls la frien erro( ronressions.
Eden ha Procurat roVeS transaccions
teea Rarthou ha re.spost atoe la resPosta
sria comunicada al Foreign Offire desPrds que
r •t Cursen de la Defensa Ya,
bagi estudio! no:untent el: mema,incr usts dels difere n ts paisos. Yo ir dide pr evrstre que el Censen de la
flc'ensn.Varional co mostrara resol:amen ! r r n tr a r i a anclar:N< rearmament del
Rilrh.
Es desterar que Anglaterra es ron:ence ra' ‚fe /error de la srzys eal l tira rn
mat , 'rfa desarmament - so h re la quo!
no ha tinnuf mai naire CanfianCrt, roes
ho trovo ri rece"!' treSSffeaSt,m,"
i s'euitte',muta'. de FariarIA
les
ti-a a la ProPosicia francesa i
cifres toeians que voldrion q
ue cl des.
ornsoment na reniettee'r e e rmeteu elUe
re ,a0 . 27 a erutar.
401”en ,

Ed en s'entrevista amb
Simon ::

Londres. 2. - El senyor Eden. a
la seca tornada en aque s ta capital,
‚ha mostrat civarr.ent satisfet pel resultat del seu viatge. i ha derlarat
que les ViSites a les tres capita', europees han donat resultats positius.
E.I ministre d'Afee, E s trangers, sir
Jchn Simon. ha rebut aquest mati

París, 2. - Segons el periòdic
-L'Intransigeant" els talons de
xees Ilitirats a la Juslicia per un
el senyor Eden. el qual it lta donat rilisteriv; s desconegut procedeixen
de
les
entrevistes
que
ha
ceeompte
de Londres. Si: havien estad pulebrat a Paris, a Roma i a Berlia.
st!' en seguretat per Romagitial
Barthou dóna compte
no, home de confianea de SlaConsell de les entrevistes
uisky.
.n quests talons l'oren Iliurals a
Paris. 2. - Respecte a la qüestiO
asses
.
a.
rearmament
d'Alemam
l'inspector senyor
del
gura que és molt proba he que l a dita
El mol in de la deletiviO de la
questiö sigui estudiada aviat anib nota seny,,ra Slavisky obeeix a que\ dl
l'atenciö que mereja.
ittlge que tullen en Vatio del faEl semor Berenger. en nom del unís estafador eslie persuadit
Comité de defensa nacicaial del Senan
ha donan compte al senyor Barthou que la dila senyora guardä en el
de les preocupacions que el dit L'o- set] poder els i talomite experimenta i que indubtahle- naris he xees que han eslat Iliument hauran d'esser tingudes en rete duran( la nit al dit julge
compte pel Gocern, en el muleto d'inslrur e it) per una persona el
oportn.
donat a
non: de la qual uo
En el Consell de Ministres cele- e, oi eixer.
que
ha
lEr,i,
luan
a
bra: aquest
En vista d'aquesta creença del
durat des de les deu fiat a tres quarts magistral. la entyora Stavisky
d'una. el se.nv-or Lehrern ha felicitat
els senyors Doumergue i Germain ton nidada al Juljal rum (tut,
Martin per la feliç conclusió de Ilurs mesa a tin extens interrogalOri.
esioreos encaminan: a obtenir el vol sil:11111i rl qual sembla que negä
del Prersupost.
que litigues in tenriü d'abandoDespees d'una exposicin rete pel se- nar el territori !t'anees per sosnyor Barthou de les conver ses que traure's a recrió de la Justfeia.
el senyor Doumergue i ell celebraren
pesar de les seves negalives.
ahir anda el senyor Ecien, decidit PI Ajulge
mi ineulpa de complieitat
que el Consell de la Defensa Nacional prepari aviat un projecte de re- en estafada i encobrintent.
París. 2. - .1vni s'Im
solució per tal de sotmetre'l al (ocera. i exposi la seca opiniO sohre el lent dels dos informes que el
els memorandurns del< dversos P a i- primer presiden! del Tribunal de
ses relatius a la ri ttesitó del de ' ar l 'AlSSUPU 'l ha dirigit al ininislre
-marten. de .10e(icia respecte als 19 ajorEl senyor Lamoureux ha posat el namentr, off( (píe
objecte els
Consell al corren: de les converses
f faires" Stavisky.
iniciades amb Anglaterra per ia conEl president del 'Tribunal de
clusiä d'un acord comercial.
CassadO afirma en el seu priUn comentar; alemany
mer informe. de la manera rnes
Berlin. - Comentant la nova elara i termina/O. que no hi ha
visita a Paris del senyor Eden. la irr 'im 01 . aSiel ale erunprovar cap
'Voelkischer Beohachten T din que en feldosa ni :actitud crinträria a
la situació actual caracteritzada pel
per per' dels magistrate
fet q u e Anglaterra i Italia aprovin
Pil
l'augment de la forca armada d'Ale- que han intervingut
manya, després que ha quedat demos- qüestiö, perb din (me s'observen
trada la impossibilitat d'arribar a una vivís d'organitzari0 (le métodr.
reducció de forces als paisos pode- que els enrarregets de retiquesta
rosament armats. als Paris qu¡ ha de Irarlen ele renmiar per 1ols ole
dir si vol obrir un catni de paciii- mil jans possibles.
caci.5 veritable a Europa, aprovant
Sef....I1 informe As /non migualment aquesta
iereseant_ i montee el primer
Es d'esperar -alegeix el dit
i es refeeeia. en
que Franca comprendrit la seca res- carhetee
ponsabilitat i que ajudarà a acon , e- cornea!. al ...m'inri( dele assumpguir una soluciA sobre bases equila- len aviskY• el s e g o n iusisleia
sobre la cort que van en t er els
tives i Ileials.
dos informes de la poliria judiMal del unes de mar, de 1930.
ver Pis quak Pr eridava
del Juijat s,,bre Slavisny. intlividu doblete,, ronduela. apte
a 1,1 l'inspirador atnagat d'una
Companyia Financera ¿Empreses General:, (l'Obres pnliiiques.
Aquest seg.rtn iii f.rnie fa ressallar el trägle acrident que ha

La qüestió angloa Cherbourg
japonesa dels
cotons

Lo serp de mar

privat l'enquesta (Viin teslinioni
capital prrnur la .1rd:ir:y -b it del
2.--Lee negociar irme serlyne Prima, batirla projortal
anglo-japoneses sobre rcdons segurametd complel a Ilum sobre
no han sorlil del earrecó en que els fels que hron trarla d'aelaCheibourg, 2.-Prop del carnp !lacten entra! el (humores. darrer. nr
Afegeix l'infoente que. segolle
d'aviarid dc Querquerville. a les Ena poca reunbl ha tjpgui Hoe

¿La bAstia trobada a la
platja es el monstre del
Ilac Ness?

roques d'erran dc mar. s'ha fel
un curiOs deserdoriment: el del
cadàver d'una bestia marina que
encara no s'ha ponla idenlificar.
Es mia mena de celad, peril amb
un coll prim i de mée d'un fuetee de llarg. cosa que el difer e ncia (le tots els altres rolado
enneguts. La Ila egäria total de la
b e stia es de 8 metres. Te mies
aletee natatbries molt grane.
dines do peelorals i una de dorsal: les aleles i la (ua, lambe
grossa. porten una espeses reinen., blanca. El cap. roolt fet
es aplenat i temida el
d'un gripau enorme. L'animal
este rebental i els ni-elle inarins
fan la gran fesla devorant-lo.
Aquest, mal estat de la bestia.
que fa una pudor espantosa. 11,,
lu permes (Tindentifiear innue-te
especie, totalment desconeguda
dels peer-adora.
La deseripeid d'aquesta héslin
concorde en haelanls punta atub
"monstre" del
In que es donà
Ness. però amical tenia. Segens es deja. 15 inetres ,le Hurgarla i un ¡ mig (le dietnetre.
..tra que el preles estad:oil del
llac escoces fou objete l le lieSc ripr1”11S 1110It- eontradietio(ies.
La bestia de Cherhourg le almenys l'avantalge d'haver deixat
la so y a despulla perque els zo0lego mignin estudiar-la.
-Afines! anilina) és d'una idenl ifiració gairehe inipossible. El
que puc dir b S que Os efedivamenl un retad, potser del genere
hyperoodon, raraclerilzat per le,fileS denle permanente a la
taandihtila inferior. Aquest
',ere enmpren els oniniala mes
g ratis dr les mars del Nord. moll
Per se guils pels halentre percute
e l son greix es pot barrejar amh
el de helena.
Ei professor Corbiere ha (tonel
aquesta opin¡A a 1 ilrrl ptirament
hip o telie rar la tonel de la bestia ha de datar d'unes guantee
setrnanes ¡ el sen estat de desr oroposieh5 dificulla d'indenlificar-le. El que ha estranyal el
professor 1 , s; la presencia ¿' a queda bestia a Cherbotirg i. sobretol. im (minera hlatira de les
aleles i la roa, i la pilositat
tole la pell,

al Board of Trane, perit ha haga!
(Tajornar-se al cap t lo
n'Os de deliberaciú. (iris al dirueeres vinent. El problenis n IP la
sianificaciö geogràfica de
continua essent una causa do
efod I ti -le .
Els delegais del Japá v,de¡n
reduir-Ile els efe-les als niereats
de la Gran Brelanya ¡ les seves
erdenies . montee que rls delegals
(IP LaneaShire ntanlenen que
llenen roh: - ir els merca ts do tnt
el mún. I.aneashire pretrit que
les disrussions no poden lemir
ini lila! s¡ no es rlesenvolupen
sobre una base mundial i si
s'estenen a Ira e Pls merca ls
roundials de Denle s .
dillen ells, una eonfereurie anglo-japonesa mi: hauria esla I niressiicia per a una
als sola intercale de Grau Bootanya i les seves en g ulles. Ele
juaponesos replinuen que la lesi

brilituira t's unihtleral i 111IP
per finalitat esenrear les repttrlar ions del
Segons el!'. leS
(liSrlISSi011A alig10- . InpuneAes no
poden referir-se ale morral:
(1 • .n nglaterrit 1 les seves eoVulies.
.1(db Flor mentalital d'orientals
sitnariel sense
la
accepten
aturdnar-s i bi. La irritaeit'.
an g Ir soa . al rontrarj. va reo-volt.

el senyor l'ressard, el senyor
Pritiee cap de la S p cei,¡ Financera. I, havia deelarat, despnis
la
l'informe
ola i el eonjunt de l'esmental
havia
afeo,
irregularitat. pera: l'informe efe_
pela: Els encarre g al e de l'en()nesg a que escollaren les manifestae¡on, divpeSul‘ inagistrale
que interVin g lierell . 1 . 1111 :1 manera u altra ro, Ea fa' r o que ha Stefl
rehnl ronfidencies .1e1 seny m.
Priore. entre els mutis inagi s leal A (i7.11KIVell Psp PP I/ IIIIIPIll PIS
eonsellers senyors n ',ore es i
Kostler, el perit senyor u mr /17..11e
i el Subslitut senyor Bruzin ad_
quirirrn la m'in ireb l que ni srlicor Pressard havia reiardal
raid elguns tnesos agnest ate:.
li1111) diversos pretextos •
eonser(al al SPII pude!' algun
lempe els informes de la poligia.
sense donar-los mies.
L'informe araba dimil quo lot
aquest. ron .junt ‚II' Irle pornielet'en u
St;,vist;y prosseguir les
neVPS artivilals deliclives i
ruinals_ i se'n despréu claranient
mu responsabilital del eap del
seny.,1- l'1,7,11m11'11.
Jutjat
Un aclariment de Qusuille

Paris. 2. -- Havent-Sfi n»:1bütil al el senyor (Menino que e!,
imir deis

lalons de xecs de Sla-

El

ui,kv figurava la inseripee;
-Ordre del gabinel Queuill e Agrien I I ra - 100.000 fi -ma neo- ,
i que aquest xec havia 1",1:11 eflbral ol 15 tle novembre de 193 9 .
ha eserit una marta al presiden1
de ja ComissiO d'etainesta parlainenteria l'HAS111ilple Sla Nisky 1.1 11 la (mal precisa que en
l'époea lIme fou eobrat
PI SOIlyllr Q n 11, 11illP 11. - , era ministfe d'A g r emllura. i que. per all:-: t
part. no ha rebut mai cap I l larltilat de Sta isky.

As:melón. 9. - El ministre.

Carat, declara
naiona. 2 - Davant el jutge

d'Aosta
s'agreuja

La duquesa

Roma, 2. - Noticie, I'PhlICIPS
je Luxor 'finen que l'estat de
salut de la durpmese rp.tosi,,
inquietan!. per haver-se presenta! darrerani e n1 noves romplieacirms en la tualallia que sof reix.

Paraguai rebutja les
proposicions de pau

rin Negocis Estrangers ha infor-

mal ofirialutrill que el Paraguat
ha decidit [tinaja: . les novee
proposicions de pati finen:tundes
per la Comi.ssi6 del Chaco. i
I rma ntes; ja al delega! que PA l';011:1
Buenos Aires la rreposta redactada en equest tenla.

d'instruceiú ha deelarat aquesta
larda l'ex-alcalde de Baiona seovo,. (tara', al qua l forPli lOPS1/111A pel , pilao els impresos ale
que es valen ele julges per a les
eonvocalbriee, que II:IN-len eslat
Irobals al despatx que te ä Parle
el eenyor Garat.

Entesa, Polònia, Anklaterra i llalla
1.a qiirstiO de la independdncia d'Austria accen t ua les divergencies entre
Rcrlin i Roma. 1:1 Corriere della Sera
ha publica: un article, potser inspira'
pci ditcr, trates:Cut calitra l'agressivitat
de la prernsa alemanya contra Italia, i
ea Cl qua! es hsrla de la gratitud qlle
ets killerjans kaldrien d'estar agraits a(
fei.rismrr 1rn,strany discutir el drri
d'Alrmanya a inleoTenir a Austria, un
rois que vol tenir aquesta nació dintre
ini seia arbita divfin:ateia.
Per a la segurriat de l'Enropa central cal que Austria sigui indcpeneknt.
sistó de !el, moralwent
no .eols ar
i matcrialmrnt, de toles les grans narions. r vol d que Jlt; se I . hfigi
d'anular o sortir de la greu erisi ecoramica que iravessa, pera seine sentir
del carril, financer 1 sernP r e a'intre el
atare de la S. de les X.
La rizadita: italo-alemanya dat.al:t
d'Austria demostra que cap d'aguells
des palsos no abra adonat que els 'crups
han eanviat i que ro permeten que Un
froioniini sobre fin altrePuser la divergrarria •to passarà del
'er r en). de les polemiques o menys
1 . iolentes, per° mareara un apartament
en t re els dos paisos que tindra les sezas consegiir, ncie.s en l'iS(1:7Cuidar.
rninOrS sobre la
Segunren
srnse
reStartraeiA fiets labsburg,
autorit:,i
a (retire - 1a
que rrs de lucir
l'robablemen t a Belgica enia,a
hi ha qui dima eonselds de moderacia a
rentreradrim Pila, que is insPiradara
de Kavritinc Oil^.
¡_ 'ultimátum de Ilabicht ¡ma reno', i
re.f de stou no ha passat un .4uslria, an
alaiots niemauys hatt eletat Iii:17 ¡'Oc
ce,
contra e! narional-socialistero Eviclenlmen t . I t dfuss tul csla
untit segu r del( teateis, si recorre a
itttCSts mitjanr. iedieadors mds cizat de
leldrsn que r!.. rcs
França d'acord amb la
Patita Entesa, Polònia,
Anglaterra i Italia :1

París, 2. - Contestant a un que,tionari que li ha estat exposat per la
romissir, ,le Negoci, Estrangers de la
( - aullara, el senyor Barthou ha indican
que el Coreen no ha decidit res. per
ara, en el relatiu a una reglamentae i: eventual del, denles interaliats.
Despee, Ira donan precisions sobre
la propaganda hitleriana en el mOn.
Contestant despee, al senyor
le Verrand. que Eltacia interrogat solare la ,ituacin d'Austria, ha invocat
1 a contimMat de la politica frances s .
acordada entre els paisos de la Petita
Ente , a. robinia. Anglaterra i ltälia.
Les intencicns d'Otto
"Le .lottr - nubliza 1///ei declara-

ei .„„1„.„a w¡e:ner, home de confiança que foil de l'emperador Carles,
i segons les mutis rarxiduc Otto no
pe ti sa comerometre la seca causa en
una s.-din-in prematura o en una política d'aventura.

Pel contrari-afirma-ra rxidue Ote ‘ pera que tindrä lloc una restau-

rada', legal.
Fi' nionarquie s austriac s no esperen la restaura c ii, (le la monarquia si.
TI A feta per Anstria i dintre del qnadro Pacte< existent,. per la emal
cosa els temor s de la Petita Ente,a
nr, temen cap fonament i alr incomprensibles.
Roma contra Berlín

1-a situació a Austria
Viena, 2 - Despees de la dissoluc¡G dels cristians socials hom creu que
ele ',cimera/re ', també es di<soldran
Aquesta simplificaciA política permetra
de tirar endavant la construcció del nou
Estat, del qua) hom espera la prosperitat. La lleva Aut. tria, equidistant
Hitler i Mussolini, trobaria el seu
libri

Ankara, 2. - El Govern de
Mustafii Nema) té el propbsit de
portar a rap tul pint grandios
d'induslrialittacid de Turquia.
Al cure d'una recepció dels representante de la pretnsa, el ministre (le Corriere ha epoea:, les
raons que han condult a radahoradó del pta.
El ',la quinquennal que penset%) aplivar concereneix especielment a les indústries que poden esser desenvoltipades en el
nostre sed sense que estetn obligats a procurar-nos les meterles
primeres a l'eslranger.
Es tracta, dones, en prImer
lloc, de la fabricaciO (le paper,
de Anda, de mantesa, l'organilzaci<': de la inclústria química aixt
con( la reorganitzacid, sobre bases modernes, de rentes inclinelries explotarles per mitjans pr¡_
En relato-Tarjó

en

quinquennal no boa] (unte& problema, tan important, de la ma
d'obra especialitzada. Recordem
que el Govern turc dedica eurneS
importante des de rnolts anys
per a la crearle) de tenles en
les grane escoles d'Occident, perla' de posseir quadres d'especialisies turca.

En el matei ordre 'd'idees, el
Govern del Ghazi s'ha assegurat
concurs nie savis de reput.aeió
mundial que ha cridat a la Universitat (l'Ankara, els curens de
la grial han pres, gràcies a la
presenda de cinquanta profe.(son franeesos, anglesos j aleruanye, una exlensiö consideranoelre pla ble.

Consell Feixista aprova
400 diputats

tireäaiiyar. que el ponti- El
no
el s‘'':Stc
fea vuigni vigilar l'equilihri i consoli-

dar-lo anda tina la seca potencia esP t
podna. 2. -- III Gran Gonsell
Dolliuss, cati,lie üll la urca vid,-ritual.
pública ¡ privada, agrupa canora d'ells FM:vista ha aprovat per unanirnitots els quadres del clergat austriac. lid lit Hiela dels .100 diputats que
Aniies t concur, acreix ..ingularment han de formar la 'tova Cambra
l'autp ritat internacional i a seca reite:da en l'ordre administratimt.
l'i er() la influencia vaticana s'exerci- França no vol augmentar
ea er, el domina exterior? 1 en aquest

la

co mnon,: aexeCr ocinr ,i tait' ució austriaca que
cas La
ha de ter recitar la pau al noble ¡ l'ordre a la nació no podrá resoldre el
problema de les relacion5 i de les direccions exteriors de la petita Austria.
St aquesta sofris , en el domini catericr, encara l'ascendent
caz
i; ha lleia de separar més de Berlín.
Pius NI no ha amagat la seca aprova'
l'acPeo
racistes.
cié de les doctrines
ció Vaticana no tindria motius d'excrele-se contra l'altra tendéneia. que Se',11lila influenciar la política iniernacioaal
(l'Austr i a cap a les tics rotnanes de
Mussolini. L'entrevista de Dollfuss i
Sucich ha resta( secreta, perO melt

llaneza. La data del 12 de mar.; donada
pei "rendes -roas" de Roma no ha envit dc,nentida.
Porqué acabi la propaganda de Habicht

Viena. 2 - El periOdie "Reielspost' . publica una iniormaciA digan
que la Federaci6 d'Alemanys residents a .\ustria ha dirigit al canceller
Hitler una petici A en e! sentit que
acabi d'una cegada els maneigs que
pels nacionales realitzen a Austria
socialistes dirigits pel cap de la prosenyor
a
Austria.
pa g anda alentanya
'la hit ch.
Per la seva part la legaciCa
maiiiiesta que no ha estat encarregada de dirigir a Berlin cap
peticiC. en aque s t sentit.
La vIgliAncla a la frontera
Un: si - cents individns afiliats als
-heitmvehren - han sortit cap a Voralberg ami.) l'objecte d'intensiiicar
!a cigilimcia contra la propaganda
nacional-socialista.

Per altea part e, declara que els
membres de 1' Estar Major de les
Meces socialistes estan detinguts al
l'atan de Justicia.
Liquidació de l'aixecament
La Direcci,í de la T'olida judicial
ha publican un ¿erren en virtut del
qual queda prohibit el funcionament
de duce associacions d'esturliants aleun? ir
Yn'is s la dita DirecciA ha acordat
dernanar a les autoritats superiors
la initnediata dissolucii, de les es-

mentades a,,ociacions.
1..ex- canceller senyor Renner i el
burgniestre senyor Steitz han ¡tigre,sat a la pres.; del Tribunal Centra l .
acusat s d'alta traiciA.

L'organització de l'espionatge a Budapest

Renta. 2. Referent ala rumors
que ha estampan el "Volkische Beo41P)
Budapest . 2. - Els
bachter" sobre la propera restauraciA tundir, tin:i,m:ietu PI n IpAp.,brinielll
fae,
que
re<tanraciA
g
flabsbur
del,
organilzaciii d'espioria atad, Ens,entiment d'Itälia.
eseriu principal- natge a li o ngrin (p•, litt
"Giornale
snnsani n... E› din que est a u comment
- Poden/ tranquilitzar el "Volkische pite:11s eleineids de lotes les
Benbarlder T . El govern italià c,tä deseos del país.
El propbsil prineipal de TorIluny ele tcnir ¡Mencione de restauraeiA del , 1121o:1u/re a .1ustria.
ganilzari0 (lesroberla era vigilar
El "Volkisclie Zeohachter - ha es- l'exereit )(migares i assabenlardrIl one 'Mussolini adepta ja aires rIc se dele seus inidodes
trionifader en la qiiestin austriaca.
Els que atribttrixen aque s ta 217t,Atul
Los aulocilals no han negal la
a Mussolini demostren una incomha
rrensi.h total de la seca política. La veraoilat ale la noticia. si
política de Mussolini es ntolt mes serven sobre aquesta n: rus reinri qM . en l'afee
sena
casta i mes elevada perquè hom
puglii atribuir intencions de triond senthla quo hi ha complieat un
com en un mala de boxa. En la (Pies- Eslat veí.
tiA d'.\ asirla, coro en Iota altea
Sr slip irle han estal predila política ¿'Italia es dominada o:idee nonthr..srs delencions de
P er la otiesti.., europea."
I,a prPIIIpres11111ple:
En ruta editorial el "(Torciere della
sa ha relnit In indicariti de no
Sera T eserini
"La Premsa estrangera s'equivoca Irritan' ,nrrm. detall, sobre l'arel'.
lantentablement .tuan atribueix Popos ;c:A italiana a l'AssIbluss a la peco- Barthou projecta un viatge
citpaciú de no veure Alemanya arribar
a Praga i a Varsòvia
al Brenner. :\questa eventual:tat no
Pnrís. :?. 1.0 JonritilI T diu
en: aturmenta car la nostra frontera
es segura teil:: que ens preocupa e- que Louis Bartlion. ministre
la supressiö d'una politica i his- d'Afers Eslrengers, reprenent el
tOrica de la importancia de la d'Aus- prnier te del set' predecessor
tria, one té un carbol er, una iunciA i Pa ti l-idonenut . te lit ittleuriO
una placa lira deiinicles a Europa liar a Praga ¡ a Varsbvia per tal
El que ens preocupa igualment és de lornar la visila oficial que
l'alteraci6 de l'equilibri a Europa cen- (oren Paris BelIPS i (IPApl'PS
tral. equilibri nur condic:nnat p•r Boris quan les eireuniständes
la indep e ndencia (l'Austria. El que Ira
de discutir-se es el cop ciolent que un teriors i eVeriore Ii asserturin
el lleure. In data d'aqiiest viatge
lloro porta a!, traetats els quals,
teta niunera. han d'ésser corregits de no ha r:--lat fixada.
e
es
refereix
a
non, aellitic en allb o y
la qiiettiit dels territoris. ami.,
La qüestió de Manxúria
un esperit antistAs, ami) mitodes
a la S. de N.
amistosos i pee toles les nacions
Londres. 2. -- S'essegure que
euronee s . Tals sAn les linies de la
el Cornil?, eonsultin (leal per ha
p nVaa italiana
Societal. de Naeimis per a exaNo hl ha hagut atemptat
minar el regiin de relimions al,!
contra Dollfuss
ManaUcia i les polimoies, es retelegráfica
Zurich. -- L ' Agencia
acial a Ginebra a fi d'essuissa comunica de i ont segura qu e el, linirn
Imitar Passumple ¡ la forma on
mimes d'un atemptat contra el caneequé, ei arribes el vas, podrien
h er Dolliass seo enterament desproestablir-se ;moretee relacions
ven, (le fonamem.

Nombrosos joves d'Ankara,
Estambul. i d'altres poblacions
sön enviats a Parle, Bolivia 1
Anglaterra per tal (le seguir-hl
esludis científica.

Pi

Les dissidències en l'església

protestant alemanya
Hamburg. 2. - EI bisbe prolealtant d'aquesta riutat I nonthrosos pastors han presentat la
dirnissiö de Hura eärreest degut
a les dissidències que han sorgit
al si de l'Església alemanya.

seva aviació

Palq ,i, 2. - En .1,1111i • a de cerles nOliciPs publicades per la
prernsa, s'aithiteia als centres

brit informal, que Frani..a

110 kt

enriti d'augnientar la seva
poli g lota arria.
Al malea l e tups s'assegura que
durant els (terrera ¡Ilesos han
celta suprimides diverses esquadretes. i que el (pie es prelen
ara
sols implitular tui pla
reorganitzaci0 I modernització
dele aparells.
tia

Els caminants de la fam
promouen incidents
Londres. 2. - Els "eaminauts
,le la fan, - val' promoure ahir
diversos ineideuts al Parlament.
Uns dos-eents (leite, mentre eslaven esperant al sal() de visites
els diputats de llurs respeclius
11iSIViVIPS Val] entonar La Internacional, i van ¡asen- exptilsals.
Tainbé 'van esser expuleals d'altres avalolaclors que han- {knut
(lita subversins al saló ale sec,iuns des de la tribuna del núbil...
Finalmetil la policia s'ha vis!
obligada a dissol
dre una manifestad() estacionada davant la residimeia del primer minislce a
Doming Sirvael, i en el qual s'hail
donal noinbrosos erits contra

Mac Donald.

Dimiteix un ministre letó
Rige, 2. - minislee ItaS Negoda Eslrangers do Lelbnia, senyor Salnais, ha presentat la disen chupe.
missió
Els peribtlies (linen que la si!m'eh', política a Leienta vs moll
livatit en i que
aquesla dimissió podria constituir un preludi ale la crisi governamental

tolal.

Intercanvi polono-rus
Varsbvia, 2. - En el ours de
lefs ilegociations ettlre PolOnia i
la I ' . R. S. S. Ola arordat eanvise les visites deis represen-

ia id& de l'Exereit polone d a Moseou ¡ (I(( l'Exerett y erno?. a Var -

E. s diu, de ndo a i a t as , quo una
esquadra polonesa visitare el dia
I ile maig el pori ale LOIlingrad
Ifflr tai IritSSiSiir mi I P S

festes

ale

UniO Soviética. Per a corresponde(' a aquesie vilUlni. tina esquadra russa anirit el dia :1 .le
niaig al nivel de Gdynitt per
pa rt teipar ;t la testa nacional
polonesa.
Im:

1Pastilles

Un

atac a un Consolat
britànic

Novia Delhi, 2. - El Consolat
britätiic de Cantiga cintat de
Kashgar, al Turquestan xines
oriental, ha eslat atacat pels individus d'una tribal rebel que ha
fet tina n'enrejó contra els Tungan.
Els alaeants. composlos de les
tribus d'Audijanis i Kirgis foren
rebutjats, me, a l'interior de
Eedifici del Consola! britättie resultaren qualras anglesos ferits,
entre ells et nielge-eirurgiä. Un
erial indígena resulta. mort.

Els anglesos aficionats
a celebrar conferències
Londres. 2. - Parlant en el
banquel que anualtnent celebra la
Cambra de Navegació. el senyor
Runcinlan, després d'exposer
linda siluaciú que traveseen les
marines mercante, va suggerir la
idea de celebrar una Conferencia
le navegació a la qual contorreguessin representants de tois els
paisos interessats. i expresse la
creer/ea que. en trobar-se en presencia els un:: dele altres. no seria impossible d'arribar a un
acord satisfactori que poses f¡ a
mt sitnariá actual.

Anglaterra millora la seva
aviació
Londres. 2. - La totalitat del
pressupost d'aviació per a 1931
aseendeix a uu letal net de
17.561.000 Ilitires esterlines: o
sia tin augnient de 135.000 Muros sobre el pressupost de l'any
passal.
El nou pressupost preveu la •
formaciú de quatre esquadres
suplemenläries. ale les quals dues
Still per a la defensa interior;
una esqua &el a d'hidroavions per,'
a Ultramar. i una altra esqua-:
dula agregada a la inarina.
En tol al. les forces reals aeries
seran de 81 esquadretes regulare. amb 1 St esquadreles no regulars per a la defensa interior.
El senyor Londondem posa
de mattifest el desig del Govern
d'evitar a qualsevol prett una
cursa dels armaments aeris,
menlre espera el resultal de la
Conferencia del Desarmitment,
Afegeix que les forres h: itäni-,
(pies es redueixen al mínimum,
',er), que els interessos de la segineta! imperial i narional nel
pertneten acreptar al Govertt
vontinuar anda l'actual inferiovital adia.

CONIPPIICIOt
Sucre, Ilet, D.. 5 das: extracte
regalessla. 5 ctgs.: extracte die.
real . C. MIllg. : extracte meclutia
vare, 3 m i ne: Ootnenoi, 5 mine,:
sucre rnentoanissat, quantitat
astfila.
er a una
sufIrtent
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CAUStlit
Catarros, ronquee«, mieles., latulogouleel
bronquitis,
ringitis,
pulmonar, unta I tetes lea afeeolone •rt general de le gel%

eronoultle t nuimeme.

Les PAIITILLIge MIPAIME upren Mies lea reanude& per la leva campos).
eta, que no pot dsser mes racional 1 elenutlea, gust agradable I deber les ünt•
que' en les quals 01 es resolt el transeennentat orottlem. deis medlcarnente

beis/mitre i ‚Meato. que ee conserven InclefInnletnent I mentenen integres les
leves meraveiloses propietats medicineis per a combatre n'una manera corlaban,.
repta I elle« tea malaltles de lee Ir les reiplratnrles, que eón causa' de TOII
1 de surocacitt.
Lee PASTILLE8 UPAIMI sdn les recontados Pela Meten ,
beis pacient e .
Les PAITILLIS MIPAIINE m'In les
eiquu tempre les legitimes PASTILLES MIPAMillt 1 no 'Muelen eunelltu•
clon. Interessades, desea mos o nulo reaultata.
tes PASTILLIS AIPAIMA es venen a UNA MISSETA CAPIA en tel prinelpals l'armarles 1 droguerie g Inurani•ee al maleta lampe, grstultament, une
mostra, mon remete per portar a tu aurora
rapa*
m'emes Canee del
farmacetutics del Lee
Ter, número 14. - 1.15105 50191 - SAIMALLONA.
Nota trnportantiaelma. • I ni' n demostrar 1 convencer ele rIplds u lialls•
reelillal g ¡,er e guarir la TOS, miljaiNant les PASTILLES awatim, rn)
I:1 n poembles amb les leve, Almllars 1 que no tal lis actualment abres pastilles
I "Mutare eramet gratis una capaatalnom
que penan sanen!. les. el
Ira de Postines Aapalme ale que II Inelln el retal) d'aqueit anunel. acompanyat
d'un Miran d eme ceruma. tot Mile d'un labre rranquelai amb do. gellUMII•
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BAleC E LO NA", AL EUA
Pels Centres Oficials
GENERALITAT
L'estad, de «hit del senyor
Baria Esteve.—A primeres hores
d'alur el senyor Martí Esteve va
softir una petita crisi. Aquesta,
perb, fou znolt Ileugera, ¡ el contseller va reaccionar ràpidament.
Potseiblement degut a això la
temperatura va augmentar en algunes declines. Amb tot, l'estat
general anit, però, seguint accentuant la minora iniciada en dies
anteriors.
Conselleria de GoyernacIO. —
L'alcalde d'Igualada va comunicar ahir al conseller de Governació que havien estat sorpreses
en aquella població dues partides
de jocs prohibits, i que als propietaris dels cates en els gneis
lii jugava ela havien estat aplicades mulles de 300 pesselee.
* En virtut d'un decret del
Govern de la Generalitat, que fou
publicat el dia Ii de gener d'enguany, que es refereix al fet que
en cessar els Governs Civils el
conseller de Gen-enlació podia
delegar algunes de les funcione
que eren de la seva incumbencia
a antes Departaments, el senyor
eselves ha traspassat al coneeller
d'Econoinia les funciona de la
Junta provincial d'Econornia i la
Junta reguladora del preu del pa
i de la ferina.

tot' Francesc "X avario, en representaci,i de la Generidilat, perque formin part de la Comissid
especinl d'F,studis de la Mar,
creada per decret del 20 de febril del 1031.
Derret aprovant el Reglament
del Consell de Cultura de la Geileralita I de Catalunya.
flirtet aprovant, l'Estatut de
la Junta de Cienries Naturals
C8 la Itieya,
Economia i Agrieultura: Deriet relalitt a l'obtenció del tilol
v Agränorn i Peril
Agrícola de l'Estat per part dele
alumnes que hagin cursa!. els
ensenyaments respectius a les
Eseoles d'Ave/enlutes de la leeneralitat.
Decret disposant que ele tooMieles derivats deis rontrarfes
r • nreu. plantejals en un territori no compres dins la jui
thl:e 1(5 fixada a qualsevulla ole les
Comieeions arbitreis 170/1t41111.1.1..
des fine avui, han d'esser colmesos a la Cetniesió arbitral a la
demarieleió lo la qual afiemli la
finca origen del conflicte.
Decret admetent la l'ettli Ileja
que del ettreee de vcseal suplent.
en repreeentacia deis propietaria. de la Cernissia arbitre] de
dislriele de la eireunissirlprie de
elutura-Arenys do 31n r. ha presentid el eenyor Lluís Tobella
Seler, i notuenant per a substituir-la ii eenyor .rnan Ta peda
i Terrent..le Pineda.
Treball 1 Obres Públiques: Deeret. obligant els patrons i els
brees de la riulat de Sabadell a
donar comide a l'Oficina Local
le Follocacni thi les vacante quo
linguin els primera i de la situac.0 Tatue en que es trubin els
segons. i dealarant 'Ihugut nia
l'ileeeptarin d'obrers per pata
deis putueue i de treball de la
correepunent categoria por part
deis obiers, rom u resultat de la
gestió de FOfirina estnenlada.
Departa/tusan. de Governiteiú
(Direcció General d'Adniinistració Local: Respesla a la consulta formulada per l'alcalde .1P
L'Ametlla del 'Valles respecte a
Si es necesseria reprovacid per
la Coepsertteió munieipal deis extractes d'acords t'estimas/ a eseer
publieals al "ButlIeli ()Brial dr
la teeneralilat de! Cistalunya".
Departament de Treball i
Obres Públiques: Anunci, als
efeeles de reclamare). del retorn
de la fiança constituida pel contraelista del proveiiiirint .le pedra menudallada per a taparlament del ferm del citad venial do
Sant Bart onieu del Gr i al, poi.
Gneis. a Vic, de l'origen al
metre 6.
Delegacid d'Hisenda de Barcelona: Attunri le pi: emelga del robra me n t. en perfode vol i nd a re,
deis releo e de la contribu c i.5 del
trimestre actual.
Tresoreria d'llisenda dr Lfrida.
Seerió Administrativa i he Primer Ensenyarnent de Girona.
Direcc,id d'Obres Públiques liP
Tarragona.
Junta de Classificació i flevisi.". de Lleida.
Juntes Muniripals del Cens
Electoral .le Calalunya: Relecb;
deis rinladans que constituiran
les .tutites numicipals del Cene
eles:lote! de Catalunya Jurara el
bienni 1934-1935.
Adinittislrarie Municipel.
subliastee i eoneurses d'Ajuntamente dii Calalunyn.
AdministrareS de jusileja,
Publieació de senteneies.
Anee finte. — Extractes dele
acorde presos pele Ajuntainents
de Cata !m'ya.

* Un periodista pregunte ahir
al conseller de Governacni que
hi havia de cert sobre la noticia
que publicava un diari del mal!
sobre un suposat incident entre
el secretari general de la Comissaria d'Ordre Públic i el cap
de les forces d'Assalt i Segureial,
senyor Ricard. Et senyor Selves
conteste que no en babia res, 1
que cas que hi llagues alglitut
cosa, a qui calla preguntar-ho
era al cap iminediat d'aquells
dos funcionaris. Després, sobre
el mateix afer, i a la Comissaria
General, els periodistes feren
mateixa pregunta al senyor lticard. el qual desmentí rodona_
ment Fincident explicat pel collega i que hi hagués el mes
petit disgust entre ell i el senyor
Radie.
Informarla, pública: OreacI6 de
la asoció de Xofers particulace.
Edicto. — Havent estat
per l'enlitat "Unió General d'Obrers del Transport Meranic de
Barcelona i el seu non" que sigol creada una secenv de Xofers
particulars dins el Jurat Mixt de
Transports Terrestres de Barrelona, a l'objecte d'informar degudament la Superioritat sobre
la sellicitud cementada s'obre
una informació pública a la qual
podran concórrer els elemen t .
intereestits sobre els set/Mente
punts:
Primer. ¿.Es cnrivenient la crea_
ció de la Secció de Xl.fPl'S particular en el Jurat Mixt de Traesperts Terrestres de Barcelona?
Segon. ¿De quants vocals hauria
d'esser integrada leasmentada
Sarrió 1 quina juriedireió heuna d'assignar-se-li? Tercer. Altres darles d'interes per e un
informe millor. Els escrita seran
presentats en aquesta Delegació
del Tulla (Jonqueres. 2, pral.',
dins el termini de quince dies.
eltiP arabara el 13 del mes que
enrn. — BarreInna. 1 de nutre da
Treball,
193). — El Delegat
•utileti Oficial de la GeneraIltat. — En e/ sen número d'abir
publica el segiient suman:
Presidencia: Decret orepneant
una penynra dc 10.00 0 prisselee
a Manuel Puigceruall. d'Els Prats
dc Rei. por exercici illegal do la
DELEGACIO ESPECIAL DEL
Medicina.
Finalices: Ordre acceptillit rl GOVERN DE LA REPUBLICA
nernellarnent dels senynrs Ramen
A CATALUNYA
Llebaria Llebaria, Ermenegild
Muntaner i Benaiges i Apene
Pel Negorial d'e,lrangeria de
Llorenç i Giberf con] a !terapiadora auxiliare de la ZOTla de Fal- la Delegació epecial del Gevern
,le
la Rept'itilinn lis ratat delincut
set. fet pel Cap d'aquella 201..
u.fl illaHd/1 :1710111e1111 13mslli
Cultura: Decrrt desiguant rls
de 47 anys, natural /Mera/ßenvora Joan Soler j Pla, roni a
delegat de la Junta de Giencies tia, per ronetiderar-ee'l 1405.1)ji
individu va prendre part
El
/%alurals le Gataltinva. i
sola, doctor Batutill Dall e s j (leo- l'alty latie en la primera Levo.
allOIN11111%

ICAITAL•IMIA
LLIBIBIA /Al«
PUL,
MINDA OE.
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Acaba de sortir el número 15 de
la Revista

1:e
Miguel Villä, Pau Gargano, Rafel Benet, Pere Daura, A. Vidal
Polland, Olga Sacharon
Maurice Utrillo
Preu: 3 Pies
100 gravats

incid russa contra le monto:quia.
fugi després del seu pais i es
lrasiladd a Atnérjca, siegue en
diferente pebete després s'embarca en un vaixell destinat al
transport de fustes, en el qual Noves formes del cofoisme
Itieball esligne ocupat fins a
Com que el cofoisme es immortal
1932, que per haver estat asono ene estranyem que agafi cada dia
miadat es leasIlade mi Espattya. noves
formes. Quan sembla que la poun ha residit senee que bagi po- litice no ii ofereix bons pretextos, els
gut explicar satisfactbrlament cerca en l'art; quan rata s'ensopete,
els seus miljans legals de vida. en la literatura. I sind, en la pedaSera proposal per a l'expulse.).
gogia, o en la beneficencia, o en l'eutanàsia, o lúa, en la bona mort ((ina
a l ee: hi va haver una temporada que,
COMISSARIA GENERAL
si Ilegieu carta diaria i revistes, us
conveacieu que el• catalana teníem
D'ORDRE PUBLIC
unes facultats excepcionala per a morir
amb solta i fine amb una oloreta
Els assessurs lecnice (raques- de santedat
que enamorava.)
la Gomissaria s'han traelladat vi
Quan ja semblava que mancaven
redifiri de la Coneellerin de ons.
els motius per eentir-se caEd, quan
e-penare', per haver dota:mal. el eta catalane semblaven destInats a perdesnate (pie elle °empaven el drc tota excellenc'a, i a vegetar vulcap del? eletvois.
garment, heu's aci que els especialis* Entre els aspirante a peli- tes en la materia han trobat un motea figura l'ex-jugador ole fulled tiu inèdit d'enorgulliment i d'embadaliment: el nnstre clima.
senytee Sastre, que tuti els
Corlad que jo reconec cense esforçeS1:11 elaseifieat atub cl
¡ a despit de la nevada recent — que
l'Amero :e. .1e im llielmu
gaudim d'un clima agradabilfsiern i
* Al& ni veepre, en l'exprese Que molts pnbles ens el poden enveeoril eap n eladcid el nen Cap jar. No ente antes: malgrat de l'esmusdele Sorveis de la Comissaria. eament cae produeix l'hàbit, servo
una sensibilitat molt viva davant la
senyor Joeep Casanellee.
caricia d'un bon sol Invernal, davant
* Ahir fui presentada a
la blavor d'un cel de tardor, davant
Comissa I la General fOrdre PA- la precoç florida dels ametllers, da.
tioi
blP' tu1
da vaga per al dia IR vant les temperaturas moderades que
per par! dele °brees i rimpleals gaudim arnh breviseimes interrupcions
.1e la Companyia dels Verrocar. que no compten.
rils die Cal:1111,13'a.
Però no acoshimo perdre la nodo
que rota aguaste presente celestes no
s6n computables en el nostre haver.
A .1 UNTAMENT
Ni ens han costat cap (16101. çe ni sán
el guardó de cap metas personal, ni
collectiu. Pedem felicitar-nos-en, No
DIES DE VISITA
Per tal d'ovil:ir perdues de podem envanir-nos-en.
Posar-me a cridar: "Visca CataluI Pf/IpS 1 . i . '01111A /11S Ot1r01 . 51 que
vulgnin ell re . 1. C.011Seller 11/e- nya!" 'Yergue durant vuit dies conseeutius
el termòmetre no ha baixat
h-gel d'.\sshatl'uun'i. Munrumipul. »ede set graus, mentre a París glaça i
nyor Granier-Barrera
ola fa a Temi gula i a Berlín, malgrat l'enavinent que ele rehre PIS
tustesme nazi, no para de nevar, que
sables feiners, .le les quite de valen que tus digui? cm sembla exIm lerda a los 11011 Ilel veepre, al cessiu.
sen .tespnt it lel enerve de 11
La bondat del clima, més que
Ciumi ui, núntero ti, bnixtos de. les aquesta mena d'envaniment nacional
Gnsea Consistorin le. l'er a la o de xevelisme, cm sol produir la por
resta del pilla j e es intintemoie
que ena desarrni i ens estovi, tot enmunicant-nos la idea que tenim tota
h(eri2K eSinbiOries. o sia de dalze
a una del ringdia, els dimecres eIn plets guanyats i totes les feines
tetes.
friners.
— El Conseller-Delegat del
Carles SOLDEVILA
(Estricto novel . senyor Soati Corrlottit ¡ Piijolnr. ha deeignat els
ilitonets i dijous de eada Selttla1111. I te les onze a la una sem- Llegiu LA PUBLICITAT
luce que 110 Sigllin 1(. 5, 1111E, per
retire vieitess deis veins.
Propagueu-la!

FULL DE DIETARI Cursos i Conferincie
s

CERCLE D'ESTUDIS DE LA JO- me quan els toca les de perdre o
VENTUT CATALANISTA REPLI. veuen que se rehan de beneficiar.
BLICANA
Per be que es nota en aquests moments una tendencia a decidir-5e pels
de classe i a defensar remes
partits
APOLOGIA DEL LIBERALISME
els interessos materials, el liberalisme
per Francesc Salvas
ho superare. Es una simple fase de
El dijuus passat se celebra a l'es- la sera trajecteria.
El liberalisme. que segons frase
tatge d'Aterí Catalana la sessió segona del Cercle crEstudis que ha or- bella de Gómez dc Baquero és la flor
ganitzat la Joventut Catalanista Re- de l'esperit humi, naseuda d'una liarpublica»a. Aquesta Se55 i 6 ane a cae' se elaboració histeirica, no oís llibertinatge. Pol governatnent, el libererec del preshient de la secció
Cultura, senyor Erancesc Salvas. El Heme ha d'ésser aplicació de justicia.
conferenciant ealuda l'auditori, explica que ée la sobirana de lotes les vil-la iinalitat del Cercle i entra de se- 1114 i seeens dita de Ciceró. Parle de
governants, i digué que Bismarck no
guida en la materia.
El liberalisme —digué—, en la soya fou liberal pugne invocava masse soessencia, es generositas zaixii vol dir, vint les raons d'Estat per ier Paseen
dones. que el liberaliame es.,encial disposicions. Tampoc no ho fou elaexisteix en el Irún des que hi ha quiavel, que desdibuixava respecte de
‘i.sser vivents. Perú el liberalisme. en les disposicions porque passessin euautant que teoria, es una cosa relativa- Ment.
El conierenciant manifeste tenir fe
ment moderna, ¡ jiu la seva aparició
en la vida politica com a sistema re- en els destins del mine perque el món
novador. La història del liberalisme es liberalitza: te t'esperança del mis'inicia en la protesta contra l'esperit llorament. aquella esperança que besautocratic. Per aix0 en e¡ seu co- tia une temples matonees a Roma,
onfia que en el món, ea definitiva,
meneament era critica i era revolució.
Afirma que cls catalans no som hi liaurà l'imperi de la bellesa: senss
aquesta
fe no val la pena de viure.
gaire !dierais, per lié que cl mut libeAcaba la seva peroració glossant
ralisme té entre nosaltres una sialparia de no dir. POCA catalans tia di- les teories de reminent filòsof italiä
ran que no ssin liberals. I és que els Benedetto Croce, que diu que el libeans sahen que el liberalisme es una re l /snle es el Partir de la Cultura, i
bella doctrina, i el; que no ho saben. elogie Acci6 Catalana perque defensa
bu endevinen, com s'endevinen els les essencies liberals, i pregä que es
enamorats a les fosques. Esmentii di- fomenti resperit liberal en contra del
vereea falles del caracter catala per nociu reaccionarisme i en contra del
recolzar la seva aiirrnaciui, i acabà ei dissolvent llibertinatge
Fou molt aplauda, i després de diparägraf manifestant que el libera:
lisme ée la doctrina que aspira a fer verses intervencions, fou closa la sesde la societat una ae g uciació <FI/ornes !lió a les neu del vespre.
que vol rime he respectant les seves
inaneres diverses d'ésser i les seves
CONFERENCIA CLUB
diverses maneres de pensar.
Parla després de les tribus deis
tenles remots i establi all parallel
Les properes sessions
amb els dictador. moderes. En les
Conferencia Club anuncia per a ben
dictadurcs actuals i en le tribus ansignes totes les disposicions emanen aviat la celebració d'un nou cicle
de la foro. Per aixa el seseenta die• sessiens im p ertantissimes. Cal dir nos
tatorial es pos qualificar le pre-his. Inés que equrstes sessiens, de celebrasiú imminent , han estat confiades a tres
El liberalisme C. 3 lauuuiie.i del; mo- personalitat, indiscutibles: Josep Pijoas,
nopolis espirituals i materials. Per II conne flermann de Keyserling u Alaiaú ei ieixisme 1 el boIxevisme 5Ó11 isad Corma Cadascun d'aquests confecm s eeus enemics irreconciliables. I és tenciaots ia per ell mateix constitticix
sitie el icix i el soviet sún reeperit de uti num enfinent que escetleix més
colla, es el manar sempitern tlels ma• arnllet del camp de la seva especialitsacie respectiva. El conjunt de les conteixos.
Digué que les gernacions dels pai- ferie/e / es a ells encomanades, ultra lts
dinat . 7iaiS convluen com a ra- AeSSiu n S que seguiran. marcaran 5ezis
mats. Parla del feudallstre i estuviera dubte cont 1111 dels milloss curses efeeles coses que ha enderrocat l'esperit t ue ts a Ctinferentia Club el de Pebre.
liberal. AlStidi a unes belles frases de cerad'enguany.
Josep Pijcan, tilluutce professor
Possend L'ates, per combatre la idea
que el feixisme siglii una concepció d'Histi.ria de l'Art., autor, com ja el'
jove. Fin notar que moltes vegades sabio. de nombroses obres cabdals sobre
a'aplica malament el mot iiberalisine, aquesta materia. parlare exclusivament
i digné que era molt dificil d'esdeve- per als s0, 13 de Conierentia Club el
nir integralment liberal. El liberalis- dilluits vinent . a les sis de la tarda.
me —continua— és una virtut i a les
virtut: etui aoriba per educació. Pos
PER A AVUI
exi,tir un heme temperaiment liberal,
pene és un ca$ rar. Hl ha home que
--contra el detinuut ja que bou reco- te molts gestos liberale, sense coLanda), Club.— A les te..te, Mr. Ceneent pchs agents de sigiläne:a que néixer el liberalisme. de la tratelea
sil C. Porteo &mere una conlerencia
allaVell d'escoma al tramvia del car- manera que Aristides havia estat just
sobre el trina -S.ere Breve Women
ece ile Marina el dia que intentaren ;iban,: que Súcrates digues el que era iban I haue mete.
;rentar-lo.
la Justicia.
Socirmt de Cultura Litu rätia (DuEs declare centrari de les joventets
A caneegiténcia d'una malaltia
ran i Ras. 8, 19 h . , la
soldada del jutge senyor Raid Vives, apassionades i de les leves agrupa- senyora Roe Smeeter parlare de "Ional qual corresponia la guardia d'abim. chotis, pesqua melles vegades —de pre,..i., n s de viatges".
f•-ai substitnit pel jutge senyor Joan bona le i tot— atemptem contra le.
b 0111,1 Francio (Provena, 323).—
Pasma que ho és del Jutjat número nobles Ileis del Ilieraliame. Detenia
10 jnvenunt serena ¡ lene.; i combate A le, ttl h. Ti. J. 1. A. Bertrand dies Me.
els que nomes deiensen el libetalis- sertare sobre "Le ineatre Poetique-.
Felip Ramanya ma presenta:una denUncia al Jutjat per haver-li
e:tat rrhat al carrer de Mallorea. on
el deixi un moinent. l'auto mimen)
3 :l822. de la matricula de Barcelona.
les sratirions
querranes coto les
Abir ini dentii s;at set Bsell
Inés adients a la consolidació
guaria el setrnanari "Rebelión - , per 11
República
i
al
desenvolupament
la
'ihhuril' dm1 art lele csnsiderat nrm. 111111111:4111114611~111111111111/11/4~1411/~~~11011$1111j
de les llibertats te Catalunya.
r'j z per a les antriritats.
Aguezt verpre, a les deu, i
=o En junta celebrada al Casa:
Abir mori, g eirehé repetitiva - I Acoló Catalana Republicana =
d'Esquerra Estar Catala del distrisnene víctima d'un atac d'apc,plexia
E
iriee d e l Jmuthat er mero ui. senyor Re - 2 ce lebraré una conversa pi:- E te II el die. 27 preppassat tittede
1 blica al sau estatge social, 1 apresada per una nim ita t la ComisFlO
fel Vires i -areallo.
de Cultura i Biblieteza se g lient: Pre4, Al Clinie mnri alt:r Miquel I Corts Catalanas, 539, pral. g sident, 31. Sabater; secretare J. PuPerca - irattorl, a conseqiiénria d'unes ' Ni eón InvItat,s ets SOCiA de
joi; viceesecnetari marina-, R. Lechuga: vice-aeczetari segom E. Pintó:
lo5Ic as sof est es el dia mes ries- a l'entltat central i tots els
sat A berel sic/ veteen "Villa de efa,aixer, J. Beltri; vocals: J. Espluga
partit
1
afillats
el
Asirle.
i J. Ulle s . Aquesta Comisstá te en
remeseesmeasammosieesusisemesusaissieswesea cstudi diferente actes culturals de
eran interes que ja s'anunciaran oporACCICI CATALANA
tunament.
ASSENYALAMENTS
DE LA BARCELONETA
= 0 La Comarcal d'Esquerra RePER A AVUI
lee tal de procedir a la a-trovas:O publisana del Valles Oriental ha
d e l çoneell divectie, cls suris d'Acck) Irres Vacord d'arganitear en data proeam'ana de la Barceioneta s. :al pro- pera un acte d'homenatge al censor
AUDISNCIA TERRITORIAL
wat, d'assistir a la reuniu general or- Aurea Seguí, que tantes simpaties
Sala primera. — Sentencia: Cata- dinaria que truirá Ilee as-ui, Pasable. compta a I esmentat districte. La
lana de Gas i Electricitat monta l'Ad- a le: deu de la vetlla.
laotnissiet organitratlora nomenada a
ministraciO. Nomerament
CENTRE CATALANISTA REPU- l'efecte ha delegas el ciutaria Josep
Isunte Sane i Amat e ontra l'AdmiPedrerols president del tentre CataBLICA DE BADALONA
ni s trare) i Ajuntament de BarreEn ra›serablea general celebrada tallista Republice de Mollet, eer a
lene.
el die 15 del proppassat febrer. queda rebre adhesion: i ensems proporcioSala SP , 01/2. — Reis ijA: Narei, riatatittiida la seise/cut Junte directive nar totes les dades que e *.s aidtats
Pues] Celonter centra l oien Suats i iraquesea entitat: President, elatmel entitats demanin.
rase,. D es nenament: l'erran Casa - Sentillena: vice-prceident, Joan Vives:
Dema, diumenge, a dos quarts
flores i Pei contra Filomena Casa seeretati. Juan linguella: vice-secre- dome del mati, se eelebra , a al Ca.
nores j Monee i mmi, altre. Cine diente fati, Joscp Prats: comptador, Antoni sal seissenerra Republicana del disPele ,r1 Serra i Colomer contra Pares: tresorer, Josep Tabulen, i YO- tricte X un vermut en commemoraMirla Vidal i T ' erre Rocalla r,hi., cal=: Seliassie Mones, loan leerle. ci0 de Faniversari de la ee‘a fundacin
1 (lean romea Joan Rereneuer i Dan. Josep Maria Boixareu i Pere Sanchis. i celebraci.; de la darrera victeria
5 1: 3f arearida Role i Ttcbsrt contra
També ion designada una comissi0 electoral .el matees tenme. aprotiFs rmi P e ine i l'e ntera: Pese irse- el'enllae anth la (entra! del Partit. tant ravinentesa, senaugurare i anase l la i ren ene .ea Joan Driete`tt
romposta pel president i Vire-plf.ii• dri»ara la seneera vid Casal, enearGereez r o n; a Teresa del/t.
regant-Se el Grite. Fernen¡ dornerea
Cu i die ; el fiseal.
una daeaola de cinta cata'ani.
Assistirà a Vade rtionereble PersiAUDIOICIA PROVINCIAL
Esquerra Republicana de Catalunya sient de la Generalitat, senyor Lluts
Steci0 primera. --- oral per 4El l'omite Executiu Central d'Es- Cempanye i tainbé han premie bite
ga b uneleie contra Segon Fernandez. guerra Republicana ha convocat el ho altres rellevants personalitats del
pie
de, Directori del Partit per a Partit. Abane de l'hora anunciarla
Ssccie segona. — No té assenyalements.
asui dissahte a les quatre de la per el començament del festival s'InnSeccie tercera. — 'Tree nrals ave tarda, per tal crassabentar Ilurs com. rä conectivanient a portar una coroinjúries. violació de domicili i cinc- ponents de Factuaciú del Comité dit- na a la tembe del primer President
c i one contra Francesc Llevet, Jacint rant el pvoces de la crisi del Govern de Catalunya, senyor Erancesc Macla
A l marsen i Vir e ne Silveetre, mar, de la Reptiblica. El fet d'haver- e
=0 Tal com sita vingut anunselucionat, segons semble, la crisi eiant. denle a le , dotze del mate
tiremret l'e di e erci: Dreoes
la s oe/ r s Pero Roca lel fiscsl.
en la toma coneguda relleva cl Co- tindre lloc la inaugura:ese del non
Ser s itl, nusrta — Tre u ora' s ter inite de ter dcela acions en tant •to estatge de l'Atenen Obrer d'Esquer.
'hiero d'arma estala
fine contra co produeixi l'esmentada asscmblea ea. situat al carrer te l'Estrella. Mir eir, .err e ar. Francesc Pe:Teman i t sigui públic el programa del Ion lpero 2 lii assistiran cl President de
.entoni Marte reeneetivarnent.
Gocen. Es endebades elegir que
la Generalitat, els consellers senyors
divorcii Teresa Bescomte contra posicin d'Esquerra Republicana ha Dencäs, Gassol i Barrera, el, regiJosep Orpinell.
estat en tot moment la de recolzar dors senyors Pi i Stieger, Carbonell,

Trihunals i jutjats
CAUSES VISTES AHIR
A les Sección s Primera i Sego n.
no se celebraren vistes.
* A la Sec(ie Tercera va ruinpareixer Josep Jofre, acusat d'ha, er
atropellat un noi al carrer de les
Corta Catalanes amb l'auto que gniava , produint-li lesions a consequanda de lee quals va morir. Després
de les proves, que resultaren favorables al processat, el fi,cal a retirar
l'a eusa e iée
* A la Sesees) Quarta el procese
sal que et va asseure al banc del,
acusats fou un tramviaire que a la
plaça de la Universitat va topar amb
ruin aut e i ii caui le T erf i ctis considerables. La pena que eollicitä el
fiscal fou una multa de iesoo pee•
setos.

TRIBUNAL D'URGENCIA
SI'. celebraren els judicis seguents.
l'n, contra Ricard Upes i Ferrer
per atemplet. Després de les tecla•
racions del, testimonis aquill deliete
es converti en el de resisténcia i fott
entidemnat el proces5at a le pena t'e
dotze dies d'arrest i al pagament de
leo pessetes de milita. Un altre contra Manuel St ejor. per tinenea
licita d'armes de foc, que fou condeninat a quat-e meso .s de presó. 1 '3
darrera, que Ito
riel mamola
rontra Amador Vallés: va èsser
c ondemnat a la maleixa pena de l'anterior.

VARIA
--

El ¡ese, senyor 4 rlslu Ferniedes
e s traellada ahir a la Coniellerie de
Governacie5 per tal tle relee deseasacie al senyor Seleee, amb niotM
del eurnari que esta instrnint-se a
conseqüenria te l'escorcoll que es
peaoica al local de Lliga Catalana
el dia abans de les elercions munieipals. La declaraciti ion 'non extensa, i , eegons sembla el que digné el
Contener de Covernacita va coincidir
amt el que havia declara, anterior1/lee l'ex-eomis s ari geners1 d'Ordre
?Odie, senvor Tomas Reman.
•
Amt Fohjecte d realitrar la
diligincia del reconeixement de presos, que no re pogué dur a cap el
dia anterior, ahir al metí el jutge sr.
nyor Pere Fernändez Cavada cridà
al seu despatx la llogatera de la 'ass
del carece de Cabanyes, nemere
la leva mare i la eeva germana, e er
tal de veure ei reconeixien el detim
gut Josen Barriendo rum a un dele
ente anaren a euar les robes de
Rafe' Arnau La dligencia va efe>
suar-se ale calebc' s o Ich Palas de
Justina, i segons hein sabut, e/ detingut nn fou reconegut per equelles
dones. El jutge va dictar aute
proceseament i preeó cense fiança

L'Activitat Política

Acció Catalana Republicana

Vächier, Pla, Escofet i Salvador, el
president del Parlament i altres diputats. Després dels parlaments s'obsequiere les personalitats esmentades
amb un vermut d'honor, per al qual
es despatxen tiquet; a una pesseta.
Unid Demeerätica de Catalunya
Detnä, a dos quarts de dotze del
migdia tindrä lloc la inauguració 011,
rial del nou estatge del Centre Catale Dernocrätic, al carnet' de la DiputaeiO, a93. Hi parlaran els senyors
Joan Ester, Joan Baptista Roca, Manuel Carrasco i Pau Romera, els
quals seran obsequiats amb un vermut d'honor.
Partit Nacionalista Republire
d'Esquerra
Per tal d'elegir secretari i viresecretari corresponent a la primera
secció de secretariat es convoca tots
els militants d'aquesta entitat a una
reunió que tindrä lloc en aquest secretariat avui, dissabte. 2 d0.5 quarts
de vete del vespre.
Nosaltres Sols!
Ha estat ¡ramera al sesteo': cónso:
de Nicaragua a la nostra ciutat la
següent comunicaci3:
"Moit senyor nostre: Reunit e;
Conste Permanent de eNosaltres
SOIS . ' protesta del vil assassinat del
gran patriota Sandino cernes per
guerdies neeiona.s, al mateix tempe
que bleema rectitud parcial del Govern nicaragneuc davant craquest
Crin, no retent rhomenatge merescut
al gran patrici que no colgué doblegar-se a cao imperiaesme per potes::
que los.
Visqueu meses anys pe! bé dt la
vostra pitia. — Pel Consell Permanent de N. S. , el secretari, leasili Seer.
Contra la reacció i el feixisme
Delhi, diumenge, a les deu del
mate a la Bohemia Medernista (Casanoves, 3), Lallanea Ubrera celebrarà Ull miting de propaganda colme
la reacehe i el ieixieme i per la unten
d'acció de la clame treballado.a. Parlaran eis següents oradors: Joan
Lepez, per la l'ederacie Sindicalista
Jaume eliravittles, pe.s
sindiealistes exclosos de la C. N. T.:
Rafe) 5 idicha, pel Partit Socialista;
Andreu Nin, per rEsquerra Comenieta: Francesc Arin. pees Sindicats
de l'Oposicic): J.:taquea Mau. te, pe;
Bloc ()bree i Camperol (F. C. 1.);
Josep ealvet, per la Unió de Ruta..
saure,. i J. Vila Cuenca, per la Unió
General de 'freballadors, que plataldire.
Estas Aragonés
En la darrere as.seneelea celebrada
per les Jorcntuts d'Estat Aragonés
"Els Almogàvers' al seu estatge ;oriel, Portaferrissa. 7 i 9 , ea
constituida la segiient Junta: President, Josep Roca: secretan, Etnia
Medina; vocals: Josep Colas, Juba
Clusa, Domenec Pulsar i Madi Seddevila.
-111.q

CONFEDERACIO GREMIAL
CATALANA
Aquesla intp e rt lt fi enlitat gr emial ha celebral el suu Consell
pl.. reglamentan. Hi assistiren
els delegats comarcales de•Calahinya_ i es preneueren acorde
que han lingut ja et sn• ti acompancita.
Amb relució a la informacisi
, dierta pel toinisteri de Treball
de Madrid pertocaut a les reformes que poden intruduir-se
l'estruetura i funcionainent dele
Jurats Mixtos, s'apana l'escrit
elevat posma de relleu el Petu'ar
i sentir de la Confederació: s'aprove igualinent haver-se adherit i signat el dueltinent que per
la mateixa qüestió traineteren
les U, , r III rraeions EeortimliqueS
per maja de la JUIlla d'Pe111111.
S ' aCePplarPil les nuves entilats
gremials que tutti sol.jicilal l'ingia, s a la Confederacid vineulades ultra a Barcelona -Ciutat a
(ilesa de Motilserral. Vilatiova
La Geltrie Sant Bol de L'obregel. Ettlella, Badalona, Vilafraura
.1.1 Pened0s , ele., arribant ja el
mimbre de les Corporaeions que
integren la Confederarná er 165,
MaMerles arreu cln Catahmya.
Es Lleulle la presidencia per tal
que assisteixi el dia t:? del titee
que semi a la gran rennia del Ple
del Consell direetin de la Gintederació Gremial Espanyela que
ha ole tenle Ilsie a Madrid amb
assisteneia de les repreeentnrione de les diver:5es provfneles
d'Espanytt. Por fi aprevaren los
g esli011a PrPrIllat1PS ttrOp dels
diplitats de Cataliinta dernariaril
la medirlo:tole cle In pnrt que en_
/ p iten errenia ot Aretnie en la
Bel sle Coe poratives, Mutualitate
i Sindieets Agricelee: e'ast nede la
eelehrneió de l'Assemblen
.funles direetiere ole toles IPS
.1s e ociari a ne r o nfederades j el
iliurament—otie
lia eetet
de les ro p eliteitrie que fAssiti
adoptrnies uI pris sielPttl ele la Genernlilal. al e n neellee d'Erennroiti 1 Agrioultura i al president
del Parlament palesant el desrontentament experimental per
los Assoriacions gremials en 113
esser degintament ateces, cona
aro possible, les modificacions
demanados i recaplant la llibertat
d'arrió del Consell en el ("as de
continuar aprovant tui venda al
nalle en general lee
riemeralives p eolegides VéT la
Cleneralilat en la seva pa 'lindar
ersinomia. Anth un ample vol de
confinnea neabb el Consell, que
ronlinnare arenanl amb la
lima energia.

DiSsabte, 3 de mitre 4e 1Š3/4
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BARCELONA AL D1Ä
Butlletí Pedaübeic
UNIVERSITÄT AUTONOMA
Miserable/ d'alurnnes de Dret. —
Fer acord de la .1unta de Govern
de l'Associació professional
roes de Dret es convoca tots els estudiants de la dita Facultat a Fassernblea general extraardiniria que
se celebrara avui, dissabte, a les cal,:
de la tarda, ama, l'ordre del dia seguent: "Criteri de l'AssociaciO respecte a la Federació d'Associacions".
Facultat de Medicina- — Havent
er:T. at la dimissio que tenia presentada. ha tornat a reintegrar-se al seu
cartea de secretari de la Facultat de
Medicina d'aquesta Universitat el
catedratic doctor Bellido i Gollerich.

ENSENYAMENT PRIMAR!
Per al millor servei dele mestres
nacional*. — Per tai de cumplir mirar el que preceptua el número prirn ,,r de l'ordre ministerial de 13 de
raer últim ("Gaceta - del 211 i iixar
normes que han d'easer conservadas
en bi del servei del Magisteri nacional. segon ha ensenyat l'exper:encía. la Direccia General d'Ensenyament Primari ha diepoaat que els
aahilitats dels mestres d'escoles nacionals presentin abates del dia 13 del
preeent mes de marc. a les seccioni
administratives de Primera ensenyanea, un exemplar de la nOmitta
diurna del gener pasear formada
CC • 7 amis el model A.
A mis presentaran un estas resum
amb subjecció al model B, que les
d,tes Seccione enviaran a la Direcció
General abans del dia 20 del present mes junt amb el que exigeix el
m adel C. que, con/ els dos anteriora,
es publiquen a la "Gaceta - de Madrid del día 27 de febrer últim.
En la dita diaposicia es donen instruccions i es fixen lee 'normes d'acuest servei, en el qual ben d'intervenir els habilitats del Magisteri na
cae nal i les seccione aelministratives.

ELS ESTUDIANTS
La vaga dels estudiants de la Normal. — Ahir seguien vence entrar a
c:a%se els aesanmes de l'Eecola Normal de aleetres correaponents al primer, segon i tercer curs i els professionals.
No es registra cap incident.
En compliment del que s'acarde
en una reunía celebraaa últimament,
aitih al mati deixaren d'entrar a desee. per solidaritat amb CIS estudiants
ele 'Escola Normal , ele alcorces prnessiona;s i els de cultura general
liscola Normal de la GenenIrat,

La vaga daqueets ¿farrera estaLa
el'ants ha estas selameret corn un a y te d'adhesió als seus companys. pecó
conformitar ama l'acord are, en

la reunió a la qual ja ens hem referir
d'esser promulgada alguna disposicm que nunvi els drets adquirits s egons lee Reís, la dita vaga adquirir-a
carácter indefinit.

ASSOCIACLO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA
CATALANA
En :a reunia general de socis celebrada darrerament a l'Asedeiacia
Protectora de l'Ensenyança Catalana. foren aprosats per aalarnacia la
mentaria del cu pracedent i Feetat
de compres i el pressupost per a l'arfa
nou. El presid.ent. senyor Basterde;,
dedicä unes paraules de record als
sacie traspa,ats. senyors Jamete Bofill i Matrs. Rafe; Cainpalans. Josep
Grant i Sala i P. M. Rossell i
Es donä compte d'una comunicació
trarresa per l'Asenciacia Protectora
de l'Ensenyanea Valenciana, en :a
qual aseahenta la Protectora de la
aeva conatitucia. Es cobriren les vacante del Consell Directiu i Comissiens auxiliare. S'acorde a pronosta
del senyor Emili Sala, l'addició de
das ad ¡Unte Iné5. de caracter artietir,
ala Comissió Tècnica. Foren noinmute els senycns: Pe! Consell Directiu: President. Manuel Folguera
i Duran; vice-president, Albert Bastardee i Santpere: vice-preeident ‚eran. Franeeee Martorell Teatral:
tresorer. Josep Mestre i afitjans; vocal. Antoni Rovira i Virgili: viceeecretari. Miquel Poal-Aregall: roca',
adiunts: Mio p e] Ferró. per Mallorca: Caeles Granda, pel Raseellsa: Raretan Vilera, per L'Havana: Josep
Rovira, per Santia g o de C st b
H. Vila i Valles, per Buenos Aires;
Robe-t Blannuer. per Va l encia. Camissita Técnica: Alexandre Gal í,
mossen Gil Pares. .Art:tr Martorell,
Pan Romeva. losen Partmella. loan
Lloneueres i Elad i Once. Cornissi,/
de Foment: Jnsep M. Girona, Josep
M. Soler i lance. llame Creus. Coaiiseita
Dames: Glória Bulbena
Sales. Esneranca F i emo: es i
C l ot"ele Cif : Ci. Marrnig. Liada Canyä ‚le Poal. Corr i sse', Editorial: Josep M. L6 e -z i Piró. Ferran
Soldevi l a. losen M e stre i Milan',
Mario Perainyä
Jaaae i l'ade
(-as t eria . Cm-il iaca; d'aTaeie ne F s anlar ajasen M. Pe t it i Freixes. Pere
Babea . ag a- , 1 Balda de Torres i Jaume. Vallespir.
Despees deis nomenament' es oresentaren une s quentes prnpoeicions,
totes Cv quals foren diseurItles
aprovaaes pel e ancle. 1 ratee elles enaaminadee a fomentar l'entenyament.
Una de les mes important, fou Ita tue
va nresentar el eenyor Sala &manan+. que ve eolliciti de la Generalitat
la creacia d'uMveasitate popular: a
Terrosa i a Lleida. i alhora qu e sieuin amoliadee lee hildioteques llurs.

L'Aetuació Social
ELS JURATS MIXTOS

entorila'. ni g,/aernaliva fri
no lot jet arribar al Jurat
Mixt ordre ue euepensiú n le l'aplicació deis ehmeittals laudes.
S proa-ab:sir un c n
desama' reterir-ee a la circular
darrerainent dictada pel mieleteri de ireball, un la quid d'una
manera explfeita es recorda als
patrons i ohrers la necessitat de
complir la legislació social.
En benefici de la pau 1 de la
prueperilat del maniere al detall
de Barcelona, que aquest Jurat
desitja fervorocament. cap esperar una rectiticariú de la conduela seguida en aquests darrers
tenme pele patrone, que sil ui les
coses en cantina legisle, única
d¡ntre dele quals poden ¡tatuar
els representanly
patrunals i enipleals que formen
oart do! Jora( Mixt.

El reglm del comerç detallista.
La batata:a alele
pati-ne components del Jurat Mixt del Lunierr;
al Detall, en les Seceiuns inter i or, Atores i Ram de l'Alinientaciú, en unió de lotes les militate patronals de Barcelona per
elle representanee, han fet pública una nota que per la seva
gravetat mereix una coldestacio
clara i terminan,.
Els laudes dictats en 31 de de
-setubrd103calintesbses de treball per al cometa; al
detall i rala de l'Alimentació estan plenarnent en. vigor. A les seves normes han de sotmetre's
tots els patrons que formen part
del Jurat Mixt, i no es pot. sense
mancar a la serietal i al senlii
eje prOpia reaponeabllilat que
Jurat Tdixt d'Espeotacles Púhan de lenir totes les clasaes tallos de Clatalunya. -- La presiseatials, parlar ci donar a entena dencia d 'a q 71(,1 “ npza i/j,./lie
'fre que ele esmentats laudes no
coneixement dele senyors emeiitan vieenta, per la 1 rorn rail presaria irespeetaales patillas i

Donya Matilde

de lote els locals en què es realitzin treballa dependents de la
juriadlcció del dit Jurel Miel. que
havent lliurat ele nous camela
d'identitat ale senyors vtloals
inspectora de secció que l'integren. a partir del dia e del corrent hauran de donar les ordres
oportunes o ei porlers (Jets cene
locals perq uè a tola persona que
es presenti amb un carnet d'aquest Jurat alixt que no aigui
l'expedit en Vactualitat (cobertes
color tabule, ami) (migrar (laurel
impres en vístala i castellä
rada una de Hura. caves) sels
impedeixi l'accés a l'eapertarle,
havent. paró, de facilitar l'entrada als que portin Feamentet
ell dl , solarrinnt. miau hagin
l'ea I i I zar tina insprectó relacionada snob les condicione de Ireball acordades Feb a la Secch) a
que perlanyi el carnet d'inspertor. Tenen dret igualment a entrar a tots els espectacles sense
cap mena do limilació els que
preriltin l'acije' carnet de Coinimain Mixta (robertes blaves'.
seinpre que el dit carnet porti un
segell verniell ainb la [inunda
Tols ela vocals d'aquest
huid que tingdin dret a la renovacid del carnet 'labran dures.
dir a tals efectes a •ticitiestes
oftritte.S. Rnnda de le reiversitat,
número 1, segon, lercera, abans
de l'expresse 1 dia 1 del corren,.

cia Tea, loan Fuater Falguera, Ata.
nora Ataúdes Fort. Dolors Huguet
Pone, Maria Nicola lluminguez, Iderce Filva Cortada, Pere Rodríguez
Gand ia, Rosa 'Molina Vinuesa, Con,tanti Benasco Bat-ella.
VITUACIO
lea
Defuncions registrad« ahir, dia 2.—
Ramona Vide) Cifré, Fernanda Filortuitora A tes VITT 1L DIA
mena
Felicia, Encarnació Segura SerDi MARO Di 1934
na, Maria Garrido Segarra, Elisa TaUn Impactan Cual deentrat a Nonrenten° Bonet, Manuel Fernändez
ele den. Uno • el! mm00, I "les
Martín, Rafela Maria Chicote, Marc
a lee Illet BrItänleuat I • Moruna.
Tertantas Janenez, Manuel Botella
Tarrdn• ea rteletren algente pluBallestee, Josefa Giralt Sistach, Eran.
m omites e 'tap ia I a Alernanye.
Lusella Sanz, Frederic Costa
Un altre n'Enlatara barem r trie elYinyes,
Francesc Igleeies Oliver,
tuat al •oll da llanera M'enhiela pluFlora Amechazurra Fernández, Jogo* a Notara I a oran gart d'Itälle.
sep Zaragoza Gil, Carme .Cortacans
.4 la Peornsuft lasNes e/ temes,
Puig, Vicente Olaria g a Ureesti, Me-to al
en dontral. St tro,
rla Puig Rama. Amaina Mercader
tome nebul•sltat • la Cant•brie• u el
Martínez, Pesqual Vicent Torres,
vetunt rneetteerani, t cal e•mille.Joan Rifa Ballbe, Joaep Trivi5o N.,
nimit »re, • l'interior.
Les altas preaslon• teten situados
Joan Esteller Redó, Jordi Bordes Mea l'Atlantle, prop de filo Illre Atenasach, Ignasi Lerda López, Baldorae.
nien Caeponea Llora. Ramona Ferrer
Leonardo, Magdalena Llopis Rovira,
urna en Tirata
Pasqual \leed° Retaran, Angels Guiu
A CAVALUNTA, A LIS VUIT
Bosch, Teresa Riera Parent, Joan
Al pallar. I a la Cardan,a el col
Boades Llevat, reme Miró Cernía.
••to completarnent Hri; la eones
_loan rnal Ameil. Marta Rosa Eatede remp I al cine del lleve ea reHer Nos, Pere Vives Caralt, Josep
realstra alguna nsbulealtat, u al rasGrau Santamana, Dornenec Bastes
caos aullase al col *ata ceben.
Agiao, Antoni I.acorte Plana, Rwer
Neri.
I
Al 11~6116, a la ten de
Albar Rarnirez, Joana Oliva Martínez,
lee golea da Itere ele •ents ten
Carate
Recasens Roset, Endosia Al!orto do nord. I dominen ele mesvarez Caballos, Empar Bruguera Jatrate a la reata del Salavalovee, Angel Gamez Peinó, Rosa
Leo obeervadons See tema a
Porrera Llaveria, Carolina Serra laBarcelona, a les, sei, van a la cap•
Angelina Zapata Vilabou. Bapcalera de la primera pAgIna.,
tista
Piquetes Garcia, Franceac Enn••
n••••n••nn••••••••
am...111.••n••n•••n•n•
ríquez Cervantes. Ramon Rico Bajo,
Francesc Naval Tena, Naria Nacente
MEEEBEEMEICEMENE. Pitach, Josep Capdevila Joncosa, Jordi Montalvo García, Vicenç Castelló
blea general exlraord inCa ria
Arnau, Margarida Medina Balcells,
ELS OBRERS
n les den del vespre, a reatatge Josep Mestres Fabregat.
social tUniö. 7, pral... en la qual
pie de pen_
Assemblea de gerdles urbatvs. la Junta donarä ,ma i
Ireviata amb el renseller regidor
Ld Soez. ie't O:lar/1
1Stbana
l'A. 1. O. E. A. celebrarä escena- dg Circulació i Policia Urbana.

Servel Meteorològic
de Catalunya

VaIxelle in g rata. — Vapor espanyol "Ciudad de Barcelona",
amb càrrega general i 101 possalgeris. de Palma; vapor capanyol "Delís", amb eilt-reges gene7 al, de Valencia; vapor espanyol
-V. La Roda", amb càrrega ganaral i 27 passatgers, d'Atacan!:
vapor »oruer "Sardinia", ainh
cOrrega general, d'Oslo; yapar
nornet. "B.jerka", amb cardal). de
Cardiff; vap or noruer "Clalatea",
nnib t'arte ., d'Esvansea; vapor nomine "Ongt .jorg", en Ilast, de M e
vapor espanyol "Rober--lia
to Ft.", amb càrrega general i
passatgers. d'Algeciras.

Retistre Demoüritfic
Resuma demogrilics de l'ale ten.
Poblacia de fct el 31 de desembre
del 1933: 1.014.aa 5 habitante. Natalitat absoluta registrada durant
[7.073. Total de matrim anis: 6.477,
Total de &funcione: 14.778.
Natalitat per Loor) habitants: 1683.
Nupcialitat per toota habitants:
Mortalitat general per temo habitants: 1457. Nascuts morts per cent
nascuts rius: 5'75.
Naixernents regietrAta el dia t. —
Maria Balden) Blesa, Jaume Ferrer
Mell, Xavier Mayugo Casadevall,
.antimia Bofill López, Montserrat
Bausili Balaguer. Mercé Colobrans
Bru, Teresa Colobrans Bru, Manuela
Benito GOmia, Josefa alont Laastarti.
Williarn Bishop Avda, Nunca López
Rodríguez, Manuel Jordana Tarello,
Pere Gibernau Alcove, Felip Orozco
Solivelles, Ramon José BU5eä, Maria
Moya Carrión, Lluis Morales Subater, lerOnima Martinez Capeta Nuri
Pradells Bielsa, Llibert Martínez Fajardo. Víctor Escarrer Liallén. Ante,.
nia Pelegri Oliva, Francesca Latorre
Santabiestra, Maria Nadal Benito,
Cecilia Nadal Benito, Herminia Clbach
Naves, Maurici Soriano Navian, Júlia
Serra Garriga, Manuel Alforces Robles, Dolors Cebria Bou, Maria AntaMa Jordi Tosió, Carme Grau Monbates. August López Canet, Francesca Domenech Castellvi, loan Parareda Marques, Josep Escobesa Rodriguez. Jaurne SZva Marta, Josep
González Ventura, Joan l'enfeudes
Gutiérrez, Merce Casado Villarreal,
Llneia Pérez Alonso, losen Oliva
Marre Maria Boladerea Ordena, He.
liodor Danzo alascleu, Ernest Grana.
da Reben, Jala Sapterra Arana, Jo, ep Maria Teruel Baró, N'ice« lgiésies Oltra, Bárbara Maxiutyre
fred, Pau EscoUt Lago, Xavier Maria Ruiz Cerda, Maria Iban Achola
August Algttero Douca, Manuel Eseno Casedenúa, Joscp Bolea Navarri.
Ferran Anton Buisson.

Defuncions registrad« « dia r•
Manuela Ma- Ruiz Marti, Tatanell Rabella. Cartne Guimbau Leil'u, Leonor Peinador Garcia, Concep ce Skez Rehenbas, Francesca Gimen° Pallares, Mantserrat Arrando
Ruiz, Rcarel Gutiérrez Poma, Jordi
Llores Prunes, Dolors Mayor Aleo:ea.
Victoria M °Mina Ferrer. Antimia
Gen alarti. Maria Trenclis Trenc lis,

Camps

Josep Parnies Bunido, Francesca Maset Boca , Joseia Cavaller Marquet.
Momserrat Faulo Grimm. Carme Marigotce Vergis, Emili Gil Domenech,
Julia Catalán Ortega, Josep Tanya
Vinyes, Ernilia Casals Cavalleria, Cernir Payerol Roure, Francesca Fanrellee Mandil Francesa Moza Marti,
Joan Resusta Sánchez, Pere Me:1
Barrera. Joan Zapata Megias, Carme
Bel Riera, Angel% Cols Badia. Francesa& Enny Güell, Angel Villarejo
Monte, Joan Bofill Brujo, Franca.
Arnau Horts. Antania Barbara Contensa, Joaep Vila Linares, Josefa Ros.
sell Sanvicene. Francesca Raspall
Torruella, Francesc Cerela Gishert,
Anteada Santo. Lamer. Dolors Con•
zalea Pitarch, Domenec Moros Plens,
Ernest Garete Garcia, Salvador Tasen
Soldevila, Francesca Castillo Errnengol, Joan Moles Pitarrla
Naixements registrats ahir, dia a.—
Alfred Pérez Fuente, .arurora Torres Rodriguez. Josep Balaguer Sisarez, Gertrudis Ballesta Rielar), Merce
Barbare Alzina, Anna Sanllehi Lucea,
Ga:eti Valverde Cayuela. Concepció
Anton Alarcón. Maria Bosch Ayora,
Maria Berzamies Rodríguez. Marta
Gabriel Colós, Josep Atienzar
Josep Alonsa Garcia. Pilar Gon.
zalea Mir, Crescenci López Minguell,
Núria Mira Simal, Maria Ferrer Capo, Victor Sanchez Losada, MargaJulia Cruzado, Antbnia Martinez
•
Campos, Prudenei Trevijano Aviares, Lluis Pérez Ma5a, Julia Prades
Ve nt er a. l o a q uim Llapis Aisa, Roser
Cona Martínez, Sebastià Pastor Leeratio, Jordi Ardamav Barrabes, Jalar
.arbás Ruiz. Glòria Cines Vicente,
Joaquitn Petaca Garcia Josep Pran
cel, Zapatee, Cristafor Giran& Mee.
cdBruencaa Segalita, Lline Vicente
Serra, Francesa Comes Cuart1ella,
Artur Constantí Guasch, Pere Toltas
Sala, Reser Marsal Cot s . Ro s a Mas
Calvet. Maria Lluis Villenan Fuente.
Pilar Palau Anguera, Montserrat Vicente Rojas, l'ere Serrano Borrell.
gster Font Gaväs, Roncan Arenillas
Roca, Roser Batalla Serrar, Joaquim
(lasull Gil, Josep Lej Cabane, Manuel
Royo Font. Cristefor ‚le Haro Me.
ristana , Rosa Playä Garcia, N'irgini
Minan Serra, Josefa Vilardell Beren.
gier, Horca' Arroyo Alonso, Francesa Montesinré; Heredia, Francesa
Miret Mas, Jordi C lavero] Garcia
\ ntania E s pelta Fal ca , 1 ar1es (sur

i Barrau

ha mort, després de rebuts els Santa Sagraments i la Benedicció Apostòlica

P. D . )

El seu afligit fill Enric, fills política, néts, néts política, besnéta, nebots, nebots politice, cosins i parents tots, en participar a Ilurs amica i coneguts tan dolorosa pèrdua,
els preguen que la tinguin present en llurs °racione i que se serveixin assistir a la casa
mortuòria, Roger de Flor, 96, demà, dium enge. a les onze , per tal d'acompanyar el
cadàver a l'església parroquial de Ntra. Sra. del Roser i d'allí a la seva darrera estada,
Cementiri Nou.

Cambra Oficial de la Indústria. —
Eso la (farrera reunia celebrada es
delibera sobre la necessitat d'informar
sobre l'avantprojecte de la nova llei
de protecció a la indústria. q ue ha
d'elaborar-se per la Consistió nornenada per la Direccia general: s'aprovaren diversos elictimens de la Comissió aranzeläria de la Cambra, entre ells els relatius a les negociacions
amb Holanda, a la importació d'oli
per a les indústries del jure, a l'aforo
del fil sisal i a la constitució del Comite assessor de factor industrials en
materia aranzelaria. Es canviaren
també itnpressions sobre l'autorització concedida al ministre d'Indústria
i Comer,' per a la revisió del Repertori, i s'acordà interessar d'aquest la
intervenciú d'una representació de les
Cumbres i del Comité Ordenador de
l'En:momia Nacional. El presAent, senyor Oliva. dona compre de les seves gestions referents a les negociacions per a arribar a un aeord comercial arnb l'Argentina, França. Holanda, Turquia i Uruguai, i e, lamenta que els treballs continuin amb tanta
lentitud, la qual cosa produeix danys
evidents a l'exportació Industrial. Ensems es dona cumple de les gestions
portades a eiecte prem del conseller
de Finalices de la Generalitat, retacionades amb les noves modalitats
d'aplicació de l'arbitri que grava els
aprofitanlents in idrànuiics , i de la pericia formulada per la Cambra rescata
fa vorablement per Testnentat Denme -

C arnet d e
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SORTIDES PER A DEMA
El Centre Excursionista Minerva
portará a cap una exeursio a les Se rrt.
de NI a tartudona. Itinerari: Sant
a icen
i; de Caatellet, Sant Jatmle
Vallhonesta, puig Doma, torrent de
Canina trInfern i Rocafort. Lloc de
reunió: A tres quarts de vis del mati, a restaciG del Nord (Are del
Triomf).
— La Secció Fentinal del Grup
Excursionista " Germanor", d'E spingues, ta airunciada una excursió
a la Granja Flor de Maig, de Cerdanyola. Solida a les sis.
— La Seccii, d'Espots i Festes
de l'Ateneu Republicà de GrAcia ha
organitzat tema excursie, matinal a
Santa Creu d'Olorde. Sortida de resurge social (Montmany, 36), a les
srt del mata
— La Secció Excursionista de
iOr j ed dr San, té projectada una
excursió a Gelida. sota el segiient
ifinerari: PallejA. Canalera. puig Agente, castell de Celda i Gelida. Una
n le reunia: davant de l'Orfe,, a les
cine.
— El Casal dels Esports efectuaa (me excursia a Valldoreix. Visitus el castell sie Sallent. Reunió: al
caso!, a un quart de set del mara —
oc.

— El Grup "Esplai i iduntenva"
efectuara una e‘rorsid a rentell es,
mas C.erde, serra de Berta Vandenen, Santa Fu g inia 1 Figuere',
reunia i enrtitla: estació del Nord,
a les s: a del mat(
— L'Agrupa ei6 Excursionista
Montsec efectuara una excursia familiar a la font de 14 l'onda, nantä,
Santa Cre'l trOlrode 1 el Papiol.
1.1ce de reunió 7 estaci6 dels l'erras
earrile de Sarria (placa de Caretanyal. u les mi del mala
L'Agrupaci6 Excursionista
Montseriu too , et- ta una exeuraih
Manteada p er Releed+. (emir dels Cis hacer.. Canvet i Badalona. Surtid/
de l'e s tet e e e lee g is del metí.
— T.:Agruoacid ExcursionittA Natura efectuare una eacuraia al Tagamanent. gota el regiient itinerari:
Fieutra, Terzamanent. Pla de la Calma. (- Alinees i Cartleden Sortida a
etne otitrl$ de set. per l'estació del

NO ES CONVIDA

PARTICULARMENT

Nord
— FI Foment lexcursionista de
Dr.rr.lona renlit s• ra una excursió
fatniFar a Sant afila ner Rehl. font
del Bullidor i Sant Min. Tornada

E cimsol general de Bélgica en armestu capital, molt commogut per les non,brosíssimes demostracions de simpatia
q ue ha rebut en ocasiä de la mort dei
rei Albert (q. C. d.) i en la impossibilitat de contestar a tots els que s'han
associat al dol que acaba d'endolar tal
profundament e seu país, els prega cine
trohin per majá d'aquestes hines levpressió del seu mes expressiu 1 efus:a
agrairnent.

Ha estat concedit el tito! de Cavaller
de la Creu de la Corona d'Itälia al semor Carlee Bol gues, ereador de ics
j otas Iluminoses de l'exposició de Barcelona. Amb aquest motiu Talluda ;amor ha rebut novament vives mostres
VaIxelle despatxats. — Vapor ese simpatia j d'admiració per la seu
espanyol "Villa de Madrid", mata obre, dan:e el recinte de Montjuic.
rOrrega general, cap a Las Palmas: v aP n r espanyol "Ciudad de
Igual que Fan passat, són moltes lea
Barcelona", arrib chrrega gene- cases comercials que han contribuit anal
ral, cap a Palma; vapor espanyol importants (lunarias per a major tan
"Ciudad de MalMn", amis Tàrrega de les festes que se celebraran el -ata
general, ("sir, a Eiviaaa vapor o5:- 1 7 de mere al teatre Bosc arnb morra
puttyol "Amplirdän - , arnb chrre- de la popular Festa de la Meranägraia.
ga general, rap a R a ses; yapar Tots els regals que es rebran seran
ponen -Gnadwing". amb po/a3- exposats amb un retolet de la casa daurant a una de les mis vistoses tendes
si. cap a Stavanger.
del carrer de Salmerón. Totes les se»yes. precedent de Hain- nyoretes mecanagrafes que vulguin
burg es esperal aquest mili, a prendre part activament en aquest fesles non, el vapor alemany "Saar- tival poden pasear per les oiicines del
brucken", que atracarä al moll carrer de Salmerón, núm. 43.
de l'Estació Maritime. L'esmentat vapor sortirà a la tarda amb
LIQUIDACIÓ PALLAROLS
r iarrega 1 passatge eap a Fili- Passeig
de Gracia, N. Pisos com.
pin p s, i l'ara escala en divers. ,a plets des de 3. 000 a 20.000 pasetcporls de l'Extrem Orient.
Trossos Tapisseries d'u a as pessetes.
Mobles auxiliars
ANTIGUITATS

La Vida Corporativa

vídua de 12afel Tintore i Oliveras
(E .

LA MAR 1 L'AIRE NOTICIES SOLTES

tament de Finances, en el sentir de
prorrogar fina al 31 de març el termini per a la presentarlo de les declaracions que exigeix rordenarna de
restnentat arbitri.
Unió de Canaricultors. — SIm celebrar assemblea general ordinaria, en
la qual fou renovada la Junta, que
queda constituida aixi: President, Esteve Tortosa; vice-president, Joan
Calvis; secretara Ramon Batet; vicesecretad, Antoni P. Vila: tresorer.
Francesa Garcia; comptador jo-ep
d'A. Cornelles: vocals: Pere Tortosa.
Joan Ctínties: consellers: Manuel
Bach, Joan Lorenzo i Josep Castells.
Seguidament s'acordä adquirir a l'engres, directament dels productors. els
grans que formen la base principal de
ralimentació dels canaria, els gneis
grane els socia podran adquirir a a neu
de coas, i publicar mensualment un
Butlletí que sigui el P ortamveu de
Tentitat.

El Comité del Carnaval recorda novament que els premi en metallic i
objectes d'ara atorgats als concursos de
la Rua d'enguany seran lliurats a llora
interessats o a persona degudament
autoritzada, mitjançant :a presentació
del resanar(' d'inscripció, i si iS pos:ible d'una fotograba de la carrossa,
auto, corve e vehizie industria!, a l'Oficina de Cerimonial de l'Ajuntament
(baixis de la Casa de la Ciutat) els
12. 13 i 4 del corrent mes da
niarc, de les cinc a les vais del vespre.

El Codee:1 directiu de l'Associaciä
Euterpense dels Cors de Clavé, i per
mitjä del Centre Republici de Foment
i Cultura de Badalona, convida a totes
les seves federarles perque amb huno
estendarts assisteixin a la festa de l'Arbre, que tindrä lloc demä, diumenge, a
dos quarts de deu del mati, a l'Avinmala de Pérez Galdós. de la barrada
de Llefiä. Els que desitgin assisitran
hauran de fer - h0 rei tranwia de Bada
de la placadTrquinaona,-lonaquesrt
a Sant Adrià, i els que vulguin
anar-hi arre% el, autobmnibus de .la plaSindicat de Metges de Cata/Unya.— ca de la Universitar hauran de baix-ar
Aguest Sindicat anca totes les Mu- a la barriada d'Artigues i d'allí al lloc
tualitats i Companyies d'Asseguran- de la festa.
CC5 d'Accidents de Treball que no
hagin rebut convocatòria directa eme
el dilluns vinent, dia 3, a dos quarts
Relació dels objectes trobats en el>
de velis de la tarda, es retiraran els 50 :Xe 5 de Tramvies de Barcelona, S. A.,
senyors representants d'acolches en- Cornpanyia General de Tramvies i
Mats auch la delegar; del Corleen Tramvies de Barcelona a Sant Andreu
general del Sindicar, per tractar de i Extensions en el mes de iebrer pasl'aplicada de les noves tarifes i con- sat i que estan a disreasició dele que
dicions dele serveis medics en els ac- acreditin ésser-ne els amas a l'oficina
cidenta de treball.
sie la Ronda de Sant Pau, ar, primer,
Sudó d'objectes pezduts: Quinze paratgues: tres bastons; dotze bosses
moneders; nott parells de guants; dos
parells d'ulleres: una cartera per a collegial; documents a nOnl de Lluís Es
-cudero;nvia el;un
pel mateix Nac. Indret de neon
mantellina: un pare!l ele saberes; un
Ferrocarril, de Cataunya, a les set. carel de dona; una cartera per a do— L'Esport Ciclista Catalä efec- cumente; tres calle d'ebria; dos mocatuara una excursió matinal a Grana- dore erans: an cistellet; una agulla
llers. La corrida tindrä lloc a dos imperdible : ncc panuet contenint un
quarts de set del mati de la plaza de tros de roba ; un kl, contenint una t o
ontetint roba vella; un-valo;unid,c
la l'eniversitat. Lactada s'efectuará
per Sant Andreu, iioilet i coll de ídem contenint noveHes.
la afanva, i la trirnatla. per ifonin-ités i Santa Coloma, ainh ttn total
Avui, dissabte, a les sis de la tarda,
de do quilómetres.
— L'Agrupació Excursionista Pe- ell e l t e Teun +6 que celebra qninzenaldraforca efectuare una sartida sota ment Acció Femenina al seu leal sus'
el segiient itinerari: latir Quirze de rial (Casp, eaO seran projortades unes
Resma, Vidrie, santnari de Belfinunt acllícules de unan interés' per a les
i Torellú. Reunió: e s tació del Nord, inestresses de casa.
a les sis del mati. Gula: senyor Francesa. Sierra.
La Delegació d'Hienda Ira assenya— El Grup Excursionista "Mos.
Ün Cinto" efectuara una exeureiai lar per a avui els seg uents pagaments:
matinal a la font del Rabasealet. Sor- .ajuntament de Badalona, r).34.01 pestida a dos quarts de vuit, del local seter,; ídem de L'Hospitalet. 31948:
sdern de .Manresa. 11.038"72; ídem de.
social.
— Tu Societat Esperantista "Mo- Mataró, 1.803'76; ideare de Sabadell,
ya Sento", Llacuna, 1, efeatuara tina 5.463'54; ídem de Terrassa, 8.928Cse;
excureia a Can Devesa, sota el se- Pere Angelet, son; Annastasi Pallesgüent itinerari; Manteada, Vallen- ter, 120; Frederic Candi , Loe° ; Josep
Pu gés. 1.329'63; Administració de Lesana, font de Can Den-esa, fant
Caçadnre i Santa Cedoma de Grame- erles núm. 43, so.con; Josep M. Casnet (tres llore< de camil. Sortida tellví, 191.285'93; Ignasi Domenech,
de reetatee a un nuart de set. Esta- 8.08682; Iltlefons Carda, Loop ; Emili
rió del Clot (M. S. .k 1, a un quart Garcia , 45. 358'36; Vicene Hernandez,
-1.3 2471: Eurlald Illa, 7.05047; Jeep
de vuit.
Iníre, 3.S8C25; Arnaden Llopard, pess eres 14.30C21: Ramon Marques.
3.384'4n; Manuel Ilartinez, 6.o71'84:
LA FESTA DE SANT MEDIR Jaume Fach, 12.358'25: Bonaventura
aa Pol, z56.00; Josep Pera. 40.77r7e;
La colla de La Unió Gracience. Tice Royal Bank of Cenada, 87.034.57;
Constanti Sanchez. 6437; Josep Mafia
A dos quarts ale vtlit dci multi lagart, Sat'.135 Ramon Marqué'. pessed'avui es formará la Colla al tes io.oFi a'sa: Joan Rubio, L596'47, i
hmal social (Rounds/a. 30), preThomas. etio.
cedida de dos gnärdies de gala.
l'anda Ile trutilupelnß del regiment
d'Artilleria número 1U, dirigida
pf• I inest Ve lanvir ataren; seginrü
el capita de Colla Miquel Lozeuts,
el capita de bandera Joan Altimira i eI bandeter Ricard Palau,
— Alur al mati. treballailt
arnb els cnrdoners Angel Boti
Pelai Sugot; a conlinuariö la ,at una imprenda del carrer de
Baibara,
l'impressor Franceße
banda La Nova Hartubnica,
gtds pel sau mesare, eenyur Juan Madi i Hernämlez, de 30 anys, es
bolera. Ta ¡loaran la t'olla gua- produi una lesió a la mä drete.
tee landóe la qual s'adreorä al
— Treballant en una casa en
donlicili del banderer, Franeiwto construccid Anton¡ ¡ Miatiner, 32, on els rommts seran lan, de Ib anys, es produi una
ribaequitits anib un refresc. A la conjuntivitis a l'ull drel. Fou
flabassada, lia Colla dina 1 5 a anxilial al Dispensari de la UniI'llotel Itahassalel.
ersitat.

excursionista

Accidents del treball

LA PUSLICITAT

Mercat de llotja Programes d'avui
La sessid d'ahir en aquest
mercat Ya ésser bastant concorreguda, però les transaccions no
assoliren gaire importancia.

Blas: Notem rnenys fermesa
en els preus, i qui sap si per la
poca acceplaciO que trüben els
venedors en la nostra fabricació
o be que van comprenent que e s
hora ja de cedir una mica en
llurs pretensions. Per altra banda, ens assabentem que d'alguns
indrets es priva la sortida
quest genere, i, per laut, ens
creure que no hi ha prou existència per a arribar a la collita
nova. Si fos aixt i calgues
portar-ne. ja es faran canee els
que ho han volgut acaparar que
per molla influencia que posin
no sera prou perquè puguin fer
minvar els preus no sols ( aques t a materia prima, sinó tambe pel
de la farina.
El po e que hom anota tia%cr-se
venut ho fou amb procedencia
Ortigosa, a 3:325 pesseles, i Urna
Palencia, a 51, posat tot damunt
vagó origen.
Ordi

oleada: Continua

riment per als dos generes quelcom mes actiu i amb bona din-

posició venedora,

per() la manca
de compradors fa dificil encarrilar negoci.
Per fora d'aquesta placa,
cara molt limilat, anotaren' una
venda d'ordi de Castella. a 3175
pessetes , i en civada Extremadura, tarifa curta, a 30 pessetes.
posat tot en vagó origen.

Illongetes I cigrons: No varien
per ara de la c n ilització que registren) a part. i Si be sembla que
per les ClaSSPS superi/re ele
preus tendeixen cap a una fermesa, en canvi per als tirite
corrents més avis t sernNen a fehlir-se. encara que en poca iniporlitnCia.

Els nitres generes resten sense varineid.
DADES FACILITADES PER LA
CASA JOAQUISI SITGES
PADROSA
TANQUES
Mes PrOced.

M. ...

Alca Balee

Cacao Nova l'oca
515

5 14
5 11

Sucre Nova York
1.60
1.67
184
1.81

m.

CINEMES
actuaDtata. - Reportalges d'actualliat.
Amarre& - "Arkullos rivateo". "linnracas
Allana.. - 8'45 n11: "Aguda! rIvalea" I
"lionraraa a tu padre".
a in padre" 1 "Torero a la fuerza"
Arene.. - Tarda 1 nii: "Boliche", "Fiap•
terne usted'' 1 "Nimodia (le arranat".
Arnau. - -Fardas en acción" I "Canción

de Oriente".

Avireauda. - 4 tarda I ID n11) "PrOspe•
.Fra Dlavol0". A la tarda, a mea.
"El Molo".
Barcelona. - "RasputIn y la Zarina “.

-.audiencia Imperial", -El terror de All'
1003".
BehleMe. - Tarda 0 nit: "Danion" I "El
canco del ruIsenOr"
Bobinada. - 345 tarda) "Noche de gran
mudad" 1 -Una cileroe
poso. - Tarda) n11: "Emma" I -Fra DIO.
solo".
Broadway. - "El bandolero de Telas'
"El vencedor" 1 "No dejes /a puerta
abierta".
Capital. - 1 larda 1 In MI, "E1 sinver•
g Oenza de Moran" 1 "El resto-Hado".
Catalunya. - 1 larda 1 915 oil: Jame
y 5ally" I « La cruz y la mala".
Cantono Cinema. - 4 tarda: "Era 1115.
vedo" 1 ".sudaz ante Todo"'
Colluern. - 4 larda 1 tom rail *unido!
en 15 venganza".
Colom. - -SI yo tuviera un millón" 71,4
aniano".
mar c a de los 4" 1 "Val5 r n
comadia. - "La Alcaldeaa". "Luces de
Buenos Atrae" 1 "La prinre.ea de; 5.10"
Comtal. - 345 tarda: "Ila entrado un
Diana - .1.0 nave del odlo". "Iteelen
caSielos" I "Iluerfanos en Budapest
fotógrafo", "La vida privada de Enferme VIII",
Delicias. - "Audiencia Imperial", 'Por.
hile le quleru" I "Loa cilmenes del
museo".
Diorama. - -Mercedes". "Helame pasar
la noche [Mitigo" I "El ciclein leXann".
EIII POrlurn. "Al de n mriar" "1.0 amar
gura del general l'en" I "Radlomanla".
gn4 9 nea.
..ArreVa York de noche", "Ina
vel en la vida" I 'lelo'.
Espanyol. - Tarda I n/ti "El misterio de
los nexos", 1 altres.
_ "La patrulla del des/celo", "Co.
311querlas" incirors a la larda), "Ana
se clIvterte" I "SI yo tuviera un mIlleln"
Exteleior. - 4 larda 1 1110 nit: -Hotel de
esnullantes" 1nnmes a la tarda). "1ln.
mantdad" I "1delolla prohibida".
Pantalla. - 4 larda 1 lo cut. "Hoy o
miura", per lean N'apura.
Fisom,Ihnos...- 4 tarda I 10 Mi.; "Gana ß las
Fragoll. - "Vampiresas 1 013", "En la•
dr A n el la alcoba" 1 " A l rala ändoloi en•
mo puedan".
Coya - "CO profesorideal" "n aspetin
v la zarina" I "El terror de Arizona".
Harta. - Dissabte I <Humane, "Palacio
Ilotanle". "Marinos a la deriva" I "Gin.
Ideal. - Tarda 1 n11: "To nnv un eSpia",
allreg . "Murbaclaa cara o cruz".

Blat Liverpool
4 8 1/4
42
/4
4.3 1/4
4..4 1/4 3/4
4.6
1.5 1/2
1/2

M.
J.

Blat Xicago
85 1/4
85 1/4
86 1/4

M. ...

Moreac Xicago
50 1/2
51 5/8 1 1/8
52 3 . 8
53 5 18 1 1/1
54 378
55 5/8 1 1/4

5.

87 7,, S 11/11
87
88 1/8 7/8

Café Nova York
8.40
8.45
5
813
8.60
8.57
8 .08
11
10.60
10.79
19
1085
Od.
11.04
30.95
11.12
U
M.

Sucre Londres
M. ... 5.11 1/4 311 1/2
5,4 1/4
5.2 3/4
2.8 1/4
54 I/O
5.7 3/4 5.6 1/4

1/4

Teatres

EL CAMPIONAT MUNDIAL DE BALL

Talefon 1868 1
A les 6 I a les 1015: LA PASION Y
MUERTE DE N. 8. JESUCRISTO, earenlfleiteló en ver», de Fernindez-ArdavIn.
G a n d ida 0 011 d'inlerprelach1 I preseida•
cid llama, a les 3'30 , aleo 0 l a l e e 10't
LA •ASION. En a s salg: ALAS EN LA ALDEA, poema en Vera de garlan'« Soler

1

Cada dia, oran 1 •xhibitions
BUTAQUES DES DE DUES PESSETES
Anal, nit, • Me de.: Esdeveniment
REVUE MARATHON MUCCI

LA NOTABLE ORQUESTRA SEW I .4: \VINE
ET SES GIRLS
LES TRES MILLORS EXCÉNTRIQUES NEGRES
SPRINT FOOTBALL
LES SIS FORMOSES GIRLS
UN GRAN COTILLON AMB ELS FENOMENS
DE LA DANSA DE RESISTÉNCIA

Ama, tarda, a les elite, I nit. a un
trt Il Once'. exila s del nicravellós
ave r iarle serme rival

HORACE GOLD1N
L'espectarie mes sorprerient del
les adata

•••••••nn••nn••••nn•••n•••MM. •n••. ••nn••n••• ••n•

mdn, de Mapa I misteri de 101e5

110RACE GOLDIN

LA MOTOCICLETA INFERNAL

HORACE GOLDIN

Despatx a cOmpladoria

DIVERSOS
Mallan Dora,. - Orquestra excentrin
The Happy Jazz.
Salon osas reiranIa hoyan. - Metilo]
I Carry (ehansonnlerv1.
TEATRE POLIORAMA
Triana. - TIpie café fLunrne, diriglt per
Pepe Hurtado.
Companyla d'alta comedia Herrero-Soto
',id farda 1,1 /I, 5 I III, 1 , 4 d'II:
JUANITO ARROYO SE CASA. Denla, 111
alr 4: EL ROSARIO. A leo 6, i III, 1/4
I JUANITO ARROYO SE CASA. [II'
Ere/1:11 i :1 . 111: 11 a Ira •0 1:
darle Santander: LA VUELTA AL MUNDO
Gran Contare modern completa EN AUTOMOVILI 1 1r1111,1 ' 111.1: DE "'PR"
des de 1250 puestos. - HaDltacione A FILIPINAS, segon dio: DE FILIPINAS
de, de 5 pessetes. - Coberts a 5 mea A CUBA. 1.1 .., ttnana entrant. ealrelia
Rambla dele Estudia 8
l'alelan 17041 FUE UN PRINCIPE DE ISRAEL...
BARCELONA

CENTRIC HOTEL

1

Metge

pilo es

1.1quidarna

7 Avul, dissable, tarda, a un quart $

FRUTI 6PICADA
MI. a un (mar! tronzo,
Cuál
es el sexo débil?
;

ruinosa

roen. No US equivo-

(LE SEXE FAIBLE)
1,, 1,1110: segun
Dama, diuni r ar e ,
l'uncen popular Per

EMILI VENDRELL

TEATRE COMIC

NEGOCIEM ELS CUPONS DEIS DEUTES DE
L'ESTAT INTERIOR, EXTERIOR, AMORTITZABLES I FERROVIARIS
VENCIMENT 1.er D'ABRIL VINENT

La camisa de la Pompadour

GAMMA CUIRASSADA

CAIXES DE LLOGUER
per, a guardar valors, docurnenls, joies i altres objectes

Tarda, a les 5; nit. a Ins 10'15rla revOta
eXeepelonal
erearni do Margarita Carnal:11. Maria 1 Artur 1.1edd I Iota la rompauyia.
ii)
1:ran presentarle, Ponla.
irda: •00oll ICiC Ir LA PIPA DE ORO
I LA CAMISA DE LA POMPADOUR.
LA CAMISA DE LA POMPADOUR

alargan. -Melodía prohiblda", en espany0i,
José Mojlea. Notlelarl
MIRIA
4 tarda 1 930 MI: Cómira I Nollciarl
minicanieut larda). -Ha entrado un fotr,•
grafo". "La vida privada de Enrique VIII-,
Charles Laughlon, en espanyol

j2AMAela

$ Pernio de Orkla, 23 - Tel?. 13352
AVUI, GRAN EX1T

.Nvul, tarda, a leo 4 : nit. a les 10:
REVISTA PARAMOUNT, F'ARAMOUNT
GRAFICO, DIBUIXOS 1 UNIDOS EN
LA VENGANZA, per Ccurgr 11011 1
Nancy Can 03. eón filma Paramount

ORAN TEATRE COMTAL

Coniinna 3'45 larda: "Ita entrado un ro.
Mareo". -1,a vida privada de Enrl•
que VIII", Charles Laughton. en espanyo:.
Cómica I Atraceló

Cena a las 8 n

ti

nolperprodueciA M. u. ml.
MONUMENTAL
a les 1013. S'avenen loralltals per n Contfnua 312 tarda: "Hrror o cobarde",
Tom
Orown.
"Central Para", Joan Blon•
dies successlus, seile recarrec
dell. - s. 0. e. /rebatir". Rol /a Rorque.
"Las grandes tragedias mundiales"
Es pi-Necia a les 4'13, a /es 6 2 1

PUBLI CINEMA

ROYAL

Actualitat, mundial,
Documental
Platos; - Etc.
- Sessid contlnua
Butaca UNA PESSETA

Continua 343 larda: - Las grandes tragedias mundlales". "C.entrol Park". Joan
-11Proe o cobarde", Totn Brown.
SALÓ VICTORIA
-5. O e Iceberg'', Bod la li0CqUe
Valanela, 3
5 9-291
Tolden 72930
•OREIMA I PEDRO
Continua 313 tirala: "Noebr de gran min.
1 0". d..d", marreue Valle. -aria Miente Ideal",
METROPOL CINEMA
Ilcne Leretvre. Cómica
LA SINFONIA DEL AGUA, doeumental
115 - Telèfon 81222
DIANA
EL CANARIO DE MIC.KEY, dirmixos sopor.
Avul, (I,- s .b .e . tul . . a le s 5; Tjt. Ida 10:
EL TESTIGO INVISIBLE
3'35 larda: -La nave del odio",
Colanilla
CATIFA MAG/CA, DIBUIXOS
per \\ * Himno :01,r 1 1_1,0 Merke l, I
•• Ilecien eaSados". lanet Gaynor i Charles
CELULOIDE RANCIO, REVISTA FEMENINA
en BuclapeEl", ea
LUCES DEL BOSFORO Forren. -11116/1a11113
01000/1' '1
I 11 gin 1 , 1 0: 111: 1 13
ennitalia Mai r al 'ladeada I cantarla en
Merina. 11 me . gran l CO3CiÕ d. (lata,
Frohe ich 1 honda Nautilo. MúSica iln
liobert Sto14
ner Anee Loguel
fiemä , mailn..i. a leS I I. Es deapaitoll
mrantais numerad- 1 per a la Ses s 16 de nNn

Matricula 33
lea

Concerts

al

IMMYYMCI .,fflOC,

1. d,rnrna, tau', a
7.•21,
PALAU MUSICA CATALANA

Den ,

uftsw inao lllei

CINEMA PARIS

T.10,11. 4")o) I.3. O i l,'

al!.

flan= Costa

DIBUIXOS. Ir anZI-5 i 1 amb les seve s gran, ereacions: -Sormato".
Beethosen: "Na e ona". Viiali, -Gran fug.C.
1,11 i li
Tartini: "Fasinral", StrawinsliN. elr.
Primera aorl i cht , -Don conrerlanl"
PA PRIK A
(Granel de sal)
NI d'h o llo lind,
STk'AW NSKY
a EL
CANTAR DE LOS CANTARES. alse • Loealm -. n - •
Si, do 1 a 7
Wcsi en LADY LOU

en

de

i

1 TEMPE$110 AL AMINECE11
I

per Koy le railel, Nils A s lher

REVISTA.

1 UNIC RECITAL DEL GRAU VIOLINISTA

PALACIO FLOTANTE

T1h,ERSIC6 256/./.24541
5
) Tarda, a le . 4: tilt, a lee la) erandiós

I

Ola/tel linslon
Dirigida per R. Boleslavsky
I DCillä, malura. a Ion 11. al preu dale
de dues pessetes

da, 1 . c s aii4, a leo 330: LA SEi NORA ROSA;- SASSId, a les e,:
1111 qua,/
O FRUTA PICADA, td),
¿CUAL ES EL SEXO DEBIL7

BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés. 1 i 3

EXCELSIOR
1 tarda I 930 ni() •• Holet de ettrudlargert
(única:neta tarda). "/MmanIclad". 011 E9

omslamb.

e

TEATRE BARCELONA I
cl=rDVIWar

..M.M.n.111n8

COL HiCUIVAI

Dec11371,1.'14 dono Senyoreta del
"Slheear" a Iota musa
Flzura preendrient eatalana?
60 TRUCS EN 80 ~UVI
100 GRANS IL.LUSIONS, 100
presentado» per l'As del, Magrear

HORACE GOLDIN

Ceorge ArllSs. "Nido de amor", en ropo113'01. "Peregrinos", Henriella C70.5/1131
PATHE •ALACE
Continua 4 larda) "TiMesis". "Huma•
Melad". Ralph Norgon. -Melodía probl•
Sida", en espanyol, 3050 310Jlea, Canta

Cinemas

presenta, entre Mires II:el acede!:
La dona • tersa, del cristal), La
maroma India, II moro tttttt sal,
La pesca rnirasuiesa,
pardal. • l'asnal Junt amb el plano 1 el pianista, El mirada client,
La dona partida par co m Olat Per
una rrrrr

[dan Concert. - %%Metal.. De 7 0 9 I
d't a 4 niaihiala. Untan'. Orcheslra.
Pompeya, - V arIelols. Pe111011's Jazz.

TIVOLI

4 tarda I to rül: "Catalina de nuala",
DOolglaS FaIrtanka, Jr.. 1 Ellzabefh
gner. Reportalge. Notirlari I Airaren)
CAPITOL
1 larda 1 945 MI: - Ese s.inverglienn
de Moran", Jacques Baulner. "El n'aura.
lado". Boris garlen'
CATALUNYA
4 tarda I 945 nit: - JimMy y Sally". "Lš
cruz y /a espada", en espanyol, 1058 XoJita
X U RS rrr
conllinta 4 tarda) "Se nereslia un rival",

PORTEN BALLANT 412 HORES

TEATRE NOVETAT S

el millar lilualonlata de tata ele
temo.
THE JOANNYS
sensacional numero d'embrea en
colore
Doma, diumenge, tarda, 938 poInCar; /arda, a les 6. 1 TM. el

SALONS CINAES

TOCA A LA FI/
Lea dota. pararlas ea • amen a la plata

eModefflomMleo..•macm..........emymmvxmte.m..m.n n

1110 1 01 e11dS esportaele

es ne c es.lta liii mete° per a itireclna de
colisullori d'especi.tlitats tal marMitiquen.
1135 a Produries Etrelsior 1:310f.

1934

TEATRE OLYMPIA

TEATRE ROMEA

MUSIC-HALLS

SOLER i TORRA Germans

J.
S.

Od.

"Emma",
lele Park. - "Con pasión", 'Da cara 81
dele 1 "Yo. III y ella".
neersita un rival", "Nido
Kursaal. de amor" 1 "Feregelnns".
upet4,99 . - -mono ano! en Sin" Sine",
"votando voy" 1 "El dellneuente".
glajoetio. - "No deje» la pnerm abierta",
"Duro de pelar" 1 "Central Park".
Illarina. - "Madama Butterfly", 'Com.
e ros" I "La senda del diamante".
9 1.37
19 9Pan
193
.. "Celuloide Canelo" I .'alatrt,1 ,7.
Mirla. - 4 tarda I 1130 nit ) "Ha entrado
fotderaro", "La vida privada le En •
rique VIII".
Monumental, - 3'45 tarda) .. 110rne o enfard e ". "Central O asir I "S. 0. S. lee•
bers".
Mundial. - "El ratito de' rol ae flor'' "La
1 . 1a de las almas perdidos".
Nou. - "KIn g Nung". "V amor e la auer•
le" I "Tarzan el potro salvaje".
"baslaulin y la zarina" 1 .F.1
Parle. - "Palacio flotante" I "Tape/Ra"
(Granel de sal).
Pallo!. %laca. - "Tame o ls", "Humanl•
dol - 1 - MelOrlia Probibida"•
Publi Cinema. - Reporta/v e s Martualliat
Pedrea. - 2 II larda: "Noche de gran do'
dad'' 1 "Una cliente Ideal".
Popular Cinema 1 1 1 .1. - Plunlenge. Off.
ila I nit: "Los s olo mislerlosos" 1 "Ma•
¡filme 11,11 terf:y".
Recreo. - Continua 330: "Hombre de
Arizona" I "Boliche".
Ramblas. - "MI corazón Incógnito"
aventuras' de Alberlo R ey" 1 "leal ro
flotante".
Royal. - 341 larda: Central Park". "Heme o robarde" 1 "S. O. s. Iceberg".
Sala Comtal. - 440 nItt "Carreall triunfal" I "Odio".
Smart Cinema. - "Is 1510 de la almas
perdidas" I "E/ canto del roisellor".
splendid Cinema. - "Cnrearlo", "Deere •
rn la almea"
/... " 1 "In
Trlanon. - "Varnpire . na 1013", 'In ladren en la alcoba" 1 "Atrapandiala CO.
Venreoalreral .M"""'Al tlenpstar". "La ama r Kura del genera, Yen" I "Fladlemanla"
Talla. - "Por un solo 'lesna". "Milagro"
1 "Porque tet dulero".
Tl yoll. - "Calal li at Ile Sosia"
tlecielnatona. - "Trinp e siad a! amacecer"
Arillo Ir 110n0u" 1 "18 Isla
Valga. de laa almas prritria9".
Venus. - -Al despertar". "1.0 amargura
del general Ven" 1 "fiadirdnallla".
Dictarla. - 411, larda 1 8'1G nit • "El os.
Oso InvI s ih'e" 1 "Liltea d e l Fin:‘roro".
Xlle. - "VIala3 Int1mas" I "Medalla Oro'
5/5/da".

n4•4444444444+»••44444444444.4444

1.es

1.68

2.

TEATRES
Daeoslona. - 515 larda, "Eruta Virada";
1015 Oil: "¡cual ea Cl sexo AMI'?"
Cl,' e Bar colonia. - Vatietals. figurani-bi
.trella Ilo a arIlla de Triana.
Còmic. - Tarda: . 1.a plpa de oro"; nit:
"ta canalaa de la POnipmlour".
Nowatatp - Espeetarle llorare Goldln.
Nov. - 430 talla: "La *leerla de lit
huerta", "La virgen Morena" I "I, ele •
levita"; Oil. a les 10: -Itedenelön".
Olympla. - Tarda 1 nit: Camplonat imin•
dial de ball.
Parthenon. - Dlumenge 5 tarda: « Soltero y solo en la vida".
Pollorama. - 5'15 tarda 1 10 nit) "lila'
silo Arroyo ne rasa".
Romea. - O tarda 1 1015 nII) "1. 5 Pa.15,1 y Muerte de N. S. Jesucrlain".
Studium. - Dlumenge, larda: "Joilela,
/lila rinIca", de Folch 1 Torres
Violarla - 410 tarda: "Log faroles" 1
"kallu ska"; n11: -Los farole a ". "Los de
Aragdn" 1 'Cl cantar del arriero".

Dissabte, 3 de març

ESPECTACLES

Intim. - "Bajo el alelo de Cuba" 1

eSpan101

CIMOICnCCOMICalec,

,........- ,-

D

CINE RAMBLAS 1

1

n•nn

Rambla Cal Centre, 30 - Telf. 18972 1
i
g .01u1. NOTICIARI FOX, MI COFIA- i
1 20N. pe, nI m 1 r 1:11, , Inna. A vEN-

Fe+4644o

verso s

•ond.n••n•fflIffloeacmm.•

BA-TA-CLAN

86, F. LaJeet. 85 - Telf. 31374
Tarda, 330; rho. 9'33
60
ARTISTES,
- Enleeileal 6017AvIli, Oil, a les de).
1 PALACIO FLOTANTE i1 CIA, ANGELINa,60VALENCIA,
TEREY,
Gran 0011 de Jan Klepura
iaup
o rpt 01111001M1 de gran esneelaeli'•
BARTOINEU, ESTRELLITA LOPEZ
en la deliciosa opereta
;
en espanvol. Ses s IA continua.
1
Dacmq
411
a
4
de
la
mallnada
HOY O NUNCA
-...................n........................„,,,....„...,....,...
I un ALEGRE VODEVIL
ES deSpal0a per a la sessió numerada de
dlunirnge, O Piola
I TUNAS DE ALBERTO REY, if. , , - , t
comedia

%va, houguracia de la cervear•
1:4 loq.:11.1 I al ...do de restes del Itestato
Conaell de Cant, 217 . Talefon 30615 ron{ GAMBRINUS. Rambla de les Flora, 6.
Avul. ese011it proarmin.
1 Cardenal CaSSallyci, 7. 311, a dos guara
A les 330 I a les 820: SECRETOS, per d'II) 3111510a burnnrIsllea del 5111. Ama111.1:1 russa. and. fl. 13. 0Sa. 1 pta. • Mis litre
Mary Plchforil I 1.00110 lloward
reaves3. 1E73 pies. Sopers a 2 prv7e•
.5 les 5 1 a les <.1 • 7•01 la dranlaIn. a odisset
d'amor CORSARIO, pa-r Chenoer 31orrls
1-s , amb eerveso
Wnl•nn 110 0: 1
DIBUIXOS soNoes
les cos 1 a les 11: la auperprudurrin
VIES URINARIES
Ile gr g li CXII, ra nopal:yo!.

SPLENDID CINEMA

«cm

CINEMA ESPLAI

CORSEGA, entre Montaner I Aribau
, LA PATRULLA DEL
DOCUM
DESIERTO. POLITIQUERIAS, pr.e
51.111 Laurel I Oliver llanlv honre:
a la tarda). ANEE SE DIVIERTE,
per Anny Ondra

TEATRE NOU

Tarda, a les 430. Fulana, a 2 pies . , g,.
1,1 II, 0100 1 -1 1 N.: LA ALEGRIA DE LA
HUERTA, LA VIRGEN MORENA 1 LA VIE1 1/2
JECITA. N II. a les 10. 111:1. :11111' it 4 pies.,
1 3/4
LA ALEGRIS DE LA MUERTA I l'exilas
1 1/2 111.4444444444444+0+444444444444.44~444
;REDENCION!, eslampeJ russes
de valor
Compartiments des de 22 pesseles anuals
Pot visitar-se tots els dies feiners, de 9 a 1 i de 330 a 6

Si yo tuviera un millón
amb Gary Cooper

POLICLIII:CA FARRE PIJOAN
In•l n -clo• sexuals
Rambla de Canaletes, 11, 1.er

Un ladrón en la alcoba

per 31.

Kay Francls I II. 51.1rnhall

••••••••n•••••••1

_
BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 2 de març de 1931
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