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ASUELO I RECLAMS FEOONS TARIFES

Després de la erigí Ahir, a Paula del Dret Polftic
de la Universitat

S'ha frustrat el Un catedratic
debat polític argenti, exiliat del
seu pals, mor d'un
atac al cor
Ahir el Govern nou es presentava
al Parlament, i l'interés era extraerdinar' per veure quin tomb prendria
el debat politic que s'augurava. Cal
no perdre de vista que aquest tercer
Govern Lerroux és el resultas d'una
cri s i total, i no parcial cont propasara el cap del Gavera dinntit. lana
crisi parcial no hauria perritas al President de la República ter cap consulta; elevant-la a total, en canvi, s'obria el camí a totes les exploracions
que la iniciativa presidencial cregués
oportunes. I aquest fou el curs de la
crisi: el cap de l'Estas consulta el pacer dels representants dels grups polítics de la Cambra i el ele les personalitats que pel seu càrrec estan en
condicions disser interrogades en
aquests casos. La crisi, doncs, bou solucionada segarla els tramits de consuetud. Si el senyor Lerroux ala tornar
a presentar a la capçalera del baria
blau, amb un ministeri gairebé idèntic
a l'anterior, as que cap deis grups
parlamentaris que poden aspirar a intervenir en les responsabilitats del Govern de la República no ha volgut
der-ho.
La composició del Govern actual
és la mateixa del Govern que dimitia
la setmana passada; la dosificada
politica és igual; l'únic que ha canviat són algunes persones. Aixi i tot,
pera, semblava que els que tanta pressió havien fet per desbancar el Govern aprofitarien la sessió d'ahir per
recaptar del Govern nou una explicada de la crisi i una declaració ministerial que orientes la Cambra i el pais;
semblava que les coses havien d'anar
aista i la majada del país es creia que
hi anirien. Doncs, no; no ha passat
era de tot això. El simulacre de debat
polític ha estat talment insignificant,
tan anodi, que a la gent Ii ha caigut
l'ànima als peus. Potser mai no s'havia vist una estrena de Govern tan
grasa, tan silenciosa i modesta, parlamentäriarnent com aquesta; després
d'un parell de passos d'esgrima sense
conseqiiincies i cense nervi del senyor
Prieto i del senyor Lerroux, el cap del
Govern s'ha limitas a recordar que
en una altea ocasi6 havia fet una declarada ministerial i que ha de ratificar-san, i proa. ¿Abra, despeé' d'una
cris; total? ¿No ha passat absolutament res, donas?
Es veu que no; no ha passat res
al Govern, peda tothom diria que a
qui ha passat o passa alguna cosa és
a les dretes governamentals. En ésser consultar pel president de :a República el senyor Gil Robles va declinar la intervenció en el ministeri
que s'anava a formar, i opina que
hacia de continuar el senyor Lerroux; la Lliga va fer la mateixa sonada; els agraris tenen el mateix
ministre al Govern. Ahir el senyor
Gil Robles deia que no havia d'intervenir per a res en el debat politic,
i el senyor Ventosa, a les preguntes
deis periodistes, responia que no podia afegir res al que hacia estat dit en
evacuar la consulta amb el President
Ningú no tenia res a dir, i tant que
deien vuit dies enrera. ja és ben curiós tot alai). A un hom Ii vénen
ganes de preguntar qui és l'enganyat
en alaest joc que tothom fa el desentes. I bi deu haver-hi alguna cosa
que bull, que fermenta o que es descompon en aquesta situació amorfa,
sense ala ni accent; en aquest sentit
la fra s e malhumorada del comte
Roma Iones ahir. en acabar la sessia,
patser podria donar una mica de llana
en aquests Ilims. Si mis no, el seo
to no era pas el d'un heme satisfet.
El ras és que les ¿retes no han fet
un paper molt brillant en aquest tria i loc ; han arrencat del banc blau el
senyor Martínez Barrio i el senyor
Lara, es cert, pera per obtenir aquest
guany han hagut de fer la marrada
d'una crisi total amh la consulta
corresponent i aquesta exhibida no
les ha afavorides gens. Han fet un
tomb per la sala i s'han quedas sense
hallador; tothom ha negus veure que
coixejaven una mica, i aquests descobriments scapre desillusionen.
molt possible que aquesta romera els
sigui una dificultas per arribar alta
on volien. En canvi el senyor Lerroux sembla que ha trabas el truc
per anar tirant sense nwure's d'alta
cn era: la sera plataforma es una
mena d'escenari giratori; fa acure
que camina, perú no es mou: san
els dies els que passen i el deixen
estar, com si no hi fos. Aviat veurem si n'hi ha per gaire estona
d'aquest jet o si un canvi soldas de
decoració tirará en orris tot aquest
panorama sense horitzó.

S'ha signat record

comercial francoespanyol
L'acord comercial a que sala arribat
entre Franco i Espanya ha estas signat
de f initivament aquest mati , al Qual
d'Orsay, mis senyors Madariaga. Barthou i Larnoureus, i entrara en v i go r im
-mediatrn.
A la plelna 3:
"L'ANTIOATAIAINYA. AVIMUIIII/3 PAR A 1334"
per »HE» Luego

de l'enmeló
...A
que li produí la calocausa

rosa acollida de qui
fou objecte
Ahir loa un dia de dol a la Universitat Autónoma. Un catedràtic urgenti, el senyor José M. Bianco, professor de Dret Politic a la Universitat
de El Plata, sofri un atac al cor mentre assistia a l'aula de la costra Universitat on el doctor Castillo explica
la mateixa assignatura.
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Un 'jable foz.; de la llei
Menee el Govern anuncia França rebutjarà
severíssines mesures per el memoràndum La qiiestió cic.Sätits noms
té umn'Sìflui .rec
mantenir l'ordre pulule
anges?

Els obrera de la Construcció continuen la vaga,
a Madrid, i la Societat de Premsa Espanyola
rebutja l'arbitratge proposat pel director
de Treball

A Londres A° rePrh de nou l'examen
de la qüesti6 del desormament, ¡ a tal
fi ha tin.qut !loe una reunió de la comissió ministerial que se m'ocupa. Pera
si el clowns segueix creient encara en
la possibilitat d'un aeord, ropitti6 pública
is mis que pcssimista, especialment desMadrid, 6. — Avui ha començat la
—¡Quina falta fa, després de la Pres de la clara resposta de Roosevelt
vaga de bravos caiguts entre els obrero declarad() de vaga per part dels al darrer pla britànic. Aqwest pla peede la Construcció. L'atur ha estat unänime. Alguno patrons, allegant que ha'
cien acceptat la jornada de quarantaquatre llores, han tractat de dissuadir
els obrers, pera aquests han deixat datendre les indicacions dels referits patrono, atenent-se a les ordres concretes
de llur organització, j han persistir en
la vaga.
No hi ha hagut incidents importants.
Als tallers la jornada ha transcorregut
amb tots els obrers parlant i fumant,
en grups.
La Federació de l'Edificació ha fet
aquest atur extensiu a tosa la provincia, i la vaga general començarà denn.
Sembla que, com sigui que els patrono
no han recorregut a artes de violéncia
que anunciaren, la Federació ha decidit
desistir de la vaga de braços caiguts,
i demá anirà a la vaga general del rana
A la Casa (lel Fühle sha dit taniba
als comissionats que tornessin a les seres obres a dir als seas companys que
es retiressin aquesta tarda amb la seguretat que deia, a l'hora d'entrar al
treball, tindran instruccicns concretes
sobre l'actitud a seguir.

obrero?
Un abre periodista s'ha entrevistat
arnb un vocal de l'Associació Patronal al qual ha preguntat:
--¡Quines conseqüencies té per als
patrona l'actitud d'avui dels obren?
—No n'hi ha mes que una. Els patrona considerem acomiadats tots
aquests obrera per flagrant incompliment d eles bases de treball.
La vaga de bravos caiguts afecta
une trenta oficia del raen de l'edificació.
Davant el conflicto di los
Arta Oräflques
Madrid. 6. — En la reunid que el
director de Treball convoci entre di redoro i empreses de periòdics, entre,
es prengué l'acord de propasar a la
direcció de premsa espanyola que sota
el principi de lliure contractació de treball ne sottneti el conflicte actual a la
decisió d'un Tribunal arbitral que seria
ciega de comú acord.
El president del Consell d'Administració de Premsa Espanyola ha tramas
aquesta tarda contestació a la invitació Id. Loses Barthou, ministre francès
000
quer li bou feta, en la qual diu que l'ard'Afers Estrangers
Un periodista ha preguntas al se- bimatge suposa facultar en els arbitres
de modificar la posició de les parto en veia, com una de les primen,: coses,
cretari de la Federació Patronal:
--¡Insistiu en el vostre propasit de litigi,
una reunió extraordinaria de set gratis
(Segueix a la Pag, 6, col. 3.) nadons, perd que despeé: s'hazia este:
declarar el lug-aut?
11.41n-n

La

crisi dels partits francesos i la renovació
del parlamentarisme

MOiltagilOil

i Deat afirmen que el

6 de febrer queda obert un
catedrätic argenti José M. Bianco
El senyor Bianco havia sortit, fa
un mes, de l'Argentina, desterrat daquella República per causes politiques. Arriba a la nostra ciutat el divendres passat, i ahir al matí anà a
la Universitat, la qual Ii interessava
conèixer. El reberen el Rector 1 almerarguno catedràtics, i amb regué les diverses dependncies. Corn
sigui que manifestà desigs d'assistir
a la classe del seu colega el doctor
Castillo, que explica rassignatura de
la qual ell era catedràtic, hom Chi
acompanyä.
El doctor Castillo en aquello moments versara ubre els drets dels
homes i dels peleles a ésser Blues,
coincidencia que impressiona profundament el visitant Acabada la clacse, el doctor Castillo presenta ais
estudiants Fillustre hoste, i féu un
calerds elogi de la seca personalitat.
Els alumnes, ja prou afectats per les
anteriors explicacions i pel cas viu
d'injusticia politica davant el qual es
trohaven, s'aixecaren i, a peu dret,
tributaren una delirant ()vació al catedrätic argenti.
De cop i volta a l'aula de; Dret
Politic es féu un silenci aneoixas.
El doctor Bianro hada raigut desplomat. L'emoc:6 del moment li hacia pradult un atac al cor, del qual
moria instantäniament.
Fou recnIlit pels catedrátics i estudiants i trasIlarlat al Rectorat, on
s'improvisa un túlnul funerari.
No cal dir l'em p ajó que preclui In
sensible desgracia. Immediatament
ion avisat el cansad de la Repablica
Argentina a Barcelona, que acudi tot
seguit. Entretant , a la façana (le la
Universitat era hissada la bandera
a mi ta pal. Fou comunicada, prenent tota mena de p recaucians, !a
mi s ta noticia a la muller professor, que l'acompanyava en el seu
desterrament.
Es colocaren plecs ele paper en
Mama que signaren el rector, els catedràtics, els estitaiants i els pera,
di c tes que fan informació en aque t
centre oficial.
• ••
Alar, a (-farrera hora de la tarda.
la scnyara vaina del proiessor Wanen
atta a la Universitat a veure cadáver, acom p anyada del cómo]
g eneral argentí.
El doctor Blanco. que ultra la seca
esposa l'acompanyava un perioclicta
argenti. p ertanyia al Partit Radical
Argenta i landre d'expulsa', que pecara damunt d'ell era de les mes re cenes q ue havia dictat el Gaveta/ del
seu país. Quan Ii bou comunicada
aquesta ordre, se l'advertí que nomas
"oposava de 4 1 Flores per a sortir de
la República Argentina.
L'enterramen t tindra lloc demà, a
dos quarts de dotze. La comitiva, qu.presidirà el conseller de Cultura, senyor Ventura Gassol, es diri g irá a la
parraquia dels Angels, i d'allí al cementid Nou, al dipòsit del qual seri
embalsamar el cadàver per Esser
Iladat a la República Argentina.
• ••
Le s Associacions 'Professionals
d'Alumnes de les Facultats de Dret
i de Medicina demanen a tota ele
satis que es reuneixin per ¡asistir a
l'enterrament de l'eminent catcdratic
argenti senyor. José M. Blanco.

AM:

periodo revolucionar'
Lió, 6. — Els senyors afontagnon i
Deat han fet una exposició, davant 1.5o0
espectadors, de les doctrines neo-socialistes. Montagnon, que ha parlas primer, ha dit:
—Hi ha ruptura entre l'opinió pública i eis antics partas. Si hum ens mira
amb simpatia és que nosaltres parlem
dar. Deniä nosaltres ens posarem al
davant d'una agrupada que tots els
republicans desitgen. La preocupació de
la puresa doctrinal no por acontentarnos en el moment que estem davant la
realitat mes implacable. Cal actuar ¡ de
pressa.
Fent la critica de l'estatisme, ha declarat
—La representació política ha d'ésser
doblada d'una representació corporativa
i sindical amb un cansen nacional econi:unir que posseeixi mitjans d'aula. Na
volem donar a l'Estat funcions per les
quals no és fet; l'Estat Ita d'ésser un
arbitre, un animador, un regulador. El
sistema parlamentari no correspon a la
situacio present
Si Marquet ha entrat en el ministeri
Doumergue era perquè s'imposava una
treva.
Després de afontagnon, ha parlat
Deat.
Ensems que el Parlament s'ha mastra incapaç de construir, el desafecte
per a les institucions parlamentäries
s ien desenvolupat en el país. Hcan ha
vise les classes mitjanes, que fins ara
no havien conegut la vida política, agitar-se, declarar la guerra a aquest vell
ordre de coses i demanar novetat,
aixi que un estas d'esperit pre-feixista
s'ha escampar pel país; ailluic a la pro, inda hi ha ferments de feixisme la
impartancia dels quals creixerä mis i
mes. linm no Itaita contra el feixisme
imitant els seis mètodes de renni6. Hom

línia de conducció elèctrica que la van

haver de muntar de nit i sota la protecció de vint-i-dues pardea de la
guärdia civil, degut a que tot el poble . s'havia sublevas a favor del P ro
-pietardlnyquovae
la lania passés pels seus camps. Els
ferrenys de l'horta diuen que seas van
vendre a condició que la Companyia
els faria un altre rec — el causara de
tot aquest enrenotr— que hacia de
convertir en regadiu els terrenys de
a Espanya, Polò nia, NIgica i Pella En- l'altra banda del poble. La Compateja, per la qua l s'admetia un sol dele- nyia s'hi va comprometre i encara
Ort. Roosevelt refuta d'adherir-ehi i a

mis a mis manifestà el sets parer cantrari a aquesta reunió. estinsant que tne's
tulio censar les sessions regular: de la
Conferència del Desarmament.
Roosevelt ha fet propasar per Kortnan
nazis uses PIOIS conneni grades af onal to
les sacian: es comprometrien a no lee-les
sortir els soldar: de Unes fronleres. Portant aquesta idea a les siltimes canseqüincies, Roosevelt quasi podria propasar l'abolició deis ex.,reits.
Eden — la missió del ental a Parir,
Frelín i Rotna pot considerar-se Iracassoda — ha volara conferenciar nenil
Norman Daris amb el Pretext d'informar-lo de les seves oestions al eontinens.
per3 en 'edita per a convinrer-ln de
l'apnrtunitat que el: Estats Units
tantb, un esforc per a arribar a sin acord.
A Londres s'esPera el memorando»:
fr ancés, i se sal, ja que no sera conforme als denlas de MacDonold, fui hent
dit altres veqades les raons per les quilo
Fronan no es poi adherir al pla
i no pot fer mh concessions de les

la jornada del 6 de febrer hi ha un cert
nombre de coses que han passat i d'altres que han començat a néixer. Franca, armen dia, ha entrat en un període
de fermentació revolucionäria; una revolució está per portar-se a cap e una
revolució SFIO o comunista és una
revolució 'lunaria, eS escollir un muja
de defensa sobre el qual hom está' segur
anticipadament d'ésser batut. A París que ha ¡ej.
la Federada SFIC) del Sena ha fet el

f

El NOU GOVERN S'HA PRESENTAT A LES CORTS

Marquet, ministre de Traban i líder

dels neo-socialistes franceses

La no intervenció de les dretes
en el curt debut polític li ha
Ilevat tot interès
A les cinc menys van obre la sessia miren en l'ordre de treball ile la Cam-

el senvor Alba.'L'aniniacia iS extraor- lea no s'han resolt ¡a per causes alienes
dinaria. Les trihunes apareixen retenes a
vessar. Al haue blau oren seient bu el
Govern, excepte el senvor Madariaga.
(m al , creen se sa p , es trelia a Paris.
Aprovada l'acta, ea dalla lectura a la

n•••••04`

elarraco de Finances

—Vós tambe antkatidanlsta?

—"Otros mis brutos qua yo lo han sido",

gestiona, 1 recitant-me al peu de le
Iletra parägrafs sencers de la Gaseta
i de la llei d'aigiies. Quedo meraveIlat de veure que hi ha tanta gent que
Ilegeix la Gaseta i que tot Salis esti
assabentat amb tota mena de detalla
i detalles; de la marxa de la qüestió.
Salas va interposar recurs comeneiásadministratiu l'any 1 9 23, que fou fa.
Ilat l'any 1926. Naturalment, Solio va
perdre. Aleshores els salassencs ja
estaven dividits en dos bindols: el
del café de dalt i el del cale de baix.
El caletee de baix s'haviaaproximat
la gent benestant, diguem-ne els conservadors, i en compensad() al cale
de dalt havien aplegat els altres.
En aquutes circumstàncies van irobar-los les eleccions del 12 d'abril de
1931, que no ioren valides pm/te
"un" —no he pogut posar en dar si
aquest "un" era deis de dalt o dels
de baix —va trencar l'urna. Es van
repetir les eleccions i aleshores la
mesa es va haver de retirar perque
la coaccionaren. La tercera edició va
ésser una paradia de la segona, la
quarta de la tercera, etc. No recordo
exactarnent el com ni el que ni el
per que de totes aquestes repeticions.
pub el cert és que les eleccions es
van hacer de celebrar sis vegades
la darrera regada van valer perqua
es va fer una combinació a fi i efect
que tothom quedes content i no h
hagués mes buietades. L'acord
va ter perquè els del cale de dalt c
van adonar que els del café de ha::
només cohen anar a l'ajuntament pe
a resoldre la qüestió del rec, i els dia
cafè de baix van poder constatar qu
els del cale de dalt no tenida inste,:
d'anar al consistori per altra cosa qtas
per aconseguir que els fessin el rea
Vist que els programes coincide".

El firal de Salis, el ca rrer principal del poble

El raPl eniment de la premso alemanya
acabaria de justificar. si ja no n'esti- no ha complert la paraula, tot i que
auh prou, ractitud govern franch. d'aixa ja fa més de vint anys. Aquest
Si l'Alemanya hiiIrriana tinguis de (fe- compromis, pera, es veu que va ésser
b.', desigs de Pan, deristirio del prnpc)- purament de paraula, ja que no conssil de despendre
armantent ta escrit enlloc.
Pregunto si abans de prendre
mesare els alt rer petisos haurien
aquesta actitud de rebellia han jet
llar reclutad.
alguna gestió, i m'atabalen explicant(Continua a la Pagina 7, co!, 4) me visites, entrevistes, gestiono i mes

front únic arte) els comunistes i san els
comunistes els qui portaran el monamena
L'orador parla de 14fer Starisky, i
demana als assistents l'arlhesió al partit
de la dimisde França per evitar radias comunicacid donant compte
socialista
una
esperanfeixisme
Iluitará contra el
sie de ranterinr govern i del nemenament
ça collectiva: pa i treball. A la fi de balxevicine o la dictadura.
dels nous ministres.

El

Em diuen que per tal de iórhrendre bé la justicia de l'actitud de resistencia passiva que han adoptas els
salassencs em cal coneixer la história
del primer rec. Com que no la sé, me
l'expliquen. Saläs tenia un canal—ello
en diuen un rec—que derivava del riu
Flamisell i que regava la part compresa entre la vila i el riu NogueraPallaresa. Era un canal de 50 0 litres
per segon, que regava 300 hectärees
d'horta, una horta famosa que era
tota la riquesa de Salto, L'any 1912,
la Canadenca, en disposar-se a fer la
presa de Tremp, els compra els terrenys i el rec i tot plegat desaparegué sota les aigües de l'estany. Pregunto si almenys els ho van pagar
bé, i responen que no. ¡a que van cobrar-los a raó de dues mil a dues mil
cinc-centes pesetes per jornal—un
jornal eón 40 arces—, i ara l'Estat
els ha pagat a un preu infinitament
millar els terrenys de sea expropiats
amb motiu de la construcció del tren
de Lleida a Saint-Girons. M'expliquen que la Companyia cornete una
collecció d'abusos i d'atropellaments
que constitueixen un ric anecdotari,
del qual sobresurt la histdria d'una

a

la voluntat deis governants. No obs-

tant —

din — tal

vegada el,

j rete d'amnistia i daltres estiguin més
nropero del que crea el senvor Pernio
Acaba dient que el Govern no necessitará
estimulo per abandonar el hane hlan unan
moment atiermat. q ue será
iianca de les Corts.
quan manqui la cdn
del President de la República o de l'opiniA pública. (Aplatnliments del, rada
arribará el

DEBAT PO LITIC
Es rottredrio la naraula al temor PFcals.)
ist AN, el goal diu que la erisi tina liEl senyor PEMAN rectifica dient que
mitas a tina avaria en el Ge i ern, el qua!
torni al baile blau amb tres pneumätics la situacid i ecovq‘rnica en
res
no ha variat, fins al punt que en
renarats. (Rialles.)
Comenta la tasca del Govern, i diu cafes i !loas públics se sent dir aue sembla
que encara governa Ataña. (Ruque no ha Set res delent perquè no ha
fet res, ni be ni ¿olear Es ',lana que mors,)
Recorda al Govern el resultat de les
el Grnern no consideri necessari fer una
nava declaració ministerial. com si res darreres elecrions, que marcava un ¡lides
d'aspiracions nacional; a les quals
no hada', ocorregut en les darreres setmanes d'anodina envernacia del tais. Pel no s'ha procurar ni aconseguit donar
contraed, considera oree dc forcds otee el satisfacció. Acaba dient pie que si el
Govern narli a la Camlira i digui que, Govern rectifica i es decideix a atendre
prisa fer, p uix que fin, ara no ha fet el sentir públic tindrà la coHaboracia
res sobre nrohlemes tan palpitanto i tan de les formes politiques que represensentits nel país con, l'amnistia la ca pa- ten.
citas dels senvors Beninmea i Calan Sea
El senyor BOLIVAR (comunista) retela i abres niiestions a les quals el Ce..
senyor Urroux digne en
vern es va comnremetre i bu Es- carda que el
certa
ricasia que no li tremolada la mà
ueuv, estseea. Premmta concretar/leas al
sentència de mort. Diu
en
signar
una
Govern rema solare tot aixd i ronfia en el !len nenediment i rectifica- que no ha dubta, a jutjar per les coses
qua
—
diu
—
estan
presenciant. El gociA (M olt hf en les ¿retes.)
vern Lerroux — afegeix —, continuaEl CAP DEL GOVERN contesta. dor de l'obra d'Araba ¡ Largo CaballeDio que se sent malt honora< atol, la
facilitar l'arribanregunta 'tue s'inicia amb literatu- ro, únicament aspira a
ra de gansee 1 acaba amh ma- da al Poder del senyor Gil Robles i del
feixisme.
Protesta
contra
la persecucia
sada púlpit. Afirma que el Goteen
solament ha de confirmar la seva ante- a la premsa obrera, i censura el propdrior declarada, pula q ue fonamental- sit de reformar la llei de vaga, establint
ment les cose< no han variat. El Govern el termini previ d'un mes per a iniciar
—afegeix — ne 7,5 de rectificar rea so- en Mur.
tire els seta propasits 1 projectes. 1 re(Semi: a lo pdg, 5, col, 3)
renda que alguna deis assumptes que fi-

decidiren repartir-5e els llocs com a
bons germana i posar de seguida
.
mans a l'obra.
Semblaria lagic que després daquesta combinació, els veíns de Satis
haguessiti quedas divides en dos
grups: els que eren d'ajuntament i
els que no ho eren. En realitat, pera,
Ice pogut deduir que no és ben bé alai,
sin(' que els salassencs estan dicidits
en tres comissions: la dels sis, la dels
trenta ¡ la de tots els altres. Les gestions les ha portades directament la
comissió dels sis. de la qual em fa
l'efecte que porta la batuta el mesar,
un senyor que he pague saludar només un mornent i que Mha remarcas
la seva satisfacció per la unanirnitat
que demostren els salassencs 1 que al
seu entendre ti/llauca permès rer-ine
cuereo que és fals, con/ algit ha dit,
que sigui únicatnent ell el que en011
tot aquest enrenou. Aquesta corniasió
dels sis va parlar de la qUestió del
rec amb el President Macla l 23 de
març de 1933. El 2.1 de inaig del matear any, resmentada comissia va
ésser rebuda a Lleida pel senyor
doriola, el qual els va prornetre una
entrevista aria, les dues Companyies,
entrevista que CIICard esperen. Mani¡esto la nieva sorpresa en sentir parlar d'una segona Companyia de la.
qual no tenia cap noticia. i resulta
que aixa del rec es va complicant
perque ja no deleita d'una sola Companyia, sitió de dues. L'una, la Canadenca, els ha de ier el sea, i raltea, la Productora de Forces Motritia,
els ha de donar l'aigua. ja que aquesta darrera en construir la presa de
Senterada per canalitzar l'aigua del
Flamisell cap a la robla de Segur, va
deixar el riu sec, i precisament el nou
rec de Salas ha de sortir de la centraleta del ras del Congost, que amb
un paper i un Halas em demostren
que está enclavada al bell mig del
tras que no hi ha aigua. La mateixa
comissia dels sis tamhé va anar a
veure, el 5 de desembre de 1932, el
senyor Santasusana. de la Canadenca,
el qual els va dir que baria tot el que
podria per donar satisiacció a les aspiracions de Salas. Al cap de deu
mesas d'aquesta visita, l'alcalde de
Salas va rebre una carta de l'esmentat senyor en la qua t sanstava a
l'Ajuntament a enviar una mena de
comunicat oficial a la Canadenca
aszegurant que el poble veia amb
molt bons ulls els esioraoa que feia
la Companria per solucionar la
qüestin del rec.
—Davant de tanta befa—em diuen—
i en vista que la Generalitat tampoc
no donava senyals de vida, el 14 d'oc.
tubre de l'any passat tot el poble oblia
ga les autoritats a presentar la di-.
ZCostesisa o le »gimo a, gol,

LA PUBLIOITAT

Les Lleteei

les
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Un poblke,'
S lora (te 1a IJi Revi
(12 de la ein1111 pdgine)
ILm fin acure practicatnent la
sirte de SIH. M'acompanyen a se-
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CRÓNICA DE LA POSMA

'La voz a tí debida',
de Pedro Salinas

un caml de comprensi6 en menta
riera de paraules endutes per un ver.
tlgen I un ritme que—permeteu l ' espremie, — encaixa admirablement ama/

al tentit d'aqueites paraules. 1:jan
innegable del llibre de Salinas és de.
gitt principalment a la verltat del seu
punt inicial. Diguem-ho: no es tracta
de cap *manera", ni de cap sacrifici

Assenyalàvem fa por la dfrecrld
la moda, sind d'alguna cosa proascenden t de les darreres realitza afunda
i válida universalmertt.
cin & de Pedro Salinas. Ara la lecde
tesJoma TEIXIDOR
tura incansable, repetida, feta
tes les maceres possibles i en els momento mes diversos, del seu darrer
poema "La voz a ti debida", os referina les narres valoritzacione i ens
obliga, guaites par a essenyalar vietintes,. a ocupar-nos de les qualitats
d'aquesta darrera obra de Salinas.
En aquest poema el poeta es llanca a fons, tenue cap subterfugi, amb
la Iltaxitlis gosadia, cereant el risc
continuament. Fels tenme que no
havient vist poesia tan despullada, tan
entena de motius ornamental!. Poesil
al descobert i que es complau a desde
cobrir-se mis. No vol saber res
de
cap escamotei g d'iHusionista nis'ad•
o
no
cap foc d'artifici. S'admet
m et d'una manen elemental, simple,
perquè di "de la manera que es".
Cap condes c en cia , refús d'imatges
mes o mensa brillants i de tota con.
cosió a la frivolitat de les modes i
els dei. Intransigència, desig de nesedar que fa ¿ir el que es vol di/
sensc metáfora, directament. amb la
seguretat d'oferir poesia autentica en
la sra. dimensió mis profunda. Hi
ha alguna cosa del paisatge castellä,
net, orle, propici amb tantes soledats
a totes les transfigura cio ns en acues"alliberata poesia linear, aim p le, ascesi
per.
da". Cap element sensual,
finta. El desig d'assolir-se verticalment no Vine belligerineia al les.
teig volander o a la mollesa fácil.
Cap divagació tampoc. Tot el pósit
sentimental necessari i la Presineia
d'objectes concrets, de realitats indeiugibles. No és una poesía inventada. sind una poesia necesseria.
Aixi, tot el poema ti alguna cosa de
vol conc i a i segur de sageta. De fatalitat, si valen. Destins .sense refús
Pos ible. marees imprescindibles.
.Altrament, en el Ilibre aleteja tamb é una iatalitat d'ombres i n e viritata. Conflicte, lluita d'aparences i
del que In ha mis enllà de les aparences. Consciéncia dels enganys inventar; per l'efimera realitat sensorial, esmunyedissa. i de la necessitat
de realitats me. altes. Tot el que
veus són vela, obstacles, que ens priven de veritables VitiOnt. Per die-ho
amb paraules del poeta sities Lao.
Tseu, aclariment just del sentit d'aquest poema de Saiinasi "La veu que
es la ven no is Pas la veo . El 110 111
que pot ésser anomenat no és pas el
nom". "La voz a ti debida" ve condicionada per aquesta idea essencial.
L'amada es alguna cosa que cal anar
a cercar darrera de tot Un braeat

E Ia

!libres nous

"Història de Catalunya"
(TRIA D'HPISOMS)
per 4. ROVIRA 1 VIRGILI

Plug hicions de JOSEP 0810I-S
ate l orieles ter 1. JULIBERT
(Rd. de "L'Oren de PoPer")
La presentació d'aquest llihre ti un deliciós casino imateer. La coloraina

les teces illustraciona abundoses Ea una
testa per als ulls. Sovint les escales
prenen un colorí! de reg ust popular. El
dibuja, simplificat com cal per a Dotarhi color. ha este executat deatrament.
Per ta l de donar la sensació fer-lo
a semblança de la imatgeria popular.

Sentare. però, encaixa documentalment
en l' è poca o en el fel que representa.
Com la indica l'aclariment del subtifoli el ll ibre no és pas una história
completa sind uns eeleeció d'episodia
Rovira 1 Vi r gil i ha escollit una selecció
de fets, d'institucions, de periedes histórica roe van des de l'art rupestre fin,
a la Catalunya autónoma. I els ha exposat o explicar amb resta renyit carneteristic de la se a , prosa. Cada tema tractat assoleix el valor d'un cuadre o d'una

sintesi.

Es evident

nue l'autor no ha

volgut

empresa. Triar un historiador litem 1
ensenyen les
un dibuixant artista perq ui ens orasen- t'In? carrera i places ¡
tin lea pagines essencials de la nostra !lis- múltiples cases abandonado que ara
mes
que
pilota
de runa. EM
sóri
la
no
tó/da no sola is ter obra cultural I
trihlieL sin6 tembe d'educarla, eres. disten que havien treibst a ésser prop
dc dos mil habilants i que ara nonti%
tica.
Pau VILA ahn neu-cents perqui ele abres se
iban hagut d'anar yergue s'haurieu
mort de fans. Els que queden s'han
(O el propdilt de resistir tant com
ILS DA. D. L. A. N.
Pugu ia , i tenen l'esperan ça que els
poders públics no els deasai.an pas
p er acmpre mes. 3.1cnAguaita nit tindri lloc la abandonats
trestant, pern, ja qua les autoritats
soldó de "Cinema 1912" del país l'han desentes de Salas, Sales es detenten de les autoritats. Els

a l'Intlrn

Avui. a les deu del vemnre, tindra lloc
13 sessió de c i n e ma eetr0sPeetiu "1012"
w.ganitrada pele avantguardistes — o reraguardistes — D. L. A. N. Tindri
be a l'Intint: la sala será perfumada
amb violetes, d'"è poca", i la música sera,
d'e poca tambi, Bertini, Mankhelli, Sa!liviano-, Una bona sentó Per ala araa"
don de Cinema.

EL CORREU D'AVUI
* Camiettisto elemócrate I li beral:
TA PUBLICITAT és el vess..e dini
i Ilffrodor Es el volt?. settnanari,

%estros (libres ele trabares a (ea MI.
leteinne dele ClArekt orar., 1 Patine de
rh Nmeees Clelesier, de les eollevitmo
a Proa". "La Revista". "Eareine".
> Univers" ; 'Citatemia". Si voleo tenle el millor recull aubscrivitmon a la Revista de Ceta/tolva (Ta-

nineria.

Neme; Itialdpiones. — Avui es
*
posará a la venda el Ilibre de ,T. Oliver
i Febrer, "Normes biològiques d'Estrue.
meció Social'. Estudia diversos aspecto de la vida genere! de l'individu i de

la micletat.

fer literatura per a ;Hart a amb la (Mal * "Redemprid". — El Pare Rafel de
cosa ha obras assenvadament. Per lli- Matad ha publIcet u,, Ilihret titulat
nn descriu Verhre Secuno.oe
" er, ea i f e,fe icts 1qc,oi as ti uwm, ,a,rt nalonuae 1 atsmh4 "Redempeid".
lar de la reelemneió humana, renreeen.
un
miatieisme
de la Creu, alm.
tes
en
el
un enntinque viu. 'ventee empalmi »tul,
cl; interesSeis Intellectuals i sensitius de bol del Crilleillniente.
pintan, sera amb trust Per la mai*
"La sala ,ts plena". Avui tato.
nada.
be e‘ Prha ril a la vendo la caricatura en
Remira i Vsrgili ha fet *in llibre nor. im arte de 1 Role i Rabentds. "T.a sala
mel Potser ein eseriure'l ‚'ha sentit mes es plena - . comedieta q ue va Esser Po
historiarles. que literal. Ho diem Denme
oer primera vegada al Ca--sadenrc;
en glgun ranf rol notser li manca la yo- mal del Motee. en la festa homenatee
Inda 3113 rolsIris; l qual 1143 donar prou elle es &Imita 3 l'autor el die 21 de feha ratone en el a gens escrita. rom unan. Aro Prnonassit.
• 33, 01 1,1 3, efls descrin pnisatee. P0f.
*
Buttlett del! 3114.sru.,
—
ser ba nensit que nn ennvenin nue Ves.
Anilla de masticar-se el s'amero corre a fest ralee enlorit; une la ll'hj /savia
11311t1 ama, el pfnts ele lea insattles, Aml, nonent al mes de marc del Rutlietf
de Rarrelena, el cual erntoa i cae la prosa ee austera, ele fets Musen• fl ' Art
escollits són peras mog ut s ner animarla. te el seelient sumari . "Dinanderies". re,
nrr
Ultra 3113 la ieonogralia intercalada sub- Miquel l'aril ln •
"Le «inercia, erii,ratlla magnIficanumt els moments. les Caries Cara-levita;
anules
musical
s
ele
.envera
n
isment*
la
t
fi g ures o el' simhola a trevaa dota 'estepa
¡ lee emenes. Ltrs imatges concentren ()mina fi de Folch. dineshatia ala Mis.
I. per Joacuim Folch i Torl'atenr id del leer« en l'esaenriel de orla
res: Prineinols Ingresen' a la Rihlintera
eofmndl.
Amiesta seleccIA de la TliatOrla de <jiu dele Mli-en- durant l'anv
d'enganys i d'errors.
*
Jalee Ofint, inaugura el dia to
tabinve. tan hen presentada, net sise hem
(lit la e. dedneix eme el muela ka un del corrent, a can Pares, la seva expo"El que te busque en la vida
ner
a ales que per a arana La sirial tan espeeada.
que estás viviendo, no sabe
seca peesentaeld vistes& ;milita per a
* Manuel Caedevila tambe inau gumis que alusiones de ti,
He ele urna Públic, fach per si sola
raré. les galeries d'art Svra una expretextos donde te escondes."
alee lateafin antes les mena 1 que qui l'a- rra,aicin
• l'ehri I el Ihegefaf. Leetur que l'en. dia 10. de les obres pictòriques el mateix
Precisament el principal perill de eeti ess el deixad.
l'amor Ei sotmetre's al vertigtn de
"L'Orell de T'apee" ha inicist 011, * rete Ama, exhibirá, chotee de
lotes aquestes aparence.s.
ases, alainss treballs decoratius.
enttesta MEA d. /subtitulase una bella
Yo vivo
de sombras, entre sombras

de carne tibia, bella,
con tus ojos, tu cuerpo,
tus besos, si. con todo
lo tuyo menos tú.
Con criaturas falsas..
ofreciéndome en labios
el gran error del dia."
El poema es tenyeix trigicament
amb l'obseseió d'aq u e sta idea de rel
profundament platònica. Combat per
assolir l'amor veritable, inassolihle
potser en aquests instante mortals i
dins els limits d'un paisatge inconsistent, mentirla quotidiana, perú que
haurà de complir-se en algun indret,
en un altre món si voleu, perque
respon a una cosa mes ampla i menys
fantaemagiorica que el nostre món
habitual. Heus acf tito!' com a condicions d'aquesta eristallització ultra.
terrenal de l'amort "Lo encontraremos, sl", "No en palacios de mármol", "Me estoy labrando tu sombra", etc. Multiplicariem lea cites.
Itineraria d'evasió, invocacions mis
o menys angeliques, &miga de realitzacions mis pures de l'amor, ara
sempre una mica inassolible, i voluntat d'arribar fins als estrats més
essencials. No hi ha en aquest poema cap galanteria, cap compliment
ameró.. Per dir-he eimbólicament.
s'ataquen els ocells i les flor, com a
temes solament dignes de madrigal.
El poema "Qué entera cae la piedra"
compendia tot aquest desig de profunditat amorosa.
"Mejor no emane
mirándose en espejos complacidos,
deshaciendo
esa gran unidad en juegos vanos;
mejor no amarme
con alas, por el aire,
como las mariposas o la, nubes
flotantes. Busca pesos,
los más hondos, en tí, que ellos te
[arrastren
a ese gran centro donde yo te espero
amor total, quererse como masas."

Tanmateix en el desenllaç del poema h; ha tot un reconeixement de la
necessitat de la eoexisténcia do res bre e i redima que en, interesso assenyalar perque aquesta idea —implícita segurament en tot el poenta —
marca d'una manera molt humana tot
aquest amor que vist des de la su•
perficie patria semblar-nos estricta.
ment triste. El poeta demana colora,
dades, narra per a les ombrea i Invoca un retorn
"ai esta corporeidad mortal i rosa
elonde el amor inventa su infinito".

ids que podem dir d'aquest amor.

ja hem dit d'aqueo poesia, que
*o is cap co,, inventada, binó real.
profundament humana. Veus i aven.
turca que responen a realitats estric-

«en

tetec litekeleis 'tutela gut 'roble avui

Dimeerea, 7 de mitre da 1934
Nadie

seus habitante no pagaran cap contritundió, no tindran cédula, rls vIcots
no aniran al servei i tots plegats
voldran cap contacte amb ningn que
no els prirti ele plans del rec. Intento
fer - los vcure que aquesta testitura
is precisament la mis indicada perque els arrangin moteta qisestisá, ja
que els poders públics no poden ni
parlamentar amb alls senyors que
slan coHocat al tnarge de la Ilci. No
es deixen enternir. Ells volee que la
Generalitat nbligf la Canadenca
coi-urdir el cempromis moral que va
tontreure amb Sa g a. Provo de conveneer-los que si la Generalitat
'ca v a, sits ltre die se suble v arla un
altre pohle, i drapees un altre i un
nitre, ¡ ere ale?, semblaria Xauxa. N'e
ha manera. Disten que ho tener,
molt ben meditat, que no ele la por
res 1 que ni els espanta la perspectiva
que apunto que qualsevol día ron,pareixeran a S.alás uns quants gua,
die. cW1s, i s'emportaran totes le,
autoritats que van abandonar els
arrees. Dedueixo que el dia que val.etti n agaia r un ralassene, se n'hauran
d'emportar tots nou-cents habitants.
Aprofiten Ecuartunitat Per exp li
colleccd d'herotei.-carmeunb

1,1331-.113113.•31-..

ta

El cu Albea&
L.4 lt L',114.VIT/IT
Jiu eln
Record"' qw. e s CeeilIN131
Gove rn sjsie eseiveena i que apilen lii llri
a sorba. •er 44'41:
' La democracia catalana ha d'a-

Pleudir apesta enérgica posició del
govern anton ; onie, di•poaat s mantenis' sense enntemplaeiena ni debilitats l'imperi de la Llei per damunt
de tots, vinguin don vinguin i siguin
qui siguin. Quen sin les extremo eaquerres lea que se'n separen. 'a Cata'
hoya tapies la Llei. (Juan si'm les
eXteentell dretcs. a Catalunya s'aplica
la Llei. Quan sins ele ca p itana di n '
ddstria o els dirigent, de la F. A. I.,
a Latalunya s'aplica l,s Llei. Contra
la serena decisi6 del gavera estala
no Iti va/dan ni 1 estupidesa frenética d'Albiliana ni la reguera insensata deis q ue penten que el problerna
sociel del man pot resoldre's tancant
les portes de les fabriques o Iti fabricant explosius.
fra ami) cordial satitiaeció que remarquern "quema severa politice del
paveen Catalunya entónenla. Una
Llei per a tote i l'exigencia absolut;
de sotinetre's a ella."

El, DILUVIO
"non: que In ioniudnitut parlanteulariu /10 pot emparar 334 facciosos:

"¿A un diputado que tal hace pueden serle reconocidos los privilegios
todos de la inmunidad parlamentaria?
Luisa Cortes republicana s , ;pueden
negar el procesamiento de un diputado que se prevale de la inmunidad
para impunemente urdir conspiraciones contra la Repúolica?
¡Habrá en las Cortes quien de repub lica no se precie que emita voto
contrario al procesamiento de Albifirma? Al que tai h i ciere ba•uria motivos sobrados para aeaalarle como
cOmplice de loa fascistas.
Se nos dirá que la Cámara es soberana y como en au mayor parte
liállaee constituida pot elementos dc
las derechas, nada de catearlo será
que su voto resulte favorable para
Albiftana. Pero ¡que confianza podrian entonces merecernos unas Cortes que be pusieran a favor de un fascista acusado de delito de conspiración contra la República?
Los diputados que semejante exceso cometieran bien merecido tendriati que se les ca:ificara de faCCiO•
SOL Y si por el voto de unas Cortes
que deben ere republicanas quedaba
inmune un conspirador fascista contra la República, hahria llegado la
ocasión de que el pueblo. en un justiciero arrebato de ira, disolviese a
los traidores."

tate per l'astil d'aquella de les vinti-dues parelles, i encara per si tots
aquests precedents no em convencessin, em fan notar que a fi de comptes
tant és morir d'una bala al cervell
roen d'una pulmnnia o d'inanicih.
Per iinzlitzar parlo del decret del
10 de febrer de la Peesidincia de la
Generalital. Se'l saben de Ine1110fia
i ncc falta qui din de seguida que tot
aistó 35 Iletra morta j que contra el
que a Barcelona ens pensen, l'afer
li ó q ueda ee<nit ni m'U menye. Confien que aquest delegat dl Conseller
de Governacid s'avorrird nerque ningil no en fará cas. Si dicta un han,
rl preponer no l'hi voldrá cridar, i
l'imprimeix, ele oalassenes 113 es prefieran el la molastia de llegir-lo.
part que a l'aiuntament no hi !robará isi documents, ni papers, ni t0tttires. ni res. M'informo : a personalitat d'aquest delegas i resulta que
RE.VOVAC1O.V
el5 salasaencs l'aprecien molt. Es F01$
els lerrou.rsles, o Barcelona, es
un renyor que viu a Trernp, genó és
tip
stren adta-rsaris deis noticias d'Alfill de Salas i es molt beis vi ' de
Matean. Opino q ue probalilement el ai:ama. ji.ri oron radical aProzu
rip. (i(ud de les autoritati catelosess
fet dlaver acceptat aquest i¡Orrec
fora perdre les sanpaties, i s'afanyen
"Esto hay que suprimirlo de raíz.
a dir-me que no, que d'amii un quant La justicia, la salud nacional, tan netentps encara se l'estimaran mis. 1 cesitada de quietud serena, no percnniidenelalment afegeixen:
miten la piedad en estos casos.
—Ja veureu corn no tripera a diSe acabaren aquellos tiempos en
mitir.
que unos cuantos militarotes, co n s— Per qué no podrá fer res?
tituidos en sindicatos armados, tet
—les que per això per una a¡tra rtiail intervenidos a l os Pode res P ú
bcoesa.
s.0-1P eerlij ueis f:II de Satis— i tarn
al dictado a los ministros y-blicos,
rec.
3c011arclailo a un rey que les pedia
Xavier PICANYOL ompasión para poder seguir en les

e inri s

e

!ro.
la da pichón y on los c am pos de llur erim. La represantacifs dale nobles innobles a u¡trenca. Dele semienta
que, amb llar traidoria, reduiren a
Siempre faul el espabol propeneo
las imitaciones, al m ir a r Por sucinta l'esclavatge la, nostra terca, malgrat
de las fronteras. Loe sombreros paheroic del plorat Pau Claris.
risinos, las corbatas de un rey inglis, PerO la realitat a ha imposat. 1 el
les especies farmacéuticas ale/rana', nostre Ajuntament, catea 1 estalaeran 1111 i provisión constante en el 'lista, ha fet justicia renunciant al
campo inmenso de la cursilatie. Con mamenimant luna titola deshooroaos.
la marca eaalici Pos conformába- Q u e els re cu lli aquel; qui encarni
aquella traidors."
mos.
Los patios de Tarrasa, con etiqueta
. València pelo Estatuts
inglesa, vistieron a miles de admiraLt dealid PrAvia plunteiadq al Candor'eesr od en ulae s et rl r ape:1 i: beneitiel:tiseeinipor- aria per difIcultar la etarra norma
tación del "taacto", qae cn inversos de l'Esium bote permet o EL CAMI,
puntos de Emoln es una tunda tiene de Vefdacis, de Ser
a t afirmala tediid

lo:
aer icie m
lun%
. inli'bxe°rar r iEc l i Miljt ile nn etom veae anda
rosisituo, y anunciamos el fracaso por
ocurrir
que,
cuananticipado. Y podrá
do alguien nos levante la mano, aunque sea en tiempo de saludo, no tenga otro tiempo para dejarle caer."
DIARIO DE BARCELONA
rell "Brusi", oleario i suma de
penyes blanquee, fa la defensa i elngi

"Y conocemos también, aun sin haber cambiado con el el saludo, al
doctor Albihana. Es un hombre bueno, honrado, leal, estridentemente
patriota, pero que padece el alin de
la notoriedad, y ese afán es la causa
de que se haya Ido quedanefo solo en
la política, s especialmen t e en el
Parlamento. Mese que el sean!.
Selvas, ee111 su enorme torpeza al encarcelarle, no ha tenido otro propósito que el de arrenrar:e de su soledad, haciendo cuanto ba P o d i do Para
que el Parlamento espanol se ponga
a su lado, y convirtiéndole en "el
hombre del día".
Desde luego no podía ser encarcelado, y menos del modo abominable que lo turf. Pendo por bueno 311e
el doctor Albihana clelintl ia le es (no
nos proponemos tliecut i eln ahrtee),
nadie pasarse con al a vías de detención. Y no Podia s er. P eni q u e el doctor Albiñana es diputado de la nación, y taza, por tanto, de Mmlinidad parlamentaria, le cus!, emulo es
sabido, le deja al nuevo da treta

vegada en mis d x
ren t ama, rota la representeció del
País Valencia — Caetelló i Alerten
emnprestos. naturalment — han votat
contra les veHeitats uniteries i astimilistes de la "meseta". Per primera
Vegarla el Pala Valencia ha donar sen.
y ació de cara a tot Espanya, diste/
alguna cosa mea que un estas congloinerat de "províncies"; per priniere
cegada, solemnialment, la nostra terra
ha acusas la seva personalitat incon.
fusible, la seca voluntat d'ésser ella
mateixa, Iliure de la tutela dels partits general.. Ni cal dir com destaquen, aquest fet amb patrietic orgull.
D'ara en avant, si com (l'e j em e, persisteix en aquella actitud, timbres,
valenciantstes insubornables, creurem
en les insio autonórmques deis Pertits que tenen en Ilurs cuan% la dieseció política de Valencia. tima aci el
jet que no volguirent que transcendí'
com una anécdota tense importancia.
Per una actuac iii totalitaria. que douiliuii lea Iluites de banderics, cauta de
la nostra decadencia nacional, notaltres destaquem l'actuació d'aquells
"Per primera

partits."

Aqu,st llengualge i apesto: actitud.;
peeme(cn de comprovar el e g pid atan;
que en pqe fetnps han /ti lea (dore cutonötnistee a Estiun3a.

Les dretes ja ataquen
el Govern

El. DEBATE diu que el migare ocre
nfel sinn Govorn lis stat una claudicaAs . Alledeix a l'arord d'obligar e/.1 eaacción judicial. Y no ae net Mijo. &n'ir tuadrileus 3 que liqui ll ssiu !a
que Cataluña tiene ahora su E sta d' erre,' seriaana d treball, seda n' l's
porque esa inmunidad debe aer-tuo, demandes fetes pela sindicals obrera, en
acatada lo mime aqul que en el resto nwri.--diu—nn Jiu eletnanat cettytes
de la nación. Desconocer esto, 'cría ningi;
manifest firmat Ida :indicios
ignorancia supreMill conocerlo, y dedifieurid:
insentido
contrario,
acuse
obrar en
"Pues la desigualdad de trato que
seniatez, o, cuando menos, *tal o nea-

itardlinelnenctirtnro'
de él, eisdetatitateagetlerP
haya accedido a la demande para la

tia ; hechos semejantes puede indumiento. Quisiéramos ver cómo no, cir a alguien a creer que la energia
daba la razdtt :huta el propio seno, desp'egaria para con lob patronos.
m eiput.tini,
le
el cuso
o c .20 12 d
cSaarncteallid, e n.i en
mis que en un impulso de justicia,
,8
obedece al deseo de quitarse de dealegando
del Parlamento es/4001,
lante ese conflicto violento con que
que. como es Malí" no regia ron los Sindicatos amenazan. Y
e i se une
Pur,
ida.
g
general
¡reele
y
le
él l a
ci e s to la falta de castiga p ara el p roMan; la directa Impone la reciproca"
reder ilegal de tales Sindicatos, se
.
',ral e a ver e:1 este primer acuerdo del
L'actitud del ministre
Gelble(33 algo Intly semejante
de Finances
a una claudicación.
No basta que no 10 sea. No puede
io combas d'un a numera
ni siquiera parecerlo. De complacencOhItulisdðtil
cias
y debilidades del Poder se nutre
"Si el tercer Govern Lerroux fes t
anarquía. Y cuando asoman en el
u1
.s 114r,00Verall h r,ern,1:0341. aal)rale, gel ilote ,neyró: lItaorisonte
politico del p ais turbulrncies sor ales como las que se anun.
ministre, perque slaurla v'et com- fiall para la prOxima
— buelpellit a presentar la seva dimisat6. &g. en los periódicossemana
y en la metaAquí no bi poden haver interpreta:Iirgi. --, mostrar flaqueza ante la
cions personals de l'Estatut dr Ca- primera rebeldía es dar el triunfo a
talunya. Aqui hi ha una Constitue;o las demás."
de la República que ha esta: votada
per lee Corta Constituents i un Estatut aprovat tambe per elles, i el
Gavera de la República, est;rui (CM' Avui trohareu la
post per Ira persones que sigain
tingui el color que tingui, te e' delire INFORMACIO D'ESPORTS
d'acatar-Ioa.t
a .la peina 10
Suposen que el teeCee GOVerlt tel
senyor Lerroux no tardará gatees
dits a entre i que, per tant, pOISCT no
val la pena de demanar que el se- EXPOSICIONS D'ART
nyor Marraco sigui obligas a dintitir;
pena si aquest Govern duré; mes del
que es campus, i Migues una agonía
llarga, que säpiga des d'aquest mo- GALERIES LAIETANES
ment que Cateltinya, si no hi trenca
CORTO CA
,
lea relaciona oficialment. les hi tren- lareettleld-vonda frass Irneertant part/di
ca de fea perquè mentre aqueas sed• t'isidros do l• causació 111,rnalell
nyor Marrares 5igul ministre de Ei- Odie IliDA1-00
Pintura
nances— despees de dir, con ha dit,
P1111161
que l'autonomia de Catalunya ha
Pina al 111 del meren,.
d'interrompre la seva manta fina que
totes les "regions" espanyoles tinguin lambe llar autonomia —• nosaltres, amb un Govern en el qual aigui
ministre aquest eenyor, ja no II, no- LA PINACOTECA
&ni mantenir cap mena de relucid."
PA36316 c 011ACIA, Arl
tu PASQUAl.
Pintura

La catalanitat de Tortosa

L'.4juntarneut de Tortom ha acordei
renunciar per afuere als titels
siass i Ea-melar" pie la ciatest eittilfam leer erearnj t tweannsd de Seis
catalens. VIDA Ti1RTOSIN.4,
deis hrpopt mis fina i tet,, s settsill,• 1 del
caenlanisme 10 e 1, 1 3i. din a prepdsit d'nanee aenn4 en qua, una han inffent
als Se113 anules:

Pies al e do l'actual

SALA BUSQUETS
PAISEIG Di tiliACtA, as
Moblar 1 objestot trart
RRRRRR RAPOLIS
Pintura
Pina al a 01 mire

"Fstern satisfets. A por a por veiem
realitaats els nos tres minora somni,
Ile catalani-me. nostra clutat vi.
SYRA
bra intensament en la noca etapa que
romance. 1 el reso principal 3 .011 en •IPUTACIO, tea
.
'retiren 18E10
del
del
Casal
paret$
conventuals
Sri
1 ernernontacie
les
1100111A 101.4R
noble, 1 les nostres oide s , i ntensa Pintura
Pintura 1 ditisnaci
MAR PLANES
ment, harmeniosament, se sentirca
arraulieles p e r un agredolç colloqui
FU,. al 10 ds Mate
en honer a la noatra eatimacia ciutat,
eacarnida, calumniada i befada en un
'Ost'
sentiment tan íntini com fou el de
14 seca eatalanitat quan les !len ta del SALA PARES
conste-dile d'Olivares. botxi a les ordel
p iaoje
de
Felip V. d'in g rata
a.
di,e
dr:efs,26rv
que si aleshores els traitaren la seca nmbre fatidita darntint les testes serenes deis
nottres 1113d1r11, avui, tambi, pe!,
imbits del seld de sessions mustie
pals, plenava la veu sacrflega d'una
tortnaina que, ationttnant•se

e" lb,ontistottiergtou.5inn,s,l," sral, Irgu,:enein rtercaódlloir-

que la Corporaci6 municipal Ilencava de la SEU história, neme reseis.

ds
quura nola el'ssist abise or ne' ihs: Irdr

f idliruheoldla-

11. COMA EA11,1111111VIES
RAIION DE CAPIPIMADE
Pintura
Eapoa!eui do putture catalana
de mara
Pino al
.t

SALA GASPAR
00011111.1. ni 01111T, Na
1iO411
•Inturer, Dtbsl.es, Narria, aparato,
Dimite I 111«llurits
RAPAII. MITRARE
*Aliare»
Pino aliado Pulula

ritt
El ciar fin un rehot cle re.
belln. en racollar la sorites/asa n'e
d'un Conseller que defensava ele (eta GALERIES VALENCIANO
que ara la Corporacid punla. Era la
Puye mima, l e
veu dels anties capitostos del rel Pe331. 0•11310 II VNY Al
to que ressuacitaven per evidenciar
Del 1 31 la es maro

puneeres, 7 de

mere

de 1834

LA IBUSLIOITAT

e eigehunya
UP atmeament a l'andas la ama del »ayer Caoba
El »afilen. del rain
Averanys Foren aprovats eis (Mides del
Non mil obrers es
per a 1934 capítol VII de la l'el de Contractes
declaren en vaga
de Conreu 1 els que mancaven de
a Manresa
la Hei de Cooperatives
ranti-Catalunya

A Barcelona fa molts segles que no
hi ha una veritable aristocracia de rang.
Emigra a Castella darrera dels Reis
de la caea d ' Ailltria i crnparenta amb
familles nobles dala. I:c:taren
peina cavallers i algun menestral enrigeit que sen l'origen de la mostea "cias e alta"; ouatre industrials
ennoblits sota Alfons XII i guatee mis
aAlions XIII i tindreu Factual adargo
saldan.
l'el voltant escampas-1U tant coas tulpea d'imitadors i de cursis.
Tots aplegats — salvant Mies excepceet, pomposament, s'auto-anorneec e-sets-os, los a r ist o crati,-os (alxi,
en
caste:!ä t , i tenint resma de llar insignii:,:arga. na han trobat millor manera
de :c:. -se remarcar que representar loa l'espera datirmació catalana.
•
una arietecrätica autenttca
per conseguent, amb sentit terral, seria
tot al contrari. Penh ja hem dit que es
tracta d'una Cosa crimitació i de prorincianisme senee clic ni bruce
Ells, Jurant el regim anterior, tiren
de lude& contra la patria donaren el
nombre de traiders necessaris per eneta:- un telegrama o una comissió a Maefid; per fundar un casinet eolitic o una
"Celen Monárquica -, i per servir de
Fas d'unió entre els governants i els
eieidors estranys que sempre han pul'tules per Barcelona. Molt3 d'ella eren
>lides honoris causa.
La raó d'aquesta actitud hem de cercar-la en el gust que sempre han tingut
les cuates parasitaries per la política
i en ìoli instilan/ envers ins
idee: ncbles que els amenacen. Sien gent
d'ordre. és a dir, no rolen que paeei
mai res i partidaris de l'autoritat, a
condició de repartir-se els guanys 1 cm

comissions.
Naturalment que tots els lunes
negocis bruta semen també tina gran
tendresa envero els recime on es tan iàcil l'aferisme. No direm que no n'hi pugui hacer en una democracia: rerä
tara en tant esclata; en canvi, sota un
despotisme, la coi-mira:in da cosa de tot
repàs. L'home

craiers is consenador

per natura 1 corres d'esquerra per accident.
Cloent aquesta dieressi& direm que a
Catalunya. d'enea de la proclame:e de
la República, aquests pereonatces de
eles:e alta s'havien jet fonediesos, amb
ran. Ni gosaren trametre els seno telegrames i resectuasas ematestas amb
motiu de l'Estatut. Sabias que el poble,
:iteralment. els hauria ',erija:. I el teels feia dhorestedat i de pa:riotisme.
Però ara l'un, ara l'altre. van sortint
deis amagatalls. S'han disfressat amb
lea teories italianes i alemanjes de fr.:da. Pub no hi fa res. La sang no arribara al riu. Llur tasca es reduirà a
ice des de dins casa nostra la camparea dels nostres enemics forasters. D'aci
algun temps hl haurà la reeehrsa pro tesa, los buenos catalanes i nitres bes,lides per Ventil. Aleen etnyor Canon!.
hi caurà, badoc i baix de sostre
sernpre, i ja tornarem a tenir les furo-Z.7S 7.-:731, . Tan be que, fet i t'es. estavem :eme!
Oh!, i es tracta de gent que no delxa res per verd. Ja veureu com diei
una estona agrimeixen la Religien (en
caetellát. Cada país del rre'n té el seu
flagell. i el de Catalunya és de nodrir
una doezena escassa d'aquestes bestiaNo fan mal; perd fan nosa

Rossend LLATES

No podem publicar les
l iotes pregades que no
vinguin escrites eiì català
i arnb un timbre o signatura coneguda

7.-1--====1
UN LL1BRE QUE
D'ADQUIRIR
TOT CATALA

Parlament

Roben 358000 tes, a tili
cobrador de la elleralitat

itin13 el quòrum retlamentari, s'aprovä la
de convalidaeió d'acords presos pela
njuntaments del 1931 en matiria
de funcionaria

hei

A des quarts de SiS el president, se- credit contra el Govern de la Generalisas i el partit majoritari
M or Casanuees. nitre la atestó.
Al banc vermell hi ha el conseller de
El senyor RUIZ 1 PONSETI reeorda la sei's oposició a la %rada en públic
Celtura. sein er Gassol.
ha bastan danimaciä als escons, de les Coo peratives, pede desores de
Taraules riel senvor Ca s ademunt. no vol
i tarnhe a les trihunes.
Un secretan i Ilegeie l'acta de la sessin fer-la per no confondre's atnb els ausors d'aquella campanya. S'ocurra del
anterior, que s ' aprova seguidament.
(Entre el conseller de Justicia, senyor nombre de iteren; de les Cooperatives de
comum i ¿emana nue es fixi clarament
Llued.)
la limitaciri de socis en el dictamen. cae
Entren/ a FOrdre del dia amb els
actualment cimienta confusa.
PRECS I PREGUNTES
IdI tensor SOLER I BRU expo e a els
El eenyor C.ASADEMUNT repeteix motive rel, nuals la ComissiO ha reun prie que fa alguns dies formula al lactar aeuest article en la forma une
coneeller de Treball i al qual no &miti- apareix en el dictamen.
gué contestaciO sobre la manca de viFa referencia a les allusione del seu
gi l a ncia als passos a nivell de les linies compare le COMisSió, i afegeix aire en
Presentar aquest projecte de llei FOU ohtercies del Nord.
El senyor DOT, crin llavors, s'adhe- jeme d'amenace, turiiiiamnent i privareix a aguases manifestacions pel que dament.
El tensor RUIZ 1 PON/SET! rectirespecta a le, comarques gironines.
El PRESIDENT promet traslladar fica. Nlanifeeta que per afavorir les
Ceoperatives 311a de perjudicar fnrc o
novarnent aquests peces.
el comere, i. per tant , ni timba-carnes
El 'ove:e BLASI es reiereix tumbe e e trany le e
que ha sofert el
a aquella questió i din que a moho rencor Soleratuenaces
i Bru.
passos a nivell han estat suprituits eis
Demana finalment eme tetes les cormeguardes, i de mana que siguin reposats. ratiles quedin exempte3
de contribuEl sentor SIMO I BOF.ARULL es cipos.
refereix a la prórroga concedida a la
La COMISSTO considera que Per a
C ontiss ii> e 5 PC T i al encarregada d'estudiar (-ate cases rodela redactar-te min artieis problemes ele les hisendes munici- ele addicienal.
pal! ¡ les exempcione Lacale, ¡ ¿emana
Se su . ee,n el ¿cha! i e. pasea a la
al conseller de Finances que li
D'UNS PROJECTES
Jadeo necessäries per saber si sha de LECTURA DE
LLEI
concedir o no l'esmentada prórroga.
C.-inseler de Governació Ilegeix des
Demana també al mateix conseller de la tribuna de r
a nsellere diversos =q ue expliqui la dietribució del crean i tere< de fiel del eses departament.
de deu uni pes,f etes que sha de conceCONTINUA EL DEBAT SOBRE
dir a leamentada Ctuni5sin especial,
El PRESIDENT ernmet traeitadar LA LLEI DE COOPERATIVES
Desnrit de rectificar U n calllent els seels precs al toneeller de Finances.
nvore 501 FR I BRU i RUIZ I PONSeguidarnent continua :a discuseió del SETI. e'anrova
anide 1.1.
Pro :i ecte de Ilei sobre
Lx comiSSIO elrma lectura 2 una
ELS CONTRACTES DE CONREU esmena ormaneant un anide lo bis. la
Es pesa a discussió I acucie he, pri- qual is acceptada 'animar , tartera
mer del Capítol VIII, "Drets de tan- l'article addicinnal al 51. Rema solament
nendent d'aprovació definitiva aquesta
teig, retracte 1 rescat-.
Ilei.
11 1 senyor RUIZ I PONSETI crea
El secretan i senvne GERHARD dOna
convement que la Lomissiú podria suprimir els apartase tercer, quart 1 cin- lect ura a un dictamen de la Comistió
Presemostos.
qu è de 'l'anide esmentat.
El eentor SOLER T BEL - manifesta
El senyor CEREZO, de la Carniseiti,
manifesta qua aquesta no comparteix el que s'havia ohlidat de manifestar pUblicanteas
al senyor Bala per qué la
criteri del diputat eozialista.
El sensor RUIZ I Pe)..SET/ rec- Comissió no li aceeptä uns suggeriments
tifica no;ament, i s'aprova l'article ' bo a la I bei de Gnoneratices.
El censal,. TI.‘LART aeracio aquestes
tal com estas-a redactas en el dictamen.
explicacions ¡ el PRESIDENT suspèn
Sense discussió 560 aprovate els arla sessió ner suenes de mitja hora a fi
sietes is t i
m'e er nuae in reunir divcrses ComisLa COIIISSIO proposa. i aixi
le, : et ei pum.
curda, la sugressiO de l'article 63.
El senyor RUIZ I PONSETI propo- EL PATRIMONI ARTISTIC DE
CATALUNYA
sa la ,upressiú de l'anide 64 per creoA dos quar t s de s'un e, remen la
rel retundent.
u-rió
tutu
la presidencia del seevor
EI CONSELLER DE JUSTICIA
SA NOVES.
mantiesta que l'anide no pot ésta stiEl CONSFLLER DE CULTURA.
primi t perque eetableix el dret que te
:enyor Gas c ol. na,sa a la tribuna de
el conreador cnm a comprador.
Conseller, i Ileteeix el nroiee t e min llei
El senyor RUIZ I PONSETI es cobre /3 ,s
ea,ervació del natrimoni ardnna per convençut i s'aprova Veril- t's tic d e Catalunya.
de 64 del ¿arree Capitel VII. Se eusSe g ui'ament ni PRESIDENT aixecn
pfm el debat. Es parra a la discussió la sessió, despres de lle
gir Tordre dcl
dci Projecte
dia per a la SeSsiä
LLEI DE COOPERATIVES
Quedasen pendents de sutaciú defieitiva diversas anides d'aqueeta llei.
El senyor BRU I JARDI llegeix la
PROJECTES DE LLEI LLEGITS
redacció deiinitiva de l'anide 2.
A LA CAMBRA
El PRESIDENT suspen aqueeta disEl conseller de Governacii3, senyor
cussió per tal (le p rozedir a la votació
a/es, liegt a la Lantbra, en ia sessió
definitiva de la Llei sobre couralidachl Se
els seguents projectes del seu
d'aeords presos Per QU'atanco:u de

PELS PASSADISSOS

tut sobre jimdonaris
(Entren eh Coneellua dc Gotee/lacea.
d'Eeonomia i ile Saae.at. i roc despeé:
el Preeident de la Generalitat i nona.
)rosos diputats.i
A petiziä del senyor ROM EVA. que
l ir demanä en la sessió anterior, la enserió is nominal. El resultat drma 56
erit: a favor i can en centra. Re-ta.
dones, per haver ohtingut el quórum
favorable reglamentari a:s efectes retroactius, la hei q ue co n v alida els aeords
presos pele anntemente del 1931 sobre
destitució sie /une/uf/Gris en comemear eh
regim. i eeceptuant ele recidors que
nren g ueren aquel!: aco7ds de la responsahilitat civil subsidiaria.
Horn reerin la cliscu,siO sobre la

LA LLEI DE COOPERATIVES

REUNIÓ DE COMISSIONS
Sense discussió, s'aprova l'artide
Lii divertre seccions del Parlament
en la nena redace/O.
E! ',ene« CASAT. ) EMUNT formula es reunieen ah:7. les Comission, especials
Unes ObSerlaCirraS a Partirle 13 en non, d'Econoinia de Contractes de Conreu i
de la Comissió. 31a:1:t'esta Que aquest de Pressupostos per tal de continuar
anide. nue recula la venia p l pUhlic de restudi de projectes de hei de Ilurs resles Coneeeatives, ha servir als que fnea pectius departanients, com sön la liei
del Parlament combaten la tu ya obra. de mutualitats i la Ilei de prerroga del
ner a organitzar una campanea de eles- prea3upost.

'4at

Al pnrter II crida PateneM la presencia d'a quell s dos individus, penada la
notar que quan el cobrador a'adrecava
a l'ascensor, també el seguiren,
El portee els pregunte on attaren,
aquella no Ii conteataren. Un (l'en' entra deeid1t, (lanera del cobrador, a
l'ascensor, inentre Falsee es queda a

vigilar la gent que hi havia al portal
de la casa.
El poner va preguntar a aquest darrer 011 anava el scu company, tarnhe
sense °Mente resposta, i aixi que el
groom es disposava a entrar a l'a'censor per tal d'acompan y ar el citat cobrador al pis que baria demanat, el poner
li digné que nr Iii pugés, ¡a que rolla
ier-ho ell ntateix en el seu lloc.
En aqueat !nomen el desconegut que
shavia cnIlocat pu» de l'ascensor
apunta la pistola oblicant-lo a entrar
dins, fent exactament igual anth una
senyoreta, amb el groom, amb el xofer
del senyor Canthe i amb tres estrangera
que hi havia al portal.. Mentre
eme hi havia fora de l'ascce3or
obligava a ton els que hem esmentat
a entrar-hi. el que bi baria dila apun-

0~111.1~~~~

A Badalona

Són detinguts els
autors d'un atraca-

ment realitzat
diumenge
Badalona, 6.— Dio/naire passat, sobre les tres de la matinada, es presentaren unI bar -La Pepita'', sitU3t
a l'Avaiguda del 14 d'abril, núm. 21›,,,
propietat de Francese Navarro, de a:
anys d'edat, tres imite:e:sis que pece
moments abans 'serien estat a prendre una consumació, els quals obligaren, pistola en tila, a posar-se de
,ara a la pares Cls sis parroquians que
en aquella momeas hi harta i el propietari del bar i s'emportaren an pessetea t,ue truhana dintre e: calaix
del taulell i (mame que n'hi hacia
Sobre les taules de joc.
Assabentada d'aquest fet la malicia
de la Contra ciutat, comeng:: a practicar actives gestione j aquesta nit
uassada ha procedit a la detenció
l'ere Sänchez Garcia, de 27 anys (Veda/. natura: de Velen Blanco t
ria
solter i damiciliat ah carrer de
núm. 232. i Celedoni Gonzelez Sierra, de :to anys tr edat, natural
d'Almeria. fuster, i domiciliat
.r1 ca r ece de Guillen) de Torelló, Lletra E. 25. els qual, shan declarat
convictes i coniessos de l'esmentat
atracament, i se SUpOia, per les setices que horn posseeix, que participaren en l ' atraZanlent que aqUe , t eetn
nassat tingué 'lec al Bar Parie,
la plaça de Pep Ventura, d'aquesta

Al Sanchez Ii iou ocupada una navalla ele gratis dimenelons i en efectuar la noticia un escorcoll al Set/
donliedi per tal de detenir-lo : s'amag ã .
ael aiat a la corda, ah pou de la caa
ni' ii lau tret Per la policia. Sentid::
n itie aque,t detingut declara el num
del tercer que participa en el iet i que
no ha magia ésser detingut. el qual
s'anoinona Salvador Torrecilla, de eti
anys dedal, domicilias al carrer
Montserrat. núm. =2, i ée tucas csnegus a la nostra ciutat. Celedomii.
en el moment de la seva detencite,
ices ocupada una pistola Star. de calibre 765, nUm. 58.958: amb vint capsules. per a File de la qual no tenia perSegons aquest detinaut la Metete
tlel Sane:tez la conserva el Torrecilla
junt amb la seta.
En practiear Fescorcmlh. la policia
s'incauta tumbé al domictli deis tres
atracadors, d'un gran nombre de docu.
heut mle caräcter anarquista.
Han estas posase a dieposiciä del
'fribenal d'urgencia.— C.

Sir el cobrador de la Generalitat 1 roEl senyor Seises. en rebre abie al
Mine a Bit/ter-1i la cartera, on dula migdia ele periodistom, el. manifesti
que a les cinc del mati slavien
clarat en vaga els obren de /es fabriques de filete i teixits de Maneen ,
que eón. en total, uns 9400.
d'apuntar ande la pistola fino que r a eEl motiu. degut al qua! s'IU
censor va desapareixer; menee aquest raren. tao es altre que Ilaver anunciat
pujasa cap atnunt fins al arte pis, els la direeciA de la fabrica Filatures
dus atracadors sortiren tranquillament Bach Germans que només treballaal carrer i pujaren a un auto que, se- rieli guatee ches a la setrnana.
gons servida, els esteva esperant (eia
— Cal lee notar—digué el senyor
estora, el qual va tatuar en direcció Selves— que a les altres fabriques es
a / passei g de Colom.
treballa la setmana sencera.
Un das atracadora duia harret negre
La vaga es desenrotlla normalment.
i Falsee tina gorra molt semblant a la
Digué que liavia parlas amb l'alque acostumen a portar els dependents calde i que li baria ordenat que (os'
dcls bancs o de les cinitats comercials. sin presea les mesures necessáries a
L'inividu que portava gorra s'apodera ti 1 efecte d'evitar que los alteras l'orde la cartera i fugi amb aquesta sota dre pUblie.
l'aixella.
Al mateix terups va donar compte
Moments despree d'haver es t at tome, al conseller de Ireball del coi-ribete,
l'atratament, i degut a que rempleat perque les de manera de reaoldre'l en
d'un dels despatxos eetablerts a la casa el neu aspecte social, ja enviant-hi
del senvnr nimbó va avisar a la Comía- delegas o be cridant els obren,
• ••
seria ("reteni de l'Ordre PUblic, ¡venera rapidantem diverm, acent, af,nManresa, 6. — A les onze d'aquest
pancals del secretari de la dita Comi c mati sha celebrat una aasemblea
arribaren a-sari,enyoBd.Qu brers al Gran Kursaal, en la qual sha
la casa els atracadora ja harten des- acordat nomenar una Comissió que
aparegut.
gestioni a Barcelona, prop de la PaFI cobrador fou rondan a la Comise tronal, la ',aludí, del conflicte. L'asseria, ¡ estava tan nervids que (ligué semblea sha desenrotllat normalment.
traslladar-lo a una farmacia propera, on A la sortida 10 ha hagut petits inci11 fou aplicas un calman. passant no- dents entre dos crups de vaguistes. La
rammt a la dita Comissaria, on estigise rosa, perä, no ha tingut importància.
examinan les fot og rafies dels individus Aquesta nit, a dos quarts dona n, tinfitxats com a atracadrirs, per tal de veu- drä lloc al mateix teatre una altra asre s reconeixia algune dele que ha- iternblea per donar compte del resultat
vio intervingut en l ' airaTatnent • l'atttanI de les gestions.
• • •
despees al el empatx de la Brigada social per a declarar.
El conflicte plantejat pelo obrers
També hi estleneren el poner de la de la ColOnia P0115. de Puigreig, alta
casa. que a'annenena Liuda Garrido solucionat momentaniament, 1 aquello
Carel& ¡ el groom, que n'anomena Al- han deposat la seva actitud i han enfone, ultra diversos testinsoni3 de l'a- trat novament a treballar. Hom estraeament. ele quals examinaren tes I T pera l'arribada en aquella població
-toglafirsdepécn. d'un delegas del conseller de Ii reball.
per tal que el3 obres. % Ii exposin les
sesea queixes i les millores a les
quals trenes/ que tenen dret.
de trenta cinc a trenta vuit mil pessetcs.
Un top la tingué, va surtir de l'ascensor, tancant-lo hermiticament i Posant-lo en marea, sense deixar, perú,

Constitució del Consell

• • •

podia assegurar, perer era molt probable, que asmi al mal el confite,i estaria resolt i que tothom tornarte a tesbailar.
Un periodista va preguntar al senyor Selves si cra cert que divanes
elements manre e ans havien vingut a
Barcelona per tractar d'arranjar ras.
sumpte pel seu propi compte.
—Això no Es veritat--contesta el
3enyor Selves—, puix que tots saben
nue rucia directa cata absolutarnent

prohibida.

es.

Abrir al vespre rebérem per a la
seva publicacid la prestnt nota, ayalada amb eh segell de le Federaei6
de Fahricants de Filats i Teixits de
Catalunya:
"Havent aparece ahir una referència quant al conflicte del rarn d'aigua
en fornia nota oficial d'aqueas Fe.
decae,, de Fabrieants de Filas i Tel.
xits nIe Catalunya, anuesti ha de fer
constar que no exi e tI l'esmentada nota

ni. connegiientment, formula muta
entitat la queixa que de le dita neta
es despeen, i que no hi ha hagut motiu ele ressentiment contra l'actuació
de les autoritats."
• ••
Manresa, 6 (Per telèfon). — A des
Murta de dotze d'aquesta nit sisa donar Per terminada la reunió obrera de
Van textil i fabril que ha tingut lloc
al Gran Kursaal, per tal de donar comete de les g estions tetes firts aquell usament per la Comissió nomenada a tal

efecte.
Hi han assistit mis de ZOCO obren.
L'assemblea ha este pródiga en irteidents. encara que no han revestit gran
im nortanc ia. Han sortit a relluir parres
de ferro, ganivets i pinoles, Perb no
s'ha disparat cap tret. De totes ~ere, han tetas arrencades forca butaquei
i aleares han resultat trencades. Hi ha
hagut alguno ferf o . un dels quals presenta una ferida al cap de bastant
eoneideracit'e Els altres ho Pan de M'ea

importancia.

Lii eecamet de la guardia civil esteA la fabrica Gorlet la tranquillitat va preparar per a intervenir en cas déahir bou completa. No
presenta- ser necessari, perb no ho ha fet, ja que
ren els obrers acomiadats.
els incidents s'han descabdellat dintre
• • •
el teatre, Despees de grans discussions
També va dir que :a Federar/ui de Cha acordat no anar a treballar demi
Fabricants de Filats i Teixits li savia i reunir-5e de nou a les cinc de la tarEl dilluns passat, dia 5, litigué 110.7 al comunicat que no eren certes les, ma- da per tal de donar comete de las ge'nifwacions que els foren atribuides tions que hacha estat portades a tense
Palau de la Generalitat la reunió de
per un diari de la nit i les quals re- per la Comissió nomenada a aquest fi.
constituciU del Censen Superior de la
produien algun, diaris del metí. La
Els änims estan molt excitats, i es
Cooperació, establert per la Llei de BaFederaci5 li anuncia la publica- tent que en la reunió de detni es reaes de la CooperaciO usara aprovada pel dita
ció d'una nota oficial deamentint-les produran els incidents amb mejor inPartan/en/ de Catalunya amb la finalicategóricament.
teneitat—C.
tat d'estudiar les disposicions legals rees.
ferents a la cooperació i ieimentar ei
mosiment cooperatiu catalä per la MeA darrera hora de la tarda comunipació i tutela de i es societats sumie- caren a Governació que a afamen la
ses a la nava legislació cooperativa ca- vaga es desenrotilava normalment, ha.
talana.
vent-hi una reunió de patrons i obras
Componen el Irle del Consell ela se- per tal de cercar una saludó. No es
men Pece Mestres, president; SalvaEls diputats de la Lliga per la eirdor Armendares 1 Xavier Casadeniunt,
curnecripció de Barcelona han cireulat
diputats al Parlament de Catalunja;
una
nota a la premsa en la qual traelesep Ferrer, Salvador Garcia i
ten punts de vista que trobarien el
iueh Mestres, en representació de les
set: lloc d'expo3ició adequat al Parerganitzacions cooperatiees de consulta
lament de Catalunya. Enlloc cona alli
treball i sanisaries; Carles Jordi i Jotrobarien
l'eco que els esmentats sesep Calvet, pels Sindicats Agricoles:
nyor3 voldrien per les seves iniciatiAntoni Vilardebú i Juega M. Pta g . Per
ves politiquee, i tota regada que ells
la Federació de Mutualitats de Catacat. no han d'ésser els altres que els
Maya: Josep Macan. per la Federació
ii
renuncien sense un motiu justifiPelat
Sala,
rede Nsits de Pescadurs;
ajudin a fer excusable una actitud que
preeentant lletrat del departament dEno
te altre objecte que desprestigiar
conomia i Agricultura, i loan Cubra.
el nostre Parlan3ent.
can del Servei de CooperaciO de la Generalitat i secretari dcl Consell.
Constiturt el Consell sOta la P residin
-eiadlsniyorc 'Emia
Agricultura, es procedi a nomenar la
Ponencia permanent que ha de tenir al
scu c:Irrec el control del Servei de CooELS DETINGUTS AL CARRER
peració i la preparaciú del inaterial per
DEL DUC DE LA VICTORIA
Durant
la
mal
iliada
d'uliir
es
Ponencia
Consell;
aquesta
al Ple del
SEGUEIXEN A LA PRESO
queda integrada pela senyors Jusep \ta- presente un grup de deseolleguts
Els detinguts el dininenge pesr j a Puig i Roig, Josep Cairel. Jeep a la Place iti.‘ la Universitat atufe
Pum i Juan Colonia.
el propäsil do t'alar for• al quise sat en lit retinte.) clandestina del
Seguidament el Consel: entra en Ve- de (Han:. (Ve ld ha en aquella curve '. miel Dar cle la Vietbrin
tudi del; diferents assumptes que esta- plaea, xamfre al Parre! . (1..\
giii'ixett si la preau, on forettt
%en pendents de la besa resolució. en- j el qujd (u: propietaf de TOnistO traslladats abans-d'ahlr.
de
la
Coope,
i
e
situac
tre ell, el de la
Fins nl dos quktets de rlotr.6
Ztilalea ido Neoz, individu mol!
rativa -La Llevantina - ; la qualificapasada, el Jutjat mime.
ció dels Estetista dels Sindicats .4e/d- conegut com a anarquista i afienles i els tramits per a la conceeeb3 lia' a la C. N. T., i que fou de- ro 15 estigue prenent deelaracin
de les exempeion: que la llvi el, ab ir- tinglit el diumenge passat per la itle detingitts. 'rols ello manifesga la unalificaei i i prov i sional de le, uolicia en lit reunid elandeetiutt taren que no es tracta% a de cap
Cooperatives de Case Barates. i
que se relebra a la Penya "Nr re reunió clandestina, airó que et
mead, d'un Scrvei il'Insne c c i ú per a y Eso", al earrer del Duo do la te ., hareti al local de resmentat
les Cnoperatives tle Treball.
Vielt',ritt, presidida por l'Albifia- carees. per tal de poder baltldar
Fi Ple del Consell es remira cada pri- na. Eta desenneguls etlixarrn el el tbml or AlMenn.
ma rtilluns de mes.

Superior de la
Cooperacid

Els desertors
del Parlament

Intent d'Incendi d'un quiosc

de (Milis de la
Plaça de la
rniversitat

El seu propietari és l'anarquista que fou detingut

amb el Dr. Albitiana

ENVIEU LES NOTES
EN CATALA,
sempre a Barbarit 11

L'ALBIRANADA

Qnant. als militars detinguts
quinst emb bentine ¡ düspres hi
calaren fut . , III acudireu els bom- prr la mateixa causa que tiren
aconseguiren traslledats al castell de Montbees
joic. seran portal% a declarar
sufnonr Fineencli.
•
No hi liagub desgracies per- dava rd del Jul jet nümera
su wals. Les pi, rilues l'oren es- probablem e nt apueste maileige
malinadn.
easses.

11nn••n

Es l'obra cobdal i definitiva del
gran filòleg cctolà, el Mestre
Pompeu Pobres, en lo qual ha
treballat més da vint onyi
Un volum de 1750 pass. mog•

n i fIcament mingas Pe:notas 63
el cometer; a terminis d•
P essetess 10 al moi, Pessetes 73
Si desitja adquirir aquesto obra
olli i remeti'ns el següent cupé,

terne
Lonerlii.N
desate nibe e/ Di2downi almena de le
liessue Cotslan• pager•lo

LLIB

departament:
— Prujecte de Llei relatiu a la
creació duns Juran d'Exaecions Loca!: substimint en les sesee funcions els
Tribunal, E e o nómieo-Adnenietratius de
les antigues provincies de Catalina a.
2. — Projecte de Llei facultan els
Ajuntaments dels Ilualcipis de Catalunya de més de zo.ono habitants, per tal
d'establir determinase arbitris sobre solars edificats i sease edificar.
3. — Projecte de Llei contenint norines perquè els Ajuntament' puguin ronieerionar un nou Pressupost per al present exercici econämic.
Ei ta . nseller de Cultura. scinyor Gassol, Ilegi taraba un projecte sobre la
conservaciú del Putrineini Artistic de
Cataltmya.

Alsir al mati es realitza un dels atracementa mes enginy0202 ¡ pintorescos
que han estat comesos a Barcelona duran aquests darren tetnps. No calgue
recórrer a les violències 1 als trets que
aldea ésser de consuetud en la majar
pare d'aquests casos. L'atracament iou
comès a la quieta.
Pchs volts de dos quarts d'una de la
tarda el cobardee de la Generalitat Francese Ontiveres Galera s'adreçà, per la
Via Laietana, cap a la Casa nnúrrucro .1''
d'aquell carro-, coneguda per la casa
d'En Gambó. Entra decidit al portal,
saludan el porten, 1 II pregunte Pel
mimucimi d'un semen al qual lluvia ile Iliiirar un avis de cehrament. Darresa seis
hi entraren dos individus, dels quals se
sospita que el seguien ja feia moka f.:-

RERIA CATALONIA

R ondo do Sant Per•,
$ 'A e cEi.

ON

Elude de Me Augusto PECH, Huissier

ä S6EAN -AudeVente aus Enchéres Publiques
Lo public est prdvenu (pie le JELDI, QUINZI; MARS
ä
hetteeb sitj Illislitt, puro Silivants au besoin. il sera prorr-dr•
ir PUILI -LA-NOUVELLE (Ande, datas les magas:isla de e Elabliesernettle
la venir aux encheres publiques, par le ministere I le huissier si .ussignO.:
lot
D'un
e L513
fA melles robes environ de beis de eti¡ne en
plots
ter e s e'..ento chota.
Noventiner: VOLIIYNIE iPologne)•
Longueurs: 3 mietres el plus.
Epaisseisrs: 27 , 34. 40, 54, 60. 85, 70 Pf 80 mitas.
Largours: 30/39 , 40/49. 50/51. e/ni.
Cette vente est faite Pll rottrorm116 Ana arlirlea 91, 9 2, 93
el nA du Code de Commeree. el à la requite des ElahlisseinentF
Elle aura lien nu complant et frais en sus 6 peine de l'Av
tendiere.
N. B. — Ces bote ne peuvent et re deriounnes prior la FRANCE
L'Iluissier pourauivant la vente:

PIICII.

Ets periodistes estrangers
davant la tomba del President

MARIA

VIDUA D'ANTONI D'ESPONA -

Diumenge a la tarda l'Associació de
Periceltstea Estrangets, acompanyada pel

reetident de l'Associació de Periodistes de Barcelona, *rayar Costa ¡ Den,
anaren al Cernentiri Non a retre homepatee al primer President de la Generalitat de Cataluaya Francest Macla,
president honorari que fou de refinentadi Intiman periodística.
E-pu dipositada 212 pelas de la tomba
una corona de llena, i ele assistents
gArdlren

Un minut nie silcnci.

Assistiren a la ceriniónia ele senyor,
Lawrence A. Fernsworth, presidios,
plan Canes 1 Alfred Giorgi, vice-presi de ms, Oscar Chichen, secretari, i René B. de Villegas.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-lal

PUIG SATORRAS

morí

el 4 del corrent. després de rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostblica
(A. C. S.)

1 Baldiri Rahola.
M. • de rigores, 31. • del Ca uit t . , 31. • Teresa, Antont, Rafel i 1,hutls lengua,
Rulinta, nets pouttes Empae
Erederfr, 'toser, Adela, Jesep, Merce, Neri e i
Llu is Llimuue ¡ Remen de Cainpmany, besnets, germana, germana política,
tia, nebolb, cobista 1 permita tols, preguen als seus utilice 1 coneguts que In tinguIn
present en Ilurs orecions.
Per expressa volunlat de la difunta, no s'avisa l'hora de l'enterrament.

Les mueves tulles Pilar 1 Roser, fills poinics Antoui Suque

lkireelona, 7 de matç• de t$34.

.áinmazzazialawmaimizzumtimmek

,
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Pumponwr 7

Dirnerres, 7 'de' marc de 193.4

LIDIE

.L

le
cellent film d'aviació, d'Howard
* Clima Swanson ha estad defiHwanks Fay Wray, que hem vist en 1111111111111111111111111111111111111911111111111111111111111111111MMU
nitivament acollida per la Metro cont
dos films de terror, "Els crims del
a protagonista del film "La Viuda
museu" 1 "King-Kong". Clark Gable,
Alegre" amb Maurice Chevalier. Es
conegut galant, del qual recordem
disputaven el paper Jeannette Mac
nocturn ', "Susan Lenox", etc...
crear un món en el qua) manqui aque- "Vol
Donalti i Joana Crawford i ha g uaL'actuació d'aquests artistes en els
lla peça i, per fer-ho, cal afegir-n'hi films que hem anomenat ens és la
nyat una veterana.
nita. De la companyia, ningú no en sap
moltes perquè tot plegar s'aguanti.
garantia de la penícula que avui s'es"El hombre invisible"
res. Nosaltres només sabem que en forLa producció belga tumbé te
La descripció d'un home invisible, trena.
DIVENDRES, ESTRENA els* seus
mara
part l'Adelina Santamaria, i enéxits.
Shoukens,
l'únic proTivolt
Universal dels seus moviments i les seves reac"RAID BALBO"
cara perquè ens ho ha dit ella. D'Eu
cions davant la vida és cosa de pura
ductor que hi ha, ha presentat ara
Cap
dels
dos
és
complement
Del nou programa que avui s'esL'estrena, al Victória, de l'o pereta La Santpere, no hi ha manera de treure'n
Film inspirat en la noveNa d'H. G. imaginació. Fer visible aquesta acció a
"Si tu vois mon ancle", que va de
Wels, adaptada per R. C. Sheriff, rea. través de la fotografia comenta per pre- trena al Publi Cinema cal remarcar
ple en ple a rota els cinemes de Bru- embajada en peligro, que havia de te- l'entrellat. Per no fer declaracions, se
de l'altre
litzat per James Whale; productor, sentar una serie de dificultats
un
reportatge
complet
aconseguit
per
nir
lloc aquest vespre, ha estat ajorna- n'ha anat de viatge a Valencia.
selles
on
es
projecta.
I
d'això
ja fa
que deCarl Laemnile, Jr., i fotògraf, Arthur riven de la naturalesa mecànica del pro- "Movietone Foz", que ens mostra
de vint-i-quatre hores. Cantaran aquesta
* El diari madrileny "Luz" le
Dos films d'una atracció disset setmanes.
les diverses etapes del raid OrbatelloEdeson, amb el següent repartiment: cediment.
opereta, de la qual, per cert, parla publicant, en fulletó relligable,
Don
Chicago.
* Un altre film d'Hertha Thiele. tothom amb elogi , la tiple Ghana
Griffin, ¡'horno intisibfe, Claude Rains ,
Un borne invisible comença per ésauténtica
AlQuijote
libertado, traducció castellana,
Aquest document va comentar en
"Ehzabeth und der Narr", amis Ru- caraz i el baríton Pau Hertogs.
Flora Cronley, Gloria Stuart. Doctor ser absolutament transparent. Això, evifeta pchs senyors Angel Villatoro i Aleix
dolf Klein-Rogge, produit per la PaKamp, William Harrigan, Doctor Cran- dentment, podria facilitar la tasca de espanyol.
* Al Cómic celebraran aquest vespre Reino, de la célebre comedia d'Anatoli
norama Film, de Berlín.
ley, Henry Travers, Mrs Hall,
'°'BRADY
Una presentar-lo perquè es limitaria a donar
la 5o representació de L4 camisa de lu W. Lunatxarsqui, l'ex-comissari d'EnseO'Connor. Mr. Hall, Forrester Har- imicament les reaccions dels objectes
* Charles Laughton tindrà el pa- Potnpadour. Després de l'obra, la pare- nyament Públic de la Rússia soviética,
vey. Cep de Oficia, Holmes Herbert, visibles de l'acedó. Piró en l'obra de
per de protagonista en "La Pimpi- Ila Simone i Cardona executará uns ha- mort recentment.
Det ective, Dudley Digges, Inspector La- M'ella no són pas els altres els princinela
Escarlata'', tret de la coneguda Hables inedits, la mig-vedette Juanita
me, Donald Stuart, Millie, Merle To- pals actors, sinó l'home invisible
* Per al dia 15 del mes corrent s'atilanovela de la baronesa d'Orczy, die:- Barceló hará una exhibició de danses
tenham. /Pie retar Bird, Harry Stubbs. teix, 1 aleshores cal que, ultra l'expresper Alexandre Korda per a la Lona acrobátiques i la vedette cent per cent nuncia a l'Espanyol la presentada d'un
* Avui tindra lloc a l'Intim Ci¡alter:, E. C Clive.
cspectacle estranger de inusic-hall sota
sió dels altres personatges, hom vegi el
don Film. Hom recordara un
Olga Arenas donará a coneixer noves e' nom de "Les fines
L'horne, que en el ce/1p de les seves que fa, els objectes que mou un perso- nema la sessió "Cinernatógraf 1912".
de France". Els
mut del mateix argument projectat cançons del 1,1k-lore xilè,
activitats materials té unes facultats natge que no es ven. Pera això seria Francesca Bertini, Pina Menichelli,
solts de comptaduria parlen molt de
amb exit al Tívoli en temps del ci* Dos !libres nous per als que s'in- Londres, de París i de BrusseNes, per()
tan migrades, subjectes sempre a una molt poca cosa : es reduiria a uns quants Gustavo Serena i "Salustiano".
nema
mut.
Hi ha un veritable interés per coserie de leis que no pot eludir, procu- trucs d'illusionisme que no interessateressen pel teatre estranger. Tots dos con' que de l'espectacle alludit no en
ra, sempre que pot, evadir-se per la fi- rien a les nombroses persones que ha- neixer aquesta sessió presentada pels
* El primer film de Maurice Che- es refereixen al teatre alernany. Es ti- tenim cap mena de referencia exacta, eselements
del
grup
A.
D.
L.
A.
Y,
nestra oberta de la imaginació n crear-se guessin llegit la novela; donaria solavalier per la London Film será "The tula un d'ells, escrit en francés, Le perarem el debut abans de compromeAlexandre Vilalta dirigirá les MisMarshal" landó e) qual passa en Thiatre allemand d'aujourd'hui; l'au- tre'115.
un món al seu caprici i viure-hi una vi- ment la sensació d'una presencia i la
da Ibure de tota coerción Penó així com realització no presentaria altea dificul- tracions musicals.
tor es Réné Cauret, del qual assenyalätemps dc Napoleó I.
* El meterá mestre director Josep
en altres temps horn es llançava a un mt que la que ofereix qualsevol altre
vem ach, temps enrcra, un interessant Espeitia ha passat del Novtats al Vic* Edwige Feuillére, que podem
*
El premi d'interpretació, que treball, publicar a la revista Europe , so- tória.
meravellós sense control, i hom se n'a- film de manten. La novella, pera, ens veure en "Matricula 33", fou contraetants revolts produeix cada any als bre el teatre polític a Alemanya. L'alcontentava, avui volar/ que aquest me- presenta el personatge adoptant una vi- lada per la Comedia Française totjust
* Margarida Xirgu ha desmentir, en
Estats Units i que tantes ánsies des- tre llibre és de l'escriptor italià Alberravellós sigui, en aparença almenys, ló- sibilitat manllevada als vestits. Ens sortir del Conservatori, despres d'un
unes declaracions, que Enric Borràs es
yerta, er concedí per primera vegada to Spaini; es titula II !catre tcdesco,
gicarnent possible. Necessitem una pla- l'explica embenant-se el cap perquè se primer premi de comedia. Es una dc
l'any 1929, en fundar-se, a LOS AngeSepan della i vingui a Barcelona a retaforma sólida damunt la qual edificar. it vegi, despulantese per desaparèixer les joves artistes mes preparades per
* El teatre madrileny on debutaran, presentar El divino impaciente. Nosles, l'Acadèmia de llotion Pictures
No ens preocupem del que hi ha a sota a mesura que es va traient els vestits i a l'escena com tumbé per a la pantaArts and Sciences, agrupació integra- per Pasqua, Maria Vila i Pius Davi na altres, en recollir-ho, ja ho haviern
per aguantar-la, però ens agrada la me- esdevenint transparent per parts. 1 aci lla cont ho demostra en "Topaze„,
serä, con/ es migué, el Cervantes, sitió
d'innocentada.
da pels mes prestigiosos artistes i
ravella muntada a l'aire que és la ma- hi ha la principal dificultar parqué si a "El rey Pausolé", "Une petite femel Beatriz. Es un teatre més h.
rectors de Califórnia.
* Ha desaparegu t gairebé del tot
gia. Naturalment que sota aquesta pla- l'objectiu se li hacia fet impressionar me dans le train", etc.
Aquesta academia es fundà Tany
taforma sólida hi ha sofismes i lleis les coses mes dificils, encara no shavia
; La parella Ladrón de Guevara- del cartell del Nou la sarsuela RedenEdwige Feuillere, francesa, és d'o1928, i rany següent discernia el pri- Rivelles s'acomiadarà del públic barce- ción, que tan illusionats tenia, abans de
falsejades, peret corn que la plataforma aconseguit que deixes d'impressionar en rigen talià pel seu pare; la seva inmer
pretil
d'interpretació
de
1929
a
del damunt és resistent, ena hi sentim blanc o en negre alió que tenia al da- fància transcorregué a Paelna. Mili i
loní amb quatre funcions extraordinàries l'estrena, els artistes d'aquella casa.
Emil Jannings. L'any 1930 bou ator- que donará els dies 14 i 15 del mes que Una vegada més sha demostrar que això
segurs.
vant. La sobreimpressiä, eis fons ne- Fiesole. Molt jove encara va armar a
gat a Boirner Baxter, i en 193 0-31 a som al teatre
Aquesta és la causa principal de l'é- gres, les mascares davant l'objectiu, cris França on va tenle la idea de fer
del teatre és una capsa tancada, el seGeorge Arliss i John Barrymore resxit de la novela anomenada fantàstica, han donat meravelles que ja daten teatre i enträ al Conservatori, a pesar
* Una Oltra artista que ha tastar cret de la qual és dificil coneixer.
pectivament.
almenys de la bona, i no hi ha dubte d'anys. Hem orar aparèixer i desaparii- de l'oposició de la familia. Mentre
Per a substituir Redención, anuncien
que H. G. Wells és dels minora no- ser personatges i tornar-se transparents. ella seguia els estudis sota cl non/
L'any /932, arnb morir, d'haver-hi l'aigua de Canaletes... Es trazta de la aran la represa de La del soto del pabailarina russa Daisy Miran, Vingtil: rra!,
vellistes del genere. Velis s'imagina Peró shi tornaven tots ells; no per de Coma Lynn, interpretä en varies
tants actors excellents, la competició
l'aplaudida sarsuela dels muestres
que passaria si tal llei de la natura/esa parts, que és el que calia amb llame escenes parisenques obtenint el sea priresalta més renyida que mai, i la labor a Barcelona amb la companyia que re- Santullo i Vert; la cantaran la tiple
del Jurar ball en extrem aclaparadora. presenta al Novetats La Posada del Ca- Matilde Martín i el bariton Eduard
fos modificada per qualsevol agent, i de Wells. ¡Quin procediment ha estat mer premi de comedia en "La padamunt de la hipótesi hi basteix un emprat: Possiblement d'ací a poc temas risienne", que interpreta rnolt sovint
Per fi tots convingueren a concedir ballito Bi an C O, i , en anar-sch la compa- Brito.
cas particular, basant-se, des d'aquell tris será revelar. Es un jet evident que a la Comedia Française. M. Fred Bael premi a Fredric March, per la seta nyia, ha restar ací. Treballa al cabaret
* Corre des de fa alguns dies el
punt en que nega al món un dels seus la magia no hi ha intervingut per res. con la contracta per a el primer pape:- Adqiiiriii les vostres locali- actuació en "L'home i el monstre". Stambul.
Per si aquesta distinció no fos prou
suports científics, en tots els altres, com Cal admetre, dones, que es tracta sim- d'espia en "Matrícula 33". Es la pri* El número 48 de "Catalunya Tea- rumor que Adria Gual ha presentar la
dimissió
del canee de director de l'Inssi en fossin independents. Es a dir, que plement d'un procediment técnico ¡Con/ mera vegada que Edtvige Feuillére tats amb anticipació per a se li atorgo el titol de "Rei del Cine- tral", corresponent al clia primer del
titut Catalä Dramático Aq-oest Teles obres de fantasia científica de Vells, és possible, per exemple, fer desaparei- interpreta un paper d'espia.
ma
amb
morir,
(lel
plebiscit
que
una
de
mes
que
som,
publica
l'adaptació
cataaquesta grandiosa estrena les revistes cinematogräiiques efectua lana de la comedia dels Quintero Ma- mor, peda nu ha estar encara confircom les altres del genere, serien xem ej cap, les mans, les cantes del perMat oficialment. Porser ho sera avui.
* Keene Thompson. conegut aranualment.
perfectament normals si no els manques sonatge, mantenint visible el pijama, o
rianela. Aquesta adaptada, feta per AnAvui i demà, darreres
gumentista,
es
amic
personal
de
Sembla que el senyor Gual está queixés
Juck
una peça; pera des del moment que la la basa, o la camisa? Si es traeres de
(Mi Carnee, fou estrenada al teatre de
Holt, i per molt temps cons:dera
* "El Abogado", un film Uní, l'Orfeó Gracienc el dia 24 de desembre perque sega
projeccions
tinguessin, deixarien de funcionar.
dibuixos animats, la cosa seria facilissi- l'accidentada
l'herba sota els peus. Sembla tumbé qce
vida del detectiu nidt.
versal que actualment é3 projecta a
Ara be: quan una obra d'aquest ge- ma. Si cada quadre del film es pogués
de portar-la al Ilenç. Jo Ewer Tempestad al amanecer Londres amb gran jai!, es interpretar de l'any passat.
ha precipitar h0 dimissió el fet d'haver
nere es vol portar a la realitat, i el ci- ampliar suiicientment per retallar les digna
hing, al qua l es reconeix gran hahil n *
Decidida:viene
En
Santpere
obre
estar
nomenat el senyor Millas per a inper
John
Barrymore,
Bebé
Daniels.
nema és una realitat pels ulls i per les parts desaparegudes i fent aparèixer en tat com
per
l'Espanyol per Pasqua, amb un vodevil tegrar, en trans de l'Institut, el lamant
a escriptor de dialeg, feu la
Boris Kenyon, etc.
orelles, hom es troba que aquesta pe- el Rifar la fotografía del que In havia
;flan'. Comitè del Teatre, de la Generalitat.
composicia
cinematográfica
de
"TU
sonoro
Companyia?
Aquesta
és
la
tita peça que tan fàcilment s'havia su- al darrera en una foto del fons i fotoKay Francis - Nils Asther * Adrian, és el conegut creador
primir en el 'libre, comença de mon- gratiant el conjunt, quadre per qua- serás mía". A Jo Faverling se ti deuen
le modes tte la NI. G. Ni. que ha diels
llibrets
de
"Dirigible",
"1.
3
mujer
re's, d'intervenir arreu i de paralitzar dre, com en eis films de dibuixos, no
Madriguera, pianista. Presentació d'un
buixat els vestits i colla que Greta
milagrosa", "La jaula de oro" i
tota la máquina. I cal aleshores un alhauria tampoc altra diiicultats que "Amor prohibido'", totes de recome- IMBRIONIMOUNNRION Garbo usa en el seta nou film "Reina
artista sensacional, Gregor Piatigorstre esforç d'imaginació, pere, d'una ultra La paciencia enornie i les que presen- gut merit.
ky, violoncelo— Maig: Kreisle:, amb
glaterra i Maria Stuart. d'Escócia. Cristina", els colls que porta en aquesmena d'imaginaria més activa, per eli- tarla ei perieccionament de la técnica.
orquestra i piano, i dos concerts per
Irving Comminis, al qual els afi- SI/untan hi interpretarä, deniés el ta petlicula la "vedette" sueca causaminar l'acció d'aquell element pretorl'Orquestra SitniUnica de Madrid, en
El que si podem dir és que, sigui
NOTICIARI
al cinema recorden rom a r1,- Pa p er de Douglas el Negre. Mes, Les- ran sensad6 en el man elegant i no
bador que en compres de la illusi6 ens quin sigui el procediment emprat, els cionar;
un
de:5 gneis prendri part, corn adde "El abogadn deiensor - i lie Carler será la reina Isabel i Mar- estranyariern que es posessin de moda
El segon concert a benefici dels hesió a l'hontenarge al mesure Arbeis,
portaria constantrnent a la realitat. Cal resultats són meravellosos i que quan rector
"La dama del club tice. turno", Ita di- garet Sullavan, Maria Stuart.
de la mateixa manera que s'hi posa el Hospitals de Sant Llàtzer. — Avui
hora veu Grillin desembenant-se el
el mestre Pan Casals, com a solista
t'
"Tú serás mía". en el qual
* Per primera vegada Harold entinar que porta aquesta vedette ca- tindrä lloc el segon concert de la se- de violoncel.
cap — un cap sense cap —, o be accio- rigir
da vegada que ens arriba un film.
apareix tina noea artista. Lillan Mirie organitzada pel Patronat Ardévul
nara sense mans ni cap, i agafant ob- les, la tasca de la qual en aquesta Lloyd cantará, per al cinema sonor al* Tea van Harbou, l'escriptora a la a benefici dels Hospitals de Sant Llátjetes, 'nom ja no es Pregunta res i primera pellicu'a li ha exim i r essec m e nys. Al bany deu fer-ho cada dia.
acaba per acceptar el fet insúlit corn la inclosa entre les "estrelletes futures", En el film "Caks Pavo. (l'urna . del qual el cinema alemany deu eis millors zer, el qual, com és sabut, se celeLaie
cosa mes natural dl món, com la cosa les -Baby Stars", elegides per l'asso- gat) Ii oirem una, cança. titulada "1 arguments, és l'ex-esposa de Frita brará al Casal del Metge, Via
amb just that way", original de Roy Lang, Fültirn iihn del qual, "El testa- rana. ir , sota la direcció del mestre
mes sobrenatural del n'Un i fina el fet ciació periodística Wantas.
Ardevol.
El
programa
d'aquesta
seTurk i Henry Askt.
de la possibilitat de ier-se invisible.
ment del Dr. N'abuse'', será corregid
La resta de l'elenr SOO Walter ConAVUI, ESTRENA
1 no obstant és precisament a la tila- nolly, favori t del teatre novaiorqui.
aviar a Barcelona. A aquesta escri- gona audició és interessant; está in"Trio
relea base de la idea que es troba la Garns Gordon, Arthur Vinton, Jack
tora es deuen els escenaris deis se- tegrar per les següents obres:
Molt aviat al
seva falla, perquè, huno de poder fer la Roe i altres artistes.
inatenta flirts: El doctor .Mabuse, Els en si b. NI. Op, 97", Beethoven.
al
res un borne invisible, seria l'ésser mis
Nibelungs, Atila, Metrópolis, Spione, -Quartet en Sol", F. Ardevol. "Trio
* Una estrella francesa, elegant
"La mujer ras la Luna", "31". (Un en do menor", Brahms. Collaboraran
desvolgut del món perqué començaria
l'orquestra Ardévol els segiients
asesino entre nosotros), "El primer amb
per ésser completament orb, ja que. i plena d'impuls ni Marie Glory.
solistes: Ferran Gimen,,, violi; Ferran
essent l'ull una cambra fosca, ço que El sen art espontani es un plum per
derecho de un hijo" i per últina "El Pérez-Prior, violoncel; Ferran Arde.
suposa unes parets opaques, en tornar- als ulls. Marie Glory té una carrera
testamento del Dr. Nfabuse", un esvol. piano, amb la cooperada d'Ellose transparents impossibilitarien la for- en el Ilenç ja Ilarga, i cal recordar
tudi complet sobre un cas crimino- nor l'abre, pianista, i de Gracia 'l'ar
tamic, del qua! Fritz Lang ha tret la
muló de les imatges damunt la retina entre les seves pellicules -La loca
violinista.
-capi,
aventura
-,
-Tú
serás
duquesa",
i tota visió del món exterior.
base per a realitzar una película trud'una nova comedia
Els solistes del Festival Bach de
culenta.
Per a Thorne invisible, tan invisible "Monsieur, madame y Bibi", -La taquimeca", etc.
"Música da Camera".— Han quedat
seria ell com tot el que el voltaria.
* En "Su última P elea ". Douglas designats els solistes que pendran
Avui, al costat de Raimu de Lumusical de
El film, si no segueix pas a pas l'oFairbanks (J. R.) te de "partenaire" part en el gran Festival Bach que
bra de Wells, ja que se suposa que en den 13aroux, interpreta "CarlornagLoretta Young, la jove estrella de l'Associació de Música da Camera
un film per al públic ha d'haver-hi una no".
LUCEN BAROUX
la pantalla, en un paper de granjera prepara per al dia 21. Són els etuinoia bella i amor i a la novella no hl
* Raimu, cómic marselles, ha
experta
i de dona del camp ingenua, nents artistes Andreua Fornells, sopeeés, en segueix perfectarnent la idea i triomfat en teatres, music-halls i caque es desviu per la felicitar dels al. no; Concepció Callao. contralt; Erni- amb Edith Mera
l'humor, i no és d'estranyar que el ma- barets. El cinema ha portar el seu
tres sense pensar en la própia. Aline li Vendrell, tenor; R. Fuster, bariton;
teix autor hagi acceptat les modifica- nom als guatee punta cardinals de l'uMcMalion completa el "trio" d'aquest Eduard Toldrä, tenor, i Vicenç M. de
cions que hi ha fet l'escenarista.
nivers. Aquest meridional displicent
Jacques Catelain
repartiment
tan ben escollit pels di- Giben, organista. Tan valuosos eleja
ho
hem
dit,
Però el millor de tot,
Un film ablucinant
posseeix al llenç un Ilenguatge xiroi.
rectors de Warnes' Breis i First Na- 'nenes, conjuntament amb el gloriós
es la tècnica de la realitzaciti portada Recordem Raitnu en -Le blanc et le
t:onal.
Orfeó Catalä i una nombrosa orquesa cap per James Whale i el fotógrai noir", "La chocolater:ta", "Màrius",
presentada per
* La Columbia ha desistit de roArthur Edeson. Cal elogiar tumbé la "Las alegrías del batallón", "Teodo* Sabent gute Irusta, Fugazo) i ara, sota la sapient direcció de I s iltasca (diriem de submissió) del prota- ro y C.." i "ManVielle Nitouche". dar el film soviètic "La Placa Roja" Dentare estan preparant un segon film lustre mestre Unís Millet, asseguren Ufilms - Ulargui
Films
ganista Claude Rains, més que Per res Ara Raimu acaba de superar-se ell a causa de les desavinences entre les que portará per tito! "Aves sin rum- una inoblidable execució de les tres
per l'abnegació que representa no dei- mateix en el paper de Carlemany exigències del govern rus i les idees bo". Han estas diversos dies ju nt ami) Cantares i fragments de la Passió,
que
formen
el
programa
del
Festiva
artístiques
del
director
Lewis
MileSeleccions en exclusiva
xar-se veure la cara fins a la darrera que presentará Seleccions
Antoni Graciani, autor i director de
stone.
escena, i encara mort, i la interprtació
"Boliche" i d'aquesta nora pellicula, Bach, de les quals obres no en sera
* Kay Francis pertany a una fa* El próximo film de Charles cercant la p rotagonlsta que els acom- donada cap altra audició que la red'Una O'Connor, la muller de l'hostamilia en la qual quasi tots els seus Laughton per a la Paramount será "El panyi en
ler d'Iping.
el repartiment. Després d'un servada als components de l'Assoni- membres es dedicaren al teatre, Des- Princep de les Tenebres".
Un film que és una meravella tic
laboriós i extens examen, sha acor- ciació de Música da Camera.
prés d'un període d'assaigs artistics
Concert Pepita Diéguez i Isabel
* A conseqüencia de diferencies dat confiar aquest ¡tener a Trini MoUna nova demostració de la ca i en el qual les carenes Mé S trucan- amb la companyia de Stuart Walker,
lents vénen sempre cornpensades amb
ren, artista c o mpletament desconegu- Martí -Colin.— El darrer concert cegräcia 1 sImpatia de la inimita- detalls d'humor de la millor escola bri- obtingué assenyalats trioinfs a les entre el boxador Max Barer i la Pa- da en el cinema,
que canta i halla per- lebrar a Lyceum Club estigue conmutes dels teatres novaiorquins amb ramount, aquest no será ja la parella fectament i posseeix
ble nineta del lleno francas
una joventur au- fiat a les conegudes artistes Pepita
tánica.
la interpretació dels seus papers en de Rae Wert en el film "It ain't. tic) tentica, que en el Ilenç es conducía Diéguez, violinista, i Isabel MartíFERRAN
A.
sin"
(Això
no
és
pecar).
(Dialogada en francés)
les obres següents: "‘"t11115", "Elmer
Colín, pianista. Interpretaren un prod'un valor inestimable. Aclarida
el Grande" '"Crimen", Debuta en
grama interessantissint: "Semata en
c6gnita dels
el camp de les activitats sonores al 111111Prommo nil)rmImm1n""", efectuar els Estudia Granan i ja ha sol'', de Lekeu; "hice", de Chausson:
p
rimers assaigs en els de
LES ESTRENES D'AVUI llenç amb Walter HtI510/1, azul, el
l'Orphea Fibras nl, Montjuic, Meyler "Dansa espanyola", de Granaelos;
qual reapareix de nou en "Tempestad
Films,
nue
ha
adquirir els drets de "Berceuse", d'Albéniz; "La canción
—UNA
"LA HIJA DEL REGIMIENTO" al amanecer", film que es desenrotlla
distribució ele la pellicula, confia en del lunar", de Turina, i "Variacions
als Balcans, i está basas en una obra
sobre un tema de Corelli". de Tarl'éxit que assolirà a tot arreo.
Un nou film d'Anny Ondra, pro- original de Sandor Hunyady, adaptini-Kreisler. La interpretació de Peduit per "Ondra Lamac Film" i diri- rada al llenç per Bertrarn Millhauser,
*
Fernando
Cortés,
l'intérpret
de
pita Diéguez posa de relleu el seu
gi t per Carl Lamac; a jutjar pel tito!, Rrchard Boleslavsky, director de
La vida dels
la película en curs de realització a domini tecnic de l'instrument, a la
la productora está integrada per An- "Raspytín
y la zarina" ha tingut al
Madrid, "Dofia Francisquita", la qual vegada que la sobrietat i noblesa del
ny Ondra i el seu director.
seu
arree
la
direcció
de
"TempesIn
ha
p
pellieulers,
pròseu
estilo
Isabel
Martí-Colin.execura
a
roporcionar,
grácies
a
la
seva
Anny Ondra, en aquesta nora co- tad . al amanecer", en el repartiment
brillant actuada, un nou contracte en la perfeccia la difícil part de piano
media musical, ens diana un film ani- del qual figuren a mes Nils Asther
Un drama d'un Interès mal no mar per l'estil dels que hem visto Pierun film nacional tan aviar com s'acabi de la "Sonata en sol'', de Leketa i les
diga en aventui Walter Ilustre/.
"Doña Francisquita". No fa molt Ile- altres obres del programa. El públic
Igualat, per tres grane estrelles: re Richard Willm completa el repargírem
que
es
possilae
velen,
en
un
nombrosíssim,
aplaudí
fervorosament
* Una nova societat, la City
timent.
res i peripècies.
teatre del Parallel junt antb la seva les cines artistes.
A. Abella és autor de la versiA Films, prepara, en cornil amb la HunEh vinents Concerts de l'Associació
muller, Mane Cortés, en una revista
espanyola d'aquest film, distrubuit nia Filmfabrik, de Budapest, "Les
que s'està preparant.
de Música da Camera.— L'Associaper Cinnamond Film, que avui s'estre- Rapsòdies hongareses", film inspirar
Una farsa plena
ció de Música da Cantera prepara fina
na al Cinema Metropol.
en la vida de Frene Liszt. Els imite P
RODUCCIO
a fi de curs, els següents concerts:
nass
es
rodaran
a
Budapest
i
els
ex"EL DEDO ACUSADOR"
de gräeia i d'huGran Festival Bach, amb l'Orteriors a Viena, Presburg, París, LonENVIEU LES NOTES Març.
Film dirigit per Francis Dillon, que
feó Catalá n orquestra, solistes, sota
forma part del nou programa del Me- dres, Varsovia, Roma i Bayreuth. Hi
Continua
l'èxit
morisme.
al
la direcció del mestre Lluis Millet.
haurá dues versions.
EN CATALA,
tropol.
Audició única a Barcelona.— Abril:
En el repartiment trobem Richard
* Lowell Sherman dirigirá per la
CATALUNYA sempre a Barbará, 11 Concert extraordinari de l'Orquestra
cal
recordar
del
qual
Universal un film històric. "Elizabeth
#4444••••••••••444441444444 Barthelmess,
Pau Casals, dirigida pel seu rnestre
44411ffilkellee4.4.4444~44.4e "L'enuadreta de l'aubada". un ex- and Afary ". sobre la reina legal
titular, arnb la cooperació de Paquita
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INFORMACIO"» ESPANYA
Per la unitat del
partit radical

Martínez Barrio
se'n va a descansar a Andalusia
Madrid. 6. — El senyor Martínez Barrio ha fet a un periodista les següents manifeSlacien.:
—Tan aviat cona acabi el d ebu l :miré a Audalusia.
Necessito repüs i descans despres de sis mesos de n'axila: es fon'. No he maraat ja cap a
Sevilla perquic espero aquest
debat polftie. Desprès obriré una
pansa en les nieves activitats
politiques. No espereu, dont's.
que avui tic faci declaracione
politiquee.
tu prego que dignen que me'n
a descansar i que els menas
o
propäsits d i avui són de treballar
atnb els meus actes i les nieves
ämissionS perquè no es trenqui
la unitat del partit radical. 11.111pre de tina cosa greu lrenear
unilal d'un partan Rotulare avui
la disciplina i la unitat del parlit radical és una responsan:1itat no solanient política sitió
!andad histórica.
Ja Coneixeu el meu propäsit:
que la disciplina ¡titilee del partit radical sigui cada vegada mos
liarla entorn de la figura del se-

nyor Lerroux.
Quan abandonava el Congris el senyar Martinez Barrio ha advertit als
rerioehstes els seus prornisits d'alear
a descansar a ii de setmana al camp
dAndalusta. Pensa el senyor Martine<
Barrio prolongar ei seu descans almenys vint dies. i deapres d'estar jiu
a finals de mes a la serra de Huelva.
nassara uns dies a Sevilla. a primers
Eatic cansat —ha d'a —no tan eols
del traban de les darreres eme% del
t;overn. sinó que, de mes a mes. de e
le radveniment de la RePnbliea
:se p eleen prendre cap dü5Ca1115. ja que
:es Corts han actuat incessantment
durant el Govern del !ene.« Azafia
tar aqui
per tant jo no podel

L'Albina afege
naves fontas:es a lo
saya tartarinada de

diumenge

senyor Alba
El Consell die ministres El
a l'ambaixada
drahir prengué enèrüiques de Paris?
mesures

Acordà la redacció d'un projecte de Hei excepcional per als delictes comesos amb explosius
i els robatoris a mi armada
SI ELS OBRERS DEL RAM DE CONSTRUCCIÓ PERSISTEIXEN AVUI EN LA VAGA DE

BRAÇOS PLEGATS, SERAN EXPULSATS
DE LES OBRES PER LA FORÇA PUBLICA
S'acorda mantenir els pressupostos del Sr. Lara
Madrid. 6. — Dee, de dos quarts
d'anee del metí Mis puc abans de les
dues de la tarda ha estat reenit a la
Presidencia el Coneell de ministres. El
primer ministre que ha ahandonat la
resano ha estat el de (inventan:id, el qual
ha anuncias que slacica pree energique, mesures encansinadcs a inmedir
desordres pablics, i que ell sortia de la
Presidencia abans que algU115 del; seta>
companya perquè hacia diacomiadar-sc
se ia gestora ele la Dipulacid praScli
El ndnistre d'Obres Públiques ha
eontirmat l'adopcid d =Jures eXCepC n nuallt d'urdre públic i ha afegit:
—Ael nas1 sen y ur Rafael Salazar és
ucd bocee terrible.
El ministre, referint-se a la vaga de
braeus caigut dels obrers de la cons-

srucció, ha cotnentat:
—Atad és una cosa que el Govern
no la pot tolerar. Esteta) decidits a ter
cumplir a tuthom la Ilei: igual al qui
deeiari el locaut con/ als vaguistes, ce Is
aplicaran sevcres sancisns.
El cap del Govern ira confirmar que
hauen estat adoptades mesures d'in].
purtancia relacionades ami) rurdre pubife.
—Yergue s'aphiuin avui mateix? —
ha pregateat un periudieta.
aula 1. aquestes disposic la ns ja sep tothom que s'adoaten amb
resma-enea que no arribi el cas de fu.ne Us.
—Co la nota

~IV

A favor de la vídua
de Nicolau Salmeren
Madrid, 6. — El diputat senyor
Taibfai de Lara ha presentar a la
mesa de les Corts una propoeicie) de
per a la conce ee i , ', de cinc mil
pc seetee anule en coneepte de penaiú
a la sen,e ora Remara B o mbardee vi.
tu a del senyor Nicolau Selmerón
l arn'a. ene trayesta u5
anZoix`3`
s'efes econelmie.

Els fabricante. megatze-

1 manufacturerF
han de redactar en entali
Hura factures, albarans,
dirigido als cliente de Cemistes

nyors.

1 res mes, se-

ladrid, ti, — Uc, periOdic del mati diu
que el senyor Lerroux té el propdsit de
nomenar l'actual President ele lee Corts.
senyor Alba, per al carrec d'Ainbaixador d'Espanya a Paris. Per a substituir
el senyor Alba, el cap del (Iner t e ha
pcnsat que sigui elegir President de les
eSorts l'ex-minietre dc la l.;overnacid, se15 er Mart:nee Barrio.
Apesta noticia. que. segens la persona que l'ha donada. podrá éeser rectificada de moment. obeeix a un propòsit
que no es sols del sentor LeffOUN. sind
de personalitats molt destacades de la
politice, les quals de fa tenues tenen se-

hement aquest propüsit perque arribi
realitear-se.
A part d'altres consideracions, 5.1)a
pensat que antiesta combinacid litaitaria
aetituda i resolucions que ja estan molt
di'ouixades en les clivercrimeies de cl iteri
inanifestat dintre el teertit radical.
DESMENTIMENT DE LA
plitud, es posaran emes limitas:0ns: sala
NOTICIA
d'elles es la que es refereix als mili(ars que se sublevaren contra la RepúHan estat desmentir:, en abeedut els
blica, els gneis, per be que scran arn- rumor; acollits per un periödie tlel
nistiats i deixaran de sufrir la pena a mati que el senyor Alba anava a ¿5
que foren condenmate, no pudran en cap 'er nomenat ambaixador d'Espanya
cas tornar a comandar tropa i queda- Paris, i que el eenyor Martinez Il arrio
ran en situacid de retirats.
sl succeiria a la presidencia del &TiL'altre limit es refereix al ternps, i gres. Els anales del senyer Alba afirconsistir i en excloure de l'amnistia els men que aguces esté mult satisiet azul,
que hagin delinquir amb poeterioritet el cárrec de president de les Corts
al 19 de novembre, a fi d'evitar que i que no l'abandonar i a ni que los per
gandeixin d'aquest benefici els que par- ocupar la presidencia del Conaell de
t iciparen en el moviment revolucionari Ministres. Per la seca part, el senyor 3fartinez Barrio ha dit que no
de desembre.
S'ha parlar en el Consell de l'antin- in halda res de cert en aquest rumor.
no
d'Arts
perú
vaga
ciada
,'Ina arribar a adoptar cap determinajecte de concessiu sic pensions a la elerecia, i finalment el projecte de Ilei
d'anmistia. que el Govern presentara
aviat a les lorts. En aquest projecte,
els beneficis del qual seran ele gran am-

d() definitiva Mis a saber el nombre de
periigiics que hagin de publicar-se. Ara,
que si SOlament se'n publi d t,essin cii "
dos, com está anuncias, "El Socialista"
i "El Debate", el Gocen' impedirá
aqueet privile g i, perú en definitiva na
sita arribar a acordar res.
Finalment, el rniaistre d'Obres Psi Migues ha expoaat les hines generals de
les ponin.-ies que li han eeta l presentades per l'assemblea ferroviaria relatives a la subació de carácter d'urgencia,
i per tal de tractar dagmet problema
arnb teta eatensio se celebrará P eone
Consell de inini>treo espe--nue
cialment ded:cat a aian.

oii, :osa — ha objectat un periodista — co es ta re jerasia ensotes dleSUreS.
—Na, perque edn derivacid de la Ilei EL QUE DIU EL SR. SALAZAR
d'Ordre Públic, i, per tant, no surs el
ALONSO
mcluete le noces mesures, sine, apliEls
periodietes
han conversat apescada', d'aquella Hei.
—el daguesda Ilei d'excepció que ta tarda amb el ministre de la Governació minuts abans de presentar-se d
s'anuncia?
—El senyor ministre de Justicia ha Govern a les Corts.
El ministre ha dit: us vaig thr
stuedat encarregat d'estudiar l'assumpte,
i d egueix pujant reinada de virulen- anit que jo Sits: hume que l'ea, pero
cia, mirarem d'apressar la redacció del darrera del somris porto totes les preprc,ecte per a preseatar-lo de seguida cancions que calen per tal que no s ' alteri Iurdre a Espanya.
a les Cursi.
E!: periudistes Ii hen preguntat soA uaes abres preguntes dels informadors. el senyor Lerroux ha dit que lee les mesures excepcionals que hacia
mentre estigui dicterninant-se el P r oi ec - anunctat a la eurtida del Conscll de mis
te de peessuraestos, 1ra parlat amb el niatres, i el senyor Salazar Alonso ha
president de les Corta per tal que es contestat que aquestes ture u re s serien
posin a discussiO a l tres assumptes que adoptades en el cas ljne calguessin per
hguren a l'ordre del dia.
evitar les alteracions de Verdee phhhc.
Ila acabat ditat el cap del Govern perqué taut a Madrid com als ralles
que no hi haura declaració ministerial, mis insignificants tut estava previese
car la cemposició del Govern $C11blant a l'anterior i només dirigirá una
solutaciO al Parlament.
En nitim cae —
alea i t
si em

Aquesta tarda hern conversat amb el
docta:- Albifiana, el our.1 en: '3 din. referint-se a jocorreent a Barcelon a . eme
en l'entrevista Que la ten:r amb el semese Alba li va dir no; (luan arribi el
su p licatori contra él Ii ecncedirà la patenla. ;ixi com ei parla algü sobre aixü
al 5016 de sessions: pena en cae contras
t'e creu peetinens nee CO jaeoreli.
Ens ha afegit el senior Aibifiane que
es completaraent falta. can' ha afirma,
" Full" del dilluns. que ell hagi an-menat "Perros" al, catalans. i ha dit:
—Atoo tina intenció perversa eme
ta, hi ha qui la digui pugne es una itn- pregunten contestaré,

?eciliitat.
Aquena tarda. pels paseadieeos de le
Calibra. el ,en'orAiMCana «Ayer:aya
arnh el s enyor :del-Ma rtes Alsarez sobre
l'incident que al primer cc lrreaué a
Barrelana
El Dr. Alti:liana ha sin que anbava
visitar el Sr. Alba per manifestar-li
el s se u s do t es Cae a ViaCideat 110M li
¿ ' ni estat parlamentara
n ' .r .Al t a n'ha dit — ha a f ir—El S i
as at el senyor Alleteana — nur si no hi
ha ning ú que plantegi aquest assumMe.
no concediria la permita Per tractar
del susdit afer fine ne e; rebi el suplicatori del Tribunal Supremo
Entrant de s peé% en petits detall: de
l'incident ororregut. ha dit mi» en essee
detingut va entenyar el carnet de din.
tat. Unte no es va fer rap mena de
eas d'en.
Ha afeait que 'in escarnot va entrar
al local en es trobaven el %error AltAana i els selle arenes, amh el Diman
-end
fiscalitrar el nie allí es ida.
'aa di t el seavor Albifiana — lt cale
Preguntar aleshores (mi era. i em va die
Inc sm policía de la Rerública Catalan a .
i és ciar, el vam ex pulsar del local. El
Que tampoc ex pot tolerar é s que se'm
denuneii per tineeea Pleita 41 prene, quan
porto la !licencia. peri, allí cm val dir
nue no era caten per Catalum a . i
na teMa can valor. i aioó — ha acahat
dienl — cal aelaeir-lia.

drordre púlale

Aleshores s'elegiria presldent de les Corts el senyor
Martínez Barrio

Els conservadors
ratifiquen la seva
lleialtat a la República

Madrid, 5. — La minoria conservadora ha lliurat a la premia una nota

diu així:
"Reunit el Comité nacional i la minoria parlamentaria del Partit Republici
C onservador sota la presisR. ncia del seque

S'ha descabdellat un debut polític en
el qual han intervingut els üs. Pemán,
Bolívar, Prieto i el Cap del Govern
Uno interpellació sobre el tractat comercial amb l'Uruguai
El ministre de Comunieacions

explica les causes Je h suspensió
de la comissió de destins del seu rana

(Ve de lo primero
Parla de la tasca deis socialistes, i
el; dirigeix durissims atacs, perquè,
sea judici, nu aspiren a conquerir el
Poder, sino a pidolar-lo. Crea que tots
els Ilustres mal; presents els mudará
un regia] soviètic. en el qual un Govern
d'obrers, eamperols i soldats "cris faci
anar drets". Explica la fans i la miseria que diu pardeen alatines cemarques
espanyoles. Assegura que a multa puebles els camperols han de menjar her
he,. Condemna l'anement de preus de
les subsistencies i fa un apunt del programa comunista, a base d'expropiaciuns. separacions, repartiments, etcétera. Solament ami — diu — se ealcará
Espanya, 1 diu que els ilustres treballadors miren Rússia amb enreja i a:n/6
ansíes dalliherament. tRumurs.1
El empor ALBECANA, naciones
lieta. adverteix que no es Ilanea a
provocar cap incident, sind a saludar
el nou Govern, i a preguntar si esta
disposat a deiensar la sobirania espanyola al tertituri nacional. Alludeix
:a sera recelas detenció a Barcelona, i diu qUe el comissari d'Ordre
Públic a la dita cintas li va dir que
el seu carnet de diputat no tenia cal,
calidesa a Catalunya.
Un diputat de l'ESQUERRA:
—Això no és cert.
El senyor ALBIS:ANA: —S. S. no
era alls. i jo sí.
El mateix diputat de l'ESQUERRA: —S. S. pot inventar el que 1:

mor Miguel May ra, s'examina l'acti- convingui.
EL PRESIDENT invita l'orador a
que no intercali un debat estrany al
que es discutex. i Ii recorda que ca
tuse momear; ha concMgut amb ell
plantejar aquest assumpte en un

tud adoptada pel cap del partit en la
tramitacid de l'Ultima crisi ajuetada ter
com P l et al s ac o rds de la minoria coincidents ande el Concite en rati ficar Per
unanimita t el contingut i abast de la
nota farilitada pel senyor Manea com
a exponent indiscutible de Prialiat a
les institurions republicanes i d'acatament deis suprems interessos naciunals
settee cap mena ele consideració de ca-

rácter partidista.
Aixf =frie s'apena l'examen sic
les vicissituds per les quals ha travessat d regia) des de la cenvocatieia de
Ire últines eleccions de diputada a Corte
i cona les realitats politiques han vingin a confirmar IN prediccions que
ionnula el senyor 'Maura toles lee c es
aa rlee que exp o sa el seu cenen a l'opinid pública.
Pea aix9 el Comité 1 la minoria es
c a mplaiten en afirmer l'absoluta i plena coalla:lea que tenen dipositada en
el sea cap per a la direceid petridte-a

sll

partit repal,1:ca. c..11eCeyadtr.-

Finances defineix la
política monetäria del Govern 1 explica eis seus propÓsits respecte
al pressupost
El ministre de

AMPLIACIÓ DEL CONSELL
Madrid. 5. — El Consell silla dedican
quasi exeiusivement a l'estudi dels coniiictes socials cn curs i a la situació
l'ordre pública Unicament Ira aeordat
procedir anth la máxima ener g ia Per er‘cldre les situacions anormals i reprimir
q ueleetol intem de ceracter revolucionari cjue es o/eximia Per tal de prevenir-lo
sine aeordat nrincipalment aelicar arnh
Madrid. 6. — El minastre de Fitot rigor les Iltis d'oree pelle i va g o- nances ha iet les sepuents mandesbunds.
taeions a un periodista Cnancer sie
En bermonia amh aqutets acorde, en- Paris:
cara que p, s'ha arribar a acordar en
-1a que en el 111eU adVeninilent al
/g rill la declaracirc de l'estat d'alarma. niinieteri de Finalices coincideixen eis
ha estat facultat el ministre de la Go- runiors posats en circulact,i a l'esaernacid per q ue l'estableixi cn el momeas tranger sobre la politica monetaria
que les circumstancies he inmosia. del Govern, aprofito l'ocaeid per dePer tal d'aplicar la ilci de vagalaunds finir exactament el mea punt de vista
'ecc'e perdre ternos i ',entre s'estableixen eid aquesta ritiestiä concretant be l'acarnes de coneentra-id relemats. es re- iirmació que a Espanya no pot penclonrá els inemses en els precepte, de la sar-se ni ara ni despres en una dedita hei en establinients oficials o vai- valuaciO de la pcsseta. la idea time
ens ha ej,ttiat ja fa anys es la de ga•
xells mercante.
S'Ina acordat q ue si p ersieteieen denl i rantir una estabiEtzacló fct de
el, obrera del rase de la construcció en la pesseta i seguir ata') gran intela vega de braeca alegan i no desallot- rée la política deis paises, de mogen les obres volts:nariz:mena s:euin ex- neda or, subretot la de Eranea. E t
principt baeic que ¡aspira aquet proanisete d'elles per la !urea púhlica.
El miMstre n te Treball no ha dunat grama es dedada del Ilustre desig
d'arribar
tan aviat com ens sigui poscompte del projecte condicionant la declareció de vaga. pena ., ....han acordar les ›;:)le a una estabiEtzació tlels paros
interioes
i a resoldre ele Problemee
Urde% generals del projecte de llei d'exper procediments satis i
celiciä que cl minisere de Justiv!a are- eco:lenta:ce
no ficticis. Una cleva'nac'd de la pes,entara ¡ g nu:tí:izar:acta per a reprimir ¡eta prestataria per a nos,altrc,
da delieles cuineeus lee m'aje dexplu- acantatges mult einners. i eIs 110Nsius i robatcri a isla armaia, eil la qua l tres deutes suc melt reduirs i actualllei s'establiran seeeres s.enes per a:s inent la gaeatWa de nioneda cace:debe
qui ineorrin en els de lides d'aque st* del 9. per cent. No veig. per tant.
mere.
quina serie la rad que in c itaría el
tractat del pla parlamentan, i Govern a seguir una política monetas'ha actordat manteMr el, pressupostos ria aVenturera,
Per altra pan, suc un partidari conpresentan pel senyor lar * per al (03
dictamen s'han designat ja per la Co- venqut de l'estabilit<ació a bate (Por
iniesi,) especiel parlamentaria les cur- per a tutea les monedes, i cree que
ase:asuste prasinJes, i hcau tapete que una collaborae:d Inés &cae en la P o en la sessi6 de dijoas es pedra presen- Mica sie l'ur per part de:, princ:2A
Bastes centrats Inaufas pogut, en un
tar algun dictamen.
Es posare immediatanient a discuss inoment donat, produir felieoe resul¡hl, el projecte derogant la Ilei non:c- tats per a l'economia mundial.
Ei Gorreo espansol seguir* amb
uarta de terraec municipals, a harma.
tía dt la qual es sol altar rae:delatas, m aj or simpatia tots els esforços nota
aplicant la guillotina si el; socialistes que siguin fete eventualment en tal
Així mateix Mencarrego de la
pereist i ssin en fohstrucci6. La petició sentir.
direcció del dcpartament de Einances
de guillotina tia caldre que la faci el en l'instar,t en qué van a ¡raer
Ciaren. puix qu és sabut q ue hi ha en tire a les Corta els nous preseupostoe.
es rninuries c arlamentaries alguna eme Perinetra-me, dones, esperar a cenit.
está disposada a presentar la proposi• ser el eri g en de la 1, OnliSsid de Fició amb les quina' signatures reglamen- nances de la Cambra abatas de donar
atrita.
una °Minó eobre l'assumpte. Perú
Després es posara a diseuzel el pro- des d'ara ellateix puc declarar que

'r71›

LES CORTS DE LA REPUBLICA

tinc el pensante/u d'equilibrar el pre.,supost ordinari.
Es clar que ja, en cerneos, co M' U: lar'
tidarj deis pressupostos extraordinaris,
pecque hallitualment presenten pea-e
avautatges, i pe' contrari urig inca yerta
contusió. Perú ad/tenia per aattest eny
l'e • entualitat d'agites( arbitri, and, el

altre instant.
El senyor ALBINANA: jo
havia d'alçar -me a saludar el Ga-

vera. (Wafles.)
Es promou algun avalot cerqué els
diputats de Renovación Esaafic:a parlen loto a la vegada i criden dirigintse a la Presidencia.
El PRESIDENT declara que no
ha tronar per - assistir al senyor AlMuna, en les secos prerrogatives de
diputat, cap dificultat per part del
President de la Generalitat de Catalunya, i afeada que no havent-hi mes
depurats que vulguin intervenW..
El senyor PRIETO: —Dentanä la
paratzla!

El PRESIDENT, la te S. S.
El senyor PRIETO, ea nom de
la minoria socialista diu que li interesea aclarir algunes de les mandestacions lenes pel cap del Gocen. solimos les que ha alludit a l'obstruccid que du exeteix en el si de les
comiasions parlannentaries. Nega en
ahsolut que hi hagi oly, trucci7) a l'ohra governamental, pula que encara
estad inedites ;es condiciono d'estadieta del senyor Lerroux. Recorda
(ale fa Prop de tres mesos que el
cap del (lineen va Regir unes declaraviolis vagues.
El senvor PEREZ MADRIGAL.
radical: Mes vague is el :ni edigué el

senc,r Azafia. (Runiors.)
El senycr PF.REZ
el y ostre eetadieta eOn ee el voeire estadista? Per qué no re? e Ha
Mult?

El sentar PRIMO DE RIVERA:
Calina, calma, c i ne aviat será ministre S. S. (Rialles)
El eenyor riz1E-ro argucia clicnt
que d'aquella declaració ministerial
no 011a fet res relatiu a l'obra de
¡eras proptisit de ilo coinprendre ea CII 1aritcler nacional que cal. Es refereix
a
la tardança a presentar els pressccid atemiec,, veranunt exzepciunels
supostoe. i retren ell els presentats
que tinguin tendencia a portar a cap l'incompliment
de les prometences
immobilitzacions productiies i que tea- que tan repetidament
havia fet cl
elissirt fi-encenicen a reeoldre el proble- K1
nyor terrolC: d c rehaixer notablema de l'atore l'er altra tiart, no es trac- ment les despesee, che
manera que
ia d'admetre per misia d'aquest eistente l'únic punt d'aquelles 1,cm-intentes
—eme ja avai cap pueril- 1,a pc,.,• ,i
fl en xa icon
clac
dur
se
a cap les
sihilitat d'amagar cl dèiicit efectist del
peces/musa Tots els capitule de l'exteaDeclera
que els eocilistes veme
ordinari 'eran severament calculals, de- aia4 emb pena
eontemplar la todicant-se especialment a la realitzactO tal carencia decc,
realitzar irla veritadel treball per al submiiiistrament
Me obra de Govern. i si bd ',ensayen
potable als noinhrusos pobles que aras
rornandre corn a espectador, els ha
no en tensen, d lambe als trirrigacid, impuleat a a:xecat-se la declaració
einetent- ,e Sinprislits per i per ale heI ee p yor Lerroux Ti la qual ha
.‘ i nntamcnts rural % am b ',liest« hm. alludit per dir que la seva actitud
Par& sobretot, jo vo'elria P re P 2ra e dr ('a e,,
arple.1 Go..ern ie la nia ,eixa
1:1 Junior nianera possible l'equilihri dels exartarnent que la que manaingueren
pressuposh., futura A aquest fi, estasu davant el Govern anterior.
presentar en M'Ojete de lli de reorg aEl CAP DEL GOVERN diu que
iiitrack, ¡ cif reInmut administratiea que no va a e eleit'.r punt per punn el discil simplificar l'estructura burocrAtica cms ele! senyor Prieto, ja que aixä
pernieti reolittar importants econornies. seria una discussió estéril. Aiegeix
14 1 14 0:11,11 a revisar el sistema fiscal que ell mai no s i lla tingut per estae:1 el sentit de dulcificar els impost Ts dista, ä1117:1 fine 1 . 1.2:7 proclanTat ami
sobre els beleficis i reforçar el reeine el: antics i l'amident, i aix& no te
ele' Cadastre per a adaptar-lo a la
re, de Particular, perune aan destimaca', actual.
hin pel batir blau tals
d'estaVull procurar, naturalment, que ca distes que ClUalsev01 aectcl,ia ho.
di:cuteixi i aprovi el pressupost abans (Aplauiluncccci rst alguns re:Wats.)
de fi de sae,, i pot assegurar-te'
Explica el que ha dit de la tarsi he acceptat 2ra aqueo cifra tan dan ça en les comissions, i declara
clelcvat és sol, per establir la confien- que no ha estas en la seva intenció
ea del país. Eta constquencia, no dei- a Iludir cap peopäsit obstruccioniste,
varé de requerir el concurs de bus els car aixä ell sols he atribueix a falta
organismes actius per rodejar-tne d'as- d'aosistincia i d *a d h esió a l a labor
sr sorament ¡ rallabunaions e fiCaces e11 parlamentaria. !Vegeta Que no ei Pul
la meya tasca, 1 una cegada restabler- ce:tic:ir l'obra p ressupostirla d'aquest
ca la confiança pública es pecha tensas Gocen, car si no e l han negus fer
SIc sunrimir les restriccion, innietarice
més reduccions molta part tle la
o estinntlar lambe l'entrada deis capi- culpa ha estat per l'obra dcls Governs
tals estrangers per a cooperar a la res anteriors i pels compromisos conacciú ecunig nica dlEsuanya."
trets per ells. Termina dient que si

no ha governat Ico lamenta, perú
tranquiNitat de consciencia de no haver governat ame, els
governs anteriors. (Aplaudiments en
un sector radical.)
El senyor PRIETO se sorprén que
el senyor Lerroux slagi donas per oies
amb les caves paraules, i diu que solament ha volgut dir (me el suyo!'
Lerroux tau durad l'etapa del Govern
anterior un valor inèdit i que el termini
de revelar-se va perllongant-se massa.
Afegeix que l'interessava molt de si.
her si l'obra preesupoetaria del ininistre de Finances está conforme amb el
que digné el senyor Lerroux. Ells s'han
limitar a expressar la descontianea dels
socialistes en el Govern, i aquest veurá
si li intercesa esperar l 'actitud d'altres
sectors de la Cambra a aquest respecte. (Forts runiors.1
Cona sigui que ningú mis no dernana
la paraula, Cha acabat el debat.
El MINISTRE D'ESTAT
un projecte de Ilei.
El senyor GARCIA GUIJARRO.
d'AcciO Popular, adverteix que es truca del conveni comercial amb França,
dernana que passi, ultra a la Comissió
d'anal. a la d'Indústria i Comerç.
El PRESIDENT diu que aixi es
també té la

tara.

UNA INTERPEL.LACIÓ SOBRE
EL TRACTAT AMB L'URUGUAI
El Selly01" GARCIA CiULIARRO
planteja despres una interpeHació, subre el tractat amb I'Llruguai, al ministre d'Estat, i diu que el Gavera ha de
pusar en ciar aqUeSt assumpte, que tant
losa en perill la nostra riquzsc. ConSidera un error el tractar (l'intensificar el Ilustre comen; amb América,
perqué aquells paisos sOn de produccions sinnlars a la noetra. No obstant,
crea convettient el mercat de TUrugual,
pa:s d'imens consum. Assenyala que la
badalea comercial amb l'Uruguai futi
sernpre tan favorable per a Espanya que
no pot pudre aquest exceden mercar.
r Creu que cal, en primer lloc, millorar les nostres comunicacions maitimes amb América i celebrar desprès tractats comercials amb aquello
paisos amb els quals ens uneixen pactes comercials feto en el segle paesal.
Elogia el propòsit del Govern d'ab o rdar un nou tractat amb l'Uruguai, i
día que aquest projecte, de gran senzillesa, ha aixecat un enorme revol
per la seva declararle, de nacic3 mes
afavorida. Ategeix que la qüestiä
la carn congelada no ve a dir res de
17011. onix que és una cosa ja tractaila
d'antany, i creu que en aquest punt
Id ha 'Agur incompetencia i horror a
les responsabilitats. Acaba dient qne
ell no és uruguaiä, ni antiuruguaiä, 51rus deieneor de l'ernnotnia del pais
de la dignitat nacional. (Grans aplau.
diments en els popular i agraris.)
El MINISTRE D'ESTAT fa can,tar que en el temps que t . nta caerriet el .dinisteri ha atès tots aquests
tractats que el senyor García Guijarro reromanava. Quant al tractat arnh
FI : ruga:Ti. el iet drenar en negociac o ns Ic imposa una limitaei,; que .ls
d í ts utets qttt intervinse p in en el nleb-it
reconeixeran neecesäria i respectaran.
Per que fa al tractat actual, a aquest
Govern no li correspon cap reeponsabilitat, pnix (pie ion eomeneat en gener de mea. Din també nue la clans au lacadpe ipn aniosvarnie,z. apfearsziic o f rnaitti-a
vi
la
en tractats anterior:, Fa in/ auälisi
de les diferents tal:4111es del frac-tal',
que no cren on s siguin prrimliciak
s itié> al rontriri beneficioses Per a l'e,firet

ec
ónolni3eina a li° rner
aLel nue

desnerfal el
cut,sitdiletaratlne,sleCna,,mbe.rltslas

d ' aure s sar el envern en assumpte tan del:cal, en perinslni «Jets snateises Meressos q ue e s Aten defensar. ¡ ef. last
demacrar al Goeern que eingui a pro.
nunciar-se aleerement en el tractat n'ah
l'Uruguai. Finé, nue rat tenis. en compre
l'enorme nuantitat de dades eme es Presenten a la c o nsideraciS. ¡ la diiieultat
de resoldre sobre anuestes darles asciI, rancdrsa
egeix que les Cali«, del relord cure antrest nroblema eitä ' cc (u
en la seve solució obeeixsl lec une In
ha p lantejat entre dos sector, de l'ecounirla nacional. cl remedar i
oc i e e5 disputen la proteeeid
en el trae-

tat.

Acaba diem ne Escoma no té 'te'
'ib le repredlies i ene espera si/u:de:neta que s i té rai11 la hi reconegain,
i fins ara cal con g ratular-se mie
r u g uai no hui posat en vigor les mesures restrictives an t uw;ades per al comer( espinen'. (Anlentlimente eenerals.)
en e ren aquest deben.
,S Ii G O VERNACIO I
afi RI C ULTIT1A neeeixen projectes
Ilei este mesen e estudi de les temis.

siena cerresecnentt

ORARE DEL !MA
El passa a l'ordre del dia, i s'aprose
nn dictamen de la comissib de peNsil•
rosto muerdan inderanitzarió per resi•
cié-evite ii personal dliisencia de les inri
Can:ir:es.
1:1 Sr. ItODRIGUE7 VERA, socialista. defensa després nula p roposició in.
cidental dentellara Aue la Genera helar, el sen diseust per la infracci5 conslote esee Dan del g overn de lleis

tades per les Constituents i especialment
de les Bases de Correas i Telégrafo.
Es dirigeix al ministre de Comonicacione, i Ii diu que ell no pos dubtar del seu republicanisme, però ha
de lamentar-se de la seva actitud arnb
cls que podrir:1 anornenar-se proletaris de jaqueta dels cossos de correus i telegrafs. Protesta de la suspenic de la Cornissid de Destins,
pregunta si és possible suspendre per
decret Ileis votades per 1,5
(7nonssetli'tíTnt
zien

Al MINISTRE DE COMUNICACIONS Ii pla y la presentad.,
d'aquesta proposicid, pugne ella
denla 0C3Siei d'explicar la seva actuaciO i les mesures preses en celació amb el personal de corre:1s. E•
déme per alluclit atub la reierincia a:
seu republicanistne que ha fet el s e
Vera i diu que men--nyorRdiguez
tre ele socialistes colialmraven
la d.ctadura ell se'n mantenia altanyat. anda tosa dignitat, i aiege.s

que el seu republicanisme no e;
d'ara. car com a republica lluiti e:;
les eleccions per a les ConstituenT•
Explica la suepensieí de la Comissi.i
de Destins perque ha ultrapassat el,
limits que li havien estat fixats i intenta erigir-se en arbitre de uf:set:se
polític. perdent aquell carácter
parcialitat que s'hi hacia donat qua
el seu naixement. Afegeix que les
mesures que ha pres i que han motivat la protesta han estat adoptades
a proposta de la mateixa COMissió
de Destins. Assenyala algunes de les

extralimitacions daquesta Comissió,
com la que consisteix a obligar e:
funcionari que esta nomenat per a
un iiirrec a firmar la seca dimiesie
en blanc per treure'l si no compita
la política del Sindicat. (Forts cuneen.)

Liegeix algunes de les seves di rculars. Nega que ell hagi :ntentat aravorir ningn, sinó que ha atlas a fer
justicia amb la majene objectivitat
ami, la millor bona fe: però és que,
a més, el que succeeix es que aquesta
comis a ió dissolta havia arriba: a
creure's amb la :editor bona je que
era ella la que legalment resolia sobre
els llocs de l'escalaM i cense tenir
en compte que els ministres hay:en
acceptat les seves peticions sempre
que eren justes i les havien anees. Afegeix que en es Va trobar ap zb ceses
melt grans com el coi de funcionaris

que cobraren seas? prestar cap aerre¡.
Un diputar SOCIALISTA: --EI
per que suceda aixO?
El .MINISTRE DE COMUNICACIONS: —Jo no tnic res a veure
amb el que vaa fer ele que Mhan
preccd:t ccc la cartera. Cada un que
uspongui del que ha dat. però jo.

quan em 'a:g as,sabentar d l aixec , vaig
destituir aquests hincionaris i estic
disposat a erguir-ho fent. (Aplauchments als radicals, agraris i popolackl)lutleix taintsé a 113 expedients
destitució que' Ii han estat presentan,
comminant-lo a que els resolgui en
vuit dies, a la qual cesa cha negat,
prenenr-se el temtb que cal per resoldre.
El senycsr ROOR IGUEZ VERA adverteix que el ministre contesta nomt reses coses que el no ha preguntas.
Runt o r5 i proteste...)
ES que. aiegx. jo no Tenso contestar totes aquesies toses, p u .. zs que
tiac solfienada una iater, , ellaeie, so-

bre elles, pecó ara Tassumpte es un
altre. e Per qué b 1113, violat la Ilei de
liases!
El MINISTRE DE COMUNICACIONS: No s'ha violad Cap Bei, puix
que jo sóc home de lleis anava a violar-ne cap, perès coposo tetes
aquestes dudes perquè la Cambra vegi que äi haguds calgut havia de violar-se acinesia Ilei per decärum i dienitat del poder públic. Llegeix una coinunicaciú que li dirigi el Sindicas de
Valencia perqué revoques el nornenameta d'administrador de Correas de
Valencia, actitud que vaig Majar inadmissible i daunt de la qual vai,p
decidir que, si calle, no hi hauria mes
empleat a Valenc:a que el que ell hacia nemcnat. (Aplaudiments prolongata en els radicels i en lea deetes3
Ditt que ell ha respectar tothorn
els seus cIrrecs. i els que
en la necessitat de nomenar els ha
elegit entre persones per ell desearleandes, pera que despres deba asseisos
raments convenients Maja els mes aptes i cren que ningú no podra asse.
nyalar una dada concreta qu e dernor:
tri que ell hagi fet un snl nomenarnens
per favoritisme
Parla de la famosa manifestackt,
que diu que slia qualificat de tintennecea, de marxa sobre el despetx del
minietre (dalles), i assenyala que al
davant de la dita mannematies figura.
sa el diputas socialista senyor Azulllounte. el qual Ii lliura un naif realment iiujccrich que ell sto podia tolerar
do cap manera, ni el podria tolerar
cap ministre que Migues un (canoera
clar de la diguitat del cirrec. Per aixi,
passä el tant de culpa al fiscal, sense
guiar-lo cap propäsit de represalia per.
¡miel i si només vetllant pe l prestlgi
del poder públic. 'De totes les inculpas
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cions que se li feien, la referent al pa•
garnent de les hores extraordiniriee ell
havia disposat ja el que calia per al
dit pagament (luan Ii fou notificada
l'existència del problema, i respecte
de l'ultra queixa que es reieria als ()ataca ambulante ja s'havia anticipat
ella declarant la inhumanitat i la vergonya que significara l'estas d'alguns
cotxes postals, per la qual cosa havia
previst la seva substitució.
Parla després del Codi de sandoas
del Sindicat, que és un Codi impunista
en el qual s'estableixen severissimes repressions 1 breas suspensions de canee
i sou per als delictes més greus. Per
últini, es refereix als mcinbres de la
Comissió de destins que es negaren
a actuar en llurs carnes. Davant l'obandonament d'aquestes obligacions
no podia destituir-los ni substituir-los
Parqu e eren notnenats Per votació,
aleshores hagué d'acudir a un precedent
del temps del senyor Martínez Barrio,
gue fau la suspensa', de l'actuada de
la Comissió de destins fins que es
dicti el reglament per a la seva actuaca
Adverteix, a mes, que ama, aquestes
mesures ell no crea hacer rascas cl
problema del ministeri de Comuna-adora, que és molt mes ampli i neressita mesures moh mes amp lies per restablir rautoritat del poder públic a
Correas.
I Gran.< aplaudiments en els dipntats
radicals i en les dretes, que es posen
a peu dret per aplaudir el ministre.)
Se suspèn el debas. i s'aixeca la ursle nnu del vespre.

D'imecr4, 7 de març de 193 4

conflictes socials a Madrid LES COMARQUES CATALANES

EL SR. GIL ROBLES
senyor Gil Robles, al qual sita
preguntar per qué no havia intervingut en resmentat debas, Isa dit:
—No hi haría per que. El Govern
(Ve de la trituro, pdgina)
senyor 'Estadella, que posa fi a /a
no ha dentarias la nostra coniianea,
La n'Asma pumi.i, ibaallica, se la lit 5aga sostinguda últimanient.
i en no fer-ho, ja no mi/e cregut
Si els obrers metal:tírales es veje
~111~1~111~INIM
abligat a intervenir. .a mes. sala de
obagats a sus p endre les seres tasques
tenir en compte que per !es reieren- soassar 4 dUuìtliç OUICEs JCII>C la Vel5s4. al%é: es . deu únicament
a la intransi •
GIRONA
cies que tenint de: Consell de Mi- y, la ,41.4 sle4 taust ti 40 tal
LLEIDA
ru damUim,c C.. 4.1t Una 1:...444>il, o a, geoda er, qué salar, saneas el5 patron 5
nistres celebrar aquest mata en ea
de la indústria. Per intim, Si els obrer S La Comissidi surera :: Pres evadit
Detenciä a Sant Caries de la Räpita.
saabirs¡Uía
a.a
4041
Ova.",
s'Im tractat de l'ordre públic,
El
senyor
Estadella arribara diverde les Arts Grafiques abandonen le s Amenaça de vaga general a Pala- Arribada del campió d'Espanya de
que salan pres mesures energiques
dres i porta un decret de Madrid
im p reintes, on s'editen els diaria Cal .
Cross :: Noves diverses
mós
Mort sentida :. Noticias-1
A4ue>,2 drel3 ni, bou sum:eputnea uy dra culpar-4)e
transcendentals per tal d'evitar les
Represa
de
clanes a l'Institut :-: La
la covardia de l'emíst sys'ossrasj,,,.
Tortosa, 6 (Per tejaban). — A,Sant
seves alteracions i les pertorbacions
Ccmissi6 de Govern municipal.
Girona, ó (Per telefon). — la
presa de "A 11 C", la soliciarita
'
tele
a
4,44
social,. Aixa vol dir que e Cordal
Incendi a Tàrrega
Almea
q ue Presten als designas reaccionan; Counissar.a delegada d t :a Generaa- Caries de la Rápita ha estas detingut
Lak 1441 illd
di uss....44...
setnbla que es propasa atacar e) mal asuma; gat
noves
frixis!es antircpubncans, zotes le tat salan resina aquest mati alguns i ha ingre s sat a la pre s d'aquesta
ev.41 si6Jasm , e..
ciutat
Joaquint
Matamoros
i
Forma,
en les seres mateixes arrels, i nos- /..
diputas;
de:
Parlantent
le
Catalunya.
altres empreses que han subsert !e
Lleida, 6 (per telefon), — Ofi,i110.431
altres. que sont una minoria d'ordre, Ver
representants de:3 alza/dcs de la zona de 37 any4, el qual oferi resistencia
seves reaccionar:es decisions.
na podent estar eniront d'un Govern 4411 t..> al11111,"s011: U UJ11.13, lora aum 4.151
5;17Cra I vocals de :a jt1Gla Pro-lai- a la guardia civil, en esser sorprés dosament se sap que el divendres
Vea:
el
Govern
amb
mana
finalitat
fa ti....
atouGar
qua) tracti de mantente rordre pablic
not s v ortar Cl mo y intent (mlític re- gaesd Foresta:, presidas pe: delega) mentra treballava en un terrena que %jetas arribará a la nostra ciutat el
ministre de Treball, senyor Josep
tota costa. la goal cosa Constdue:x 414t mi uany (je 144> 1 . 4..1>Y" .C3 svr.a
volucionar; que ell previa. Darant els hei comis-ar. Ifami acarda t aproear Ita ers 4e. In seca propietat.
q
ast
marres.
S:W.1.dt.
— Ha sor:: aap a Tarragona l'al- Estadella, el qual sera portador del
:ad 14 4
tun elels prineipals postulats
zonfEctes que ia c%sse treballadora cl projecte de Decre t en el qua/ es
:a:de d'aquesta cuna% senyar Beren- decret que aprova el projette del Mur
1,lf ei Ilfeaellt ea.al Ile CUA% 1 41110 madrilenya té
Altrarnent, el senyor Prieto ha tete
p endents contra la seva zrea :a Camiseta Surera,
guer, per tal de gestioaar assurnptes de contener° al riu Segre.
,Ille
de , afortanat cont mal ho est n gui, to, (13 intenau.
voluntat en a q uests monin os. impost
— Aluir a !a nit, entre set
— Denté reprendran les classes
:la
En aquesta ocasia st ;leo ven
vas 1/1-si.“1.11. naa•acau.ealea..
a !a classe reitronal les solucions que (lel vespre, acon-egui evadir-se de la aainteres per a Tortosa.
— Aquesta tarda aa arribar l'au- els alumires del grau professiona/ del
Veneln el Ileci Mera
so pu... su.. ansaisitut 4.4:1 y 44
a q uests conflictes demanen i el temor mesó. despees naver cebo:zas e; sus.
,n- absurd que té haurá
ant y ver Sa
tre, Florenci Parabella i Aicolea, de n-Miau:bus que va sortir dissabte cap Magister;, car ja ha estat resolt fadesaparegut.
EL SR, VENTOSA
a Sant Sebastiä ama diversos espor- vorablement el plet que sostenien
l.4411441.:10114141sle/i4 Vt/stli.
La Jimla
•
thl la 24 any S, natural de Lamadria, apodar
Els pericalistes han parlas tam,:: 010505 1114e1 C.>44/b
Casa del Poldm que declara 1;1 el "Torrelavega", ei qual fou detin- tisis per presenciar les proves del arta> la Direcció General de Primera
amb el seayor Ventosa, i aquest ha anieliaeass aer 14
Campionat de Cross. A les 3 . 25 ha
a,.
U1.4...la
s eta
ami( els sena gut ei dia 8 del paseas ichrer al Puig arribat ei campis) d'Espanya, Jeroni Ensenyança.
nuaniiestat que no tenia per que par- tar ir> 11141.15414......2.4
— Aeui reunit la Comissió
.,./eartspanys (Vals Grafiquos. edif i- ‚b' En Rica, com a cap d'una banda _loan. L'esperaven gran nombre
lar. mas que el ;ea criteri eslava re- elallblez.
de lladrea que actuara en aquesta icionats i notriluras palie, el qual de Govern de l'Ajuntament. Ha apto.
flecta en la consolta stue evacuaren
,
allt
rguas
eninbrers.
cal,
entre altre; assuntptes, Farreeante/aura-ama
os.
out
.a(r.
reuma,
ammel (1110 Si a aquests eniglietes enttat. Com els nostres lector; recuse.
ami, el President de la Reaública. La la ja
asee-al enlaire tot rictorejant-lo. dament dels arbitris sobre vine i beat
repreeernadu aa.eas
II , rat, el "Torrelavega e:1 ésser deno sr . ' ', d e iva dismarre
nostra posició és esperar a veure la
A
latarda
han
estat
a
l'Ajuntament
As ••••>.All
(Al tas
s.1./C C.1>
pels ra- tantas, es resistí pistola ea mil.
gudes espirituoses fans a l ' any /936 a
tasca que desenrotIla el Govern per que azceplessin
per tal de saMelar
mins de la le g alilaf. que ele srus
Josep Bonet, pel tipus de 323.103 pesal s.,/ yl,
— Irla •• stat mesa al crspensari
tal de jutjar-la. ¡ atemperar la nostra klar,11 13JUI a 1411,..C.
— Per la guardia civil ha estas ' tics anuals.
4.1"5- elotnenls: di g orlins propugnen.
municipa) Carate Alegres i Ventura, d una
actitud futura a re s mentada actuació. 4I allre la ítuestiú ai uso /l'Ala:San
tJ
— Demá, dimecres, a dos quarts
rl ras a Ir s organilza- domiciliada a la plaça de Sant Pral-- traorba
dover. el q ual, per robar una
L'EX-COMTE DE ROMANONES o sigui al 1114E114ln eis sise i.Om¡,..1 el Cus'
n caco- de atfit del %estire, es reunira a la
do los mutis; 04 mambla- resta (Eaquesta ciutat, d'una ferida per peta de caos
ca
de la finca del enyor
s
roe deserés de les set de la tarda Sitie aun, 1 einpre>1 et - A la C", 1 que (Ira Parque elles
Cambas de Comen; el Gruta Comermossegacia de go5 a la cuata e:guerra. Josep
resolgt/111
va lora- cial , a robjeete de celebrar la junta
. on
°I":treballava,
i Angel' vei
l a abandonar el Collera: res-conste sttlanient s a y unta-len a shas.: sobre 4 1,!) lla
ca 113 passat al dipOsit municipal.
als
oPlerpetP
de Romanoncs, que ha dit als P e ino - base de la surtida de felement obrar in
general
reglamentaria.
— Els iuncionarís ic l'Ajuntanumt
,01.110311V n4 1, 7/ Malta
— Mentre treliallava en una finca
distes:
xista causant del pica 1 majara:a:u :a.
— Ila estas assistida a la Casa de
tenca el propäsit trobsequ:ar
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ
pr,:ident de
del Serme Godall, Caries Sima i
—Qualsevol diria que avui a les sis reintegrado als seto. 'loes de tut ci uar
Socors
de
ferides greus que sama proDE PRESSUPOSTOS
Sinaí. de 33 anys, es produi una fe41i11 1 %1 1 . al ¡ V a. W11 11 é0 ,, 11111 C.arrillo. dimissionari amb un batuquee
(le la tarda anävent a ésser a Elaru- s.Jnal a ' aqu:'11.2 einprsaa.
duit en cunee aquest mati a la via
— A la presa d'aquesta ciutat C5 rida ama
destral
Pa
ob dreta.
Aquest =ti sha reunit la Comissia guai. Aisai no ha tingut cap alteres.
,aa
tad
Corlas Manatiaoz.
Petit, incident
troben detinguts Josep Gishert, la— Ha donas un concert d'obres pública Maria lbars i Seres de cinde Pressupostos, presidint el senyor Pei que veig, no lii batirâ antnistia.
Ilafra wmplalmg......44111411MmalmuNfmmullam
anys d'edat.
car(' Garriga i Rigobert Suspedra, e
n'agriar:anee linenua Doré el tenor quanta
Jus t Villanueva. Ho ha estas escassa- ni havers de la clerecia, ni re: alisoPels voltams dc redifiei de l'"A E C"
— En una tleca propietat de Jau (wats, des del iiMmenge p 5 5 5 at,
tortosi senyor Litis Canalda
. —
ment mitja hora. perqué sita consi. lutament. Tot seguirà igual. 1.a gens es produireu algans incidems cutre un,
nne
situada al carret del
practicant
la vaga de la fam. Els cEts
dcrat que no procedia deliberar fins sellada que no es lisa IlléS sliue eis obrera Va esser practicada una deCarme, ele la ciutat de Tarrega. s'ha
individua l'oren detingute amb motít:
Que es rebin toses les rnemaries dels el iracas del Govern, i salta cradonar- Senda,.
declaras no ineentli. Salan criniat
dels fets anarquistes de desembre dardistints departaments i es conegui el que si aqueas fracassa el mateix Totes les Associacions de les
NOTA OFICIOSA DEL CON- rer i taren jutjats per Tribunal
eine,. llenya i al/res objettes, valca
d'Urcriteri del Govern. respecte als pro- succeeix als que el recolzen.
SELL DE MINISTRES D'AHIR — g encia, que dieta sentencia absoluta,- La Unió Liberal :: El Centre Catala. rat en, set mil pessetes La causa del
Arta
Grafiques
han
presentat
jectes llegits pe! senyor Lora, i se
Madrid. P. -- acabar e¡ U.nise:1*
nieta
Republicä
::
Topada
de
vehicles
loe lis estas tina guspira que salta
l'ofici de vaga
suposa que en el Consell (le alunistres
ministre de Treball ha iktcilitat la 'se- ría, si be, en viciar del que disposa
Tea te e
d'un Tirasen.
la Ilei d'Ordre Públic, el inate:x TriL'Associaci6 d'Ultrer, Linagrais, garla nota o:iciosa de la reunid:
que se celebraria es fixaria la posició
— Lit/tomaba de la matricula de
Diumenge, ami> escassa concurrenque no penara- a la acderaca, (I Ir.,
del Govern sobre dls.
Pr esidencia. — El Consell dona el bunal disposa que cantinues la deseada, amb motiu (le l'estas de pi-malicia. cia, es renniren en junta general es- aleada número 221,8, al carrer de La
Gráfiques, ha presentas tambe el; ofi- seu assentimen t parqué e; presents
LA MINORIA RADICAL
Ahir es uhrers de PalanMe cele- traorcEnaria els socis electius de -La Palma, atropella una dona anomecus de vaga que plantejará per soli- projecte de Iler auturitzain el Tribunal
També sIsa reunit la ',anoria radantat ami, eiS SeUS companys de de Garantice Constnucianals perqué braren una assemblca, en la qua! van Lisié Liberal" per tal de couiixer les nada Carate Majorat i Ii causé ieridical. Sha tractat de rorganiszació
acordar que ei passades 24 llores no gestioas portades a cap per la canas- des d'importància.
subscrigui un contiaate d'al-re
de la Secretaria politica de la minoría.
— I.a policía ha detingut Amaeren posats en 'libertas aquests tres si(, nomenada en la reunir) general de,
Aquesta era rúnica Associacia (lel (le nda:atan
loul, oir
ami] 1e3 cutidi- desingut s , (lema, dia
A pesar dels esioreos dels perioMadrid. 6. — Acabada la sessiú el ram de la indastria grafista que que- ‘i0515
7, declararien la dia 4 de felina) passat, refereat a ras- deu Seearra i Miguel que e.maca
detalle que es precisen.
distes per conéixer detalls, els remate seta or Alba ha dit als periodistes:
reclamas
pel Jutjat del districre de la
vaga
general
indefinida,
la
qual
s'es(lava per presentar els oficie de saga,
sumpte d'una máquina registradora
Estas. — Ila estar aarasat el projec- tendria a les altres
&han mostrat reservadisaims.
Llotia. tle Barcelona, ami) data 4
—El programa per a denla Será el pina que ragrupacia professional
poblacions de la per al servei del caja.
te de distroateto
piessapurt
d'Obra
d'abril de to28.
Primer continuara la alter- periadistes ja ho ha fct °portan:duma l'ia per al trimeatre
traslladat al comissari aquests acords.
REUNIÓ DE LA MINORIA SODespees de donar compte la dita
cure. El Con— El Sindicas Ferroriari dagas—
CIALISTA I MANIFESTACIONS pe llacid, sufre ci tractat .0104 llana
Sed la aeoroat la _llana Per- comarca. L'alcalde (le PalatrOs
Comissió cle les gestions portades a
El conflicte dels cambrers
i
el
senyor
l'entices
guai.
Despees
la
de
Curreta,
1
(tesinas
sIsa
intercssat
DEL SR. LARGO CABALLERO
manent d ' Ij sta/ pe. a la :eta CulletitU- rrop
tenne ,d entatilit un viu deba/ en el ta ciutat ha acordar adherir-se
de les amansas; superiors per qual intervingueren el, assoziats se- Sindicat genera/ de la zona del Nord
Sha reunit la minoria socialista, i cl dictamen de la c unti»ió de In es
El bloc patronal, refcrint-se al con- ¡ II ., I ¡MI:n. 111C Stons e t.> assinaptcs que la Ilibertat
— lana dona anomenada Euzinia
deis detinguts,
-,uposbtealn:Iips
dels camhrers ha publicas una esta,s peralentb de la una junta.
l'ha presidida el senyor Largo Caba1 p. ors Guinart, Garrell, Abellit. Barcui els cossos seguretat i guardia
—
Demíres de ràpida malalfia, bany i Ibis. D'aquest dchat i de les Benet, en l'arana. orada lesionllero. Ha acabat a tres quarts d'una.
nota la qual diu
Et laused las acordat
a .antania Miarnatt. :a
S'espera de la seasatesa del; cana enearregar al ninastre J44,111344 qiic aquest mati ha mort el secretan de ge3tions practicades per la ComissiO d'importancia
Interrogat Largo Caballero, ha dit civil. A continuaeia el dictamen Sobre
q ual
que havien nomenat el scnyor Prieto el projecte del inirdatre d•Agricultara brer, que no secundaran aquelles ins- redacts am i, uigrue.a sus in wecte de hei 1;1 Comissaria de la Generalitat, se- es tragué la conclusiö q ue la máquina anta foil assistida a la Casa de Soen substitucia de Jaranea Asúa a la relacionat a 41114 l'arti,s.
truecions f la de retenir de les con- d'esas:pala per • t'ah,. el, &fletes nyor Jaurne Eriales u Bargutqa. Lar. restara adquirida en ferm, i roes (pie.
Si queda temas e, pasará a discu<- sumas:ion; les quantitats que ealguin comesus natjaraara eaplasnais i rubatu- tc de renterrament tindra !loe denla, scgons cl criteri de diferente advocats
Comissió d'Estatuts, davant la imposa les guatee de la tarda. — C.
ala
el
proiecte
antoriteaut
el
rairii•tre
a
sibilitat de poder acudir a aquestes
per completar els tornals que marquen ris mis rmada.
littat establint
coasultats per la Coma:sil,, aquella
sessions. S'ha acordar quedar a l'ex- d'Obres Públiques per irescindir d'al- les bases). pera fa avinent que si ra- uses pcillterKlai res
camas de cuneen compra s . efectua legalment. si !té no
ci
a Es mes de linar° i Lairzarute
pectativa del que succeeixi aquesta gana tramas en els expediebts de sub- tropeilament es porta a la practica trai.,
reglamentaria, ha d'e aar en el clos
TARRAGONA
tarda al saló de SeSSiOnS, per pren- bastes (l'obres que serveixin per a con- seran Itaixa en l'acre en el personal de I arxmeteg cursan. tala aaordat ra
uhr l'Associaciíl on sita de resoldre
n
praaara
dre part en el dehat que es plantegi jurar ratee sobrer,
de la casa, sense perjucliei que seas
de la pr,ep,,Sta relativa a la
a Questa qiiestió. i per aquest motín
Que consti--ba afeeit el =enyor
exi g eixin les res p ansabilitats a 4111( ioni.esoi, de 'Lianas condicional a la- Concurs de Caramelles :: La Junta aaeorcla convocar una nora reunió ge
ei ho aconsellen les circumstancies.
d'Obres del Port
Solemnitat aca- neral per si procedeix canea-mar la
Ha desmentit que per part dels 1,a—que no ateas
lii llagues 'loc. als que, cometes:in var ae 34 pena n .
anar.
sima duipcsat que cs
—Aixi no anea a París?
Altres noves presidencia per aquella adquisicia.
socialistes vagi a provocar-se debat
actuest atropellament. No obstant. di- Kocederai asid, t p ta urgencia a l'esto- demica a l'Institut
DE BARCELONA
—A París vaig estar-hi ja molt
politic, com asseguraven alguns peversa< Patrons van aceeptar la re- di de la creeinG de telar, penitencian,
Abans de donar-se per acabada la
Tarragona,
6
(Per
telaion).
— Els
temas. A rtiC-. 5. vull dir -vosque la ri n , tencia anit matear, co que fa crema de la matetxa Classe a les illes me- agente de vigilancia municipal han
riódica Ha afegit:
de- reunió, el senynr Garrell retira
L'ACTE INAUGURAL DEL CUR3
ficia
del
—A l'expectativa, i res mes que a
nie n i ttb is u . au nomenanient en una intelEgencia general que na nore as arxtycleg biaeza.
eamissat lo quilos de carn fresca que proposicia cate tenia presentarla, i
l'expectativa.
Guerra. — Expedient de Bit-tartas han] tractava dantroduir fraudulenta- la qual faltara encara discutir-ne ei. DE LA LLIGA COkiARCAL
d'arnhaixadar a Paria s'lat donar ami' doni 'loe a noves diferencies de enCATALUNYA
Se fi ha preguntat la seva opittiö in cellen de molt vell esti l . con s ide- tera
conaiaoaal lavor dnersos penal, incas al Seminari Conciliar. La caen lia tres (laceres apartats, fent ennstar ene
sobre les conseqüències que poden rant la presidencia de lr Cotts corrí
Unicament en un bar del carees de fu, Ce Guerra. Decret concedint el caat repartida cutre cstaldiinents
1.:01111 • 11/int ami) l'eslrPna ilel
das. la retirara percate la finalitat que en
derivar-se d'aquest debat. i ha con• ute alt carrec Mel. . No. la presidencia d'Alca:à. cantonada a la cfliernios:- carree d'auditor gtaerat haburari al de sistendia.
aquella es persegnia es trahava con- su') SoCiill, Lotestas:
de la Cambra no és un alt carro). i Ila. els incidents 1) , ), tingut majors divisti senyor Animo Dista Tahura.
— La incuba p ublicará denla les cretada en l'arma! d'avisa Intervingué :maro:II de Catalunya celebrit iihip
--Jo no sic Deu; això depen del és la presidencia de la Catalina so- pronarcions, puix que el parra ha pro• hiere. a; persuaal de primera i segoaa
iinalinent el sestear Escric, en el senque vulgui la "Ceda -. El senyor Gil bretot en una Repablica parlamenta- recEt a diversas acorniadaments.
seccione ael cos auxiliar subaltern (le bases del curicurs lecal de caramelice tís que los di<ctit)da tanate en la pro- .1 la ni' l'arte inaugural de cure.
que re celebrará la nit del 31 del carPresidí Josep soler ¡ Bru, en
Robles s'aixeca un dia de mal humor ria. S'han ablida t que jo no vaig ¿s.
;exenta.
l'as
de
la
cartera
militar
dareunia l'actitud de la Comissaa representas:1.3 del presiden( de la
s oreleeit nortic's anil, els veas del par- La Casa del Poble davant els dentitat, i per als de tercera i cinquena. reta. De monien t es cumpta amb la pera
i he, tira tot en orris.
conflictes socials
quantaa t de 55,0 pessetes i Una Cea do- (le Cale en aquest afee
—Que paseara divendres?
Generalilat
Catalunya, i
ei de la tarja militar dadentitat.
tit radica?, sitia que en vaig trifir
per l'Ajuntainen t Per a la chi a
—En la retina) celehracla pel Cen- c o
Largo Caballero al seu torn ha pre- molts mis, i afila 'lana a la me
La Casa del Pohle de aladrid, per
alarina. — Decret reían ma:a Eapartat nada
mpanyaren a lit bula presiya deS ine resulti premiada.
tre Catalanista Repuhlicit foren ()le- d e
guntat :
sictmeia un errar-ter del q ua] no en; misia de la sesa bata administrativa. La al de l'anide 36 del Reglament genencial E. buen i Reynals, en
gas per aclaman°, cenit a presideat. repi
danat annesta nata:
— Avui ha celebra; sessió el '1m
—A quin divendres U5 referiu:'
ral d 'oposicions i cancursos de la sutepa ,. a ldaba ra °adietare nata
. esentariö de /*alcalde; F.
'La Casa del
El periodista ha contestat:
de 'Madrid davant secretaria de la Marina civil.
la Junta (l'Obres del Port, en la sitial el sens-or _rosca Tió i Molina i eran
Planes-Dbria,
per la Casa del
els conflictes socials."
—Al de Dolors.
Treball. — laceres dispusant que sala tuaccilit a la rcituvacia, de sarreco. a vocals, ele senyors Josep ',aína i
Valli. s; Eduard Bassols, pe/ eaellOW111011Mmoitoef La Junta Adminietrataa de la Car:-. s'exceptui de la motecció que per a Han estat elegits: president; Franceec Albert Masaat.
Ha respost:
ni el Poble ha Miela caneixement
d'Olot i La Garr o lxii: Felip
—Aquest, per a mi. is desconegut.
El 'enyor Pagés, en f;;;jeiony;
rasseguranea obligatearia estableix la Coutte i Galaire; vice-president, Josep
del conflicte p lanteiat reí- les emprraes (malicia camama tic rarticle 5
L'informador ha aclarit:
del re- alcutda i Piqué; vocal intert catar, Joau presirlent. dona cantare a l'Assemblea Fonlova. pel Centre de Pallars;
periaeletiques,
originas
per la conducta sal decret de opa les victimes ac- atila u Canyelles; suplein, alada Ma- que la Junta hacia acardat, en pian- Josep Vida!. pel Casal de In Pla—.al de les vagues anunciades,
seetrida per la ef"A 11 C.". en intentar cidents fernaiaris esdevinguts an)b oca. no' i Bosch.
Les-ministre 'ha replicas:
cipi—i esperau otte la general ha ra- na de Vic: J. Canals, pel tleffice
faltar als com p ramisos contrets amb els sia dels atemptats criminals deis
—Ah! El que passa es que no es
dies
—
la Generalitat ha estas coa- tificarla—, començar una tanda de flipolleS; Manuel pel Cencarera d'Arts admetent en els 9, lo i 14 de de. anbre (Jarree a les li- cedidaPer
pot ésser governant i supersticias.
ausentes
', Id al reí ellandecona ..onverses en el centre <abre rente: pa- tre de la Segarra; Celes, Bartaller; nersonal Gua dócil als mandats nies de Castejan a Bilhaao.
perque aleshores tot sembla que fa.
7 de marc
Saragossa Virene (Manija per a installar un P,rn. triatics, politics, cultural, i econamics. gane), pel Casal del Camp: Josep
pstronals, transi g ia amb les ranairians
por. Mes Iógic seria evitar conflictes
a Barcelona, Valencia a Tarragona i
— El diumenge % Mena a les onze del per la qual cosa seria annicitarla la Campa, pel Centre Aranes; F. Dude techan (pie seas imposés, encara ame Palencia a La Consta.
fer complir la legislada social en
a les deu de la nit
mati, a rhistittit Martí d'Arclenya tira cooperada ele persanes rompetentissi- ran i Canyameres, per
c5tiguin en pagna amb tots el< !minabas
lloc d'anunciar revoluciolis a termini
Comunicacions.
—
Fein
extensius
legals que rezeixen mit materia de tec- N'In(
dra lloc lacte dol repartiment (le P er - mes en les matarles que calgni trae- uhu flA Jurisprudencia i Legislafix. Respecte als rumors sIe suspenfuncionaris
Telegrafs jubilar. mis al Concturs literata que argalia:tea
tar, i inelica, a ()amainada, que si tul
han.
sa:, daquells periadics inc confinan A.
per l'e,lat ele bene;icis que conccdeix els alunices i
eiei; Josep Meslres i Mitjans, per
es-al:mines daquest cen- el projecte és que actante, converses
Declarem arnh tota franquesa cine ac) cl decret (lel dia 12 de mare de 1932; a
la seva publicació durant la vaga de
tre docent. 1 Ii assistiran el sots-secretari 5C celebrin els di s sabtes, s'avi5ara l'Aes”eiariú de l'Eimenyano Caea
ha
5nrjsrés
la
conducta
de
l'empresa
l'art d'imprimir, ha dit:
presentará
91 més del masca: cus cata a acollit
Drapietaria del diari del mata Amb tainhe al de de desembre de 193i, i d'Instruccia, Pública, el rector de 11 oportunarnent als associats els dies talana: dock, LI. Vila d'Abacial.
—Hauria estas gradó; que en lloc
'ei fititrutitt assessor, i
que Malean Boca
itienvsnreu absolut de la llei. es va pro- en analogía ami, ratorgat abs persa- lanivereitat i les autoritats lucals.
de "El Socialista" i "La Lucha'. haa
El seccelah . Fruto-ese Perradu j e ibis al mamut en Que proclamada meras al ros de Correus, per
gmessin estat "El Debate" ¡ "I,a NaAatie s t =ttraeriment, rae fou acata.
— Continuen en aquest Instala, ainh
decre t de
la Repahlica, tué, Que ner convenciment. 15 de navembre darrer.
(aan" els periadics que quedessin
moka assistincia de jnsibfic i alunares. tat aral, entusiasme per Eaosenthlea, noin, donä lectura de la Mein nmia
rae temor a conseafiencies desagradaexempts de la vaga, per a veme l'acAgricultura. — Nomenant diversos les ecnferkeeies organitzades pel Cian- fa mereure ja crantuyi cl coneorre- Ir' l'exareiej finil , i a continuad()
ble,. (Inflaste, les re p r,entacions ratifititud que prenia el Govern respecte
andes que es retiran aquestes COI/Ver- el president de la Lliga Comarcal
inspectors generals d'englnyers agra- tre de professors.
cares
que
formaven
el
Ga
vera,
es
consi— ala y intent del po rt.—Vaixells en- Ses.
de Calalanya. Francesc ((lana«1111111111n441n%.11 dera en el denre creatrar
nonis. Dispasant que els cnginyer;
en neeociacions
Ha intervingut el senyor Teodomir
trats:
"l'enloza".
(le
Barcelona.
Soralmas i a g ua:monis i Ilurs ajudanto,
—El Club Lawn Tennis trique<ta dell, comele:ä fa soy a disserlarid
mith les sacietats obreres dotniciliades a
Menéndez, dient:
tits: "Sac 9 - , cap a Palma.—C.
rimar
proposa
afeotes
a
les
escales
de
la
seso
espeamurallar el ramo sobre "La romarea en l'organitla Casa del Pella sollicitant el personal
—A mi el que m'importa, és acure
de i dotar-lo convenientment de zaeló interna de Galalunyaa.
mae s sari per als tallero, si he co es cial:as, c a m a encarregats geaseava.
qui dele dos pujara al Gólgota; si tu
Sucht, confinan figurant als escalafons
casetes
i
daxes
per
al, amadora aixi
distingi
mal
en
el
fi
le
acaramela
de
les
i
o Prieto.
L'HOSPITALET
can, tainhe hi ha el proje-te crin s - EL SENYOR LA CIERVA ARRI'ases de tedian estaldertes pel corresP o del seu cos de servei actiu.
Azoril
C.2
rassistencia
d'Espanya
MAURA I EL DEBAT POLÍTIC
tallar
al
seu
estatge
acuda'
un "Ping-netbrasm.
ARA DEMA PASSAT A BARCEFrancesca Bertini
Aquesta tarda els periodistes han
El (lile crida l'atenció d'aciacsia tercer Congres Tecnic i Quimic de la Pro-Piscina municipal pública :: Ha- pang".
LCNA MOR EL SEU AUTOGIR
—Di s sabte a la tarda. 31 carrer del
parlas amb el senyor Miguel Manca
Junta Administrata a és la peracia que Indastria Agrícola. que tia de celebrar llada de sardanes benèf.ca :: Varia
Pina Menichelli
Procetletlf de Vitlintria.
li han preguntas si pensara plantejar
adopta tí Gras era
ant d'aquest con- • e a Parí s . El ministre ha dalias coniate
1.1-laspitalet. 6. — periadic local Rec, ratito veterirani senyor Toser
el debas politic, puix que els sociaGustavo Serena
i (lels que estan pendents de d'un projecle de dearet danant Irrirren- "Llibortat l a ha inicias una intensa cana Riera to p i ami, un autocantiA c. arre- rteranant tulles ',ra y e). amb 01 seis
listes harien acordat no fer-ho.
la inchiaria de Eedificació, catabre!), cia als alcohols sanies sobre elsa begu- panya pro-creacia d'una piscina pabliaa dar de ciment. <me procedía de Mollet. iiiitogir, el senyor (in Cierva
resana() a Ilur aplicada',
Jo—ha contestas el senyor N'aura—
Salustiano
i ractallargies.
nranicival, la qual de bell antuvi sala Sarto , ament els ocupants d'ambdós arrilmrit ts Barcelona demä
no tinc res a plaatejar ni a dir.
En efecte, (le la resaludó del Con- tirs, acordanase que una ponencia cons- 5-ist acollida ainb rentable alteres per %chicles sortiren sense conseqüenciea passat, divendres.
ni) aixf els velarles que resultaren
inillor dit, és tant el que tinc a dir
5 c11 de Ministres i les declaracians tatada tiel dit ministre, el de Finanees Part de has els sectors de la cintas.
Inustracions musicals del seu president i del, titulare de les i el d'Indústria t'amere, esturlii de•
amTl de<perfeoteo.
q ue prefereixo callar-me. No obstant—
ROBATORI DE JOIES
No
e altres, feut-nos ()arree de la reotingudament
Eassum
p
le
,
g
-Tti
la
m;;ha afegit —si aquest debas es plantrteree sIe Got enlacia i ínelaff. e,
—Durant la Quaresma d'enguany,
ccssitat ineludible cpe es la c r eaciú daposta definitiva a/ praaim Cansen.
dirigides per
teja segons la forma que ho desitjo,
piussada . alatail }Tequiar
al teatre de la lada Liberal. en, vededueix que no es tracta d'un iaa re(ubres Pabliques. — Decret eleraaant (tuesta futura piscina, volcin des (Vaveuré el ene he de Ice
volaciorari social in/mediaf. sufra, d'ude/muela a In poliria que de la
Alexandre
Vilalta
expressament els decrets-I l ei de
de queNtes columnas enriar Catenció a les nen donant tnns seguir (respecta:des
na
ii»alitat
revolucionaria,
davant
de
GIL ROBLES SEGUEIX PERDOi de nave:111,re de 1026 ti nostres autoritats locals, per tal que ane cada ,etnia na varíen. Fine ara, un seva torre. a Sarria , li basiert
la qual e= veu el Govern en la ne- eflurer
dia ca media, Ealtre revista. etc. Per
NANT LA VIDA AL GOVERN
d'abril de, maa. relatisis a la construcal desaparegid joies per valor de
Saló perfumat
cessitat d'adoptar Ille>11reS rigorose, ció de ferms esueraals i la contracta- santeressin per aquesta importantisst- diumenge vinent es anunciada limera
El senyor Gil Robles ha eltaiit
20.000 pessetes. Gens a suposada
ma obra que innegablement panana in- de Rossuni
que
garanteixin
la
Ilihertat
de
treball
"II Barbiere di Sivigliaa. autora lis' la soslracció ha esta(
contestar les preguntes que se li han amb violetcs imperials
•
Per part d'aelanisnleS autt'nnntns. Enitat de beneficis a la ciutat i que a
i
d'ordre pahlie.
fet sobre la seva intervenció en el
rrseectant l'actuaciA jurldica crearla a la vegada acreditaria L'Hospitalet com Per al dia 18 e, animalada "Doña delingurla nna servenla de l'es;Caldea declarar tina vegada mes l'empar d'aquelles dis praicn
debas i ha dit:
alter atta de les chilate moderare ¡ calles de Pr ancisquita", tute s era interpretada timulada i orre.
í as.
que aquestes vagues no persegueixen atorgant les subvenciono
per eminents artistes.
Vaig aquí dins ( aesenyalant cl ba',O
cioo leeals ner
Catalunya.
cap fiaalitat patalea ni molt menas Pr o veí:ti - 1d d'aiaaa pot e hle als ;ara,de sessions) a veure que pausa.
— El clima:auge rivant, da tr, timba
revolucionaria
que
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clas_
Els periodistes lt luan preguntar si
eastrannl i Mara=
Yalan lloc a la plaea
au n ats
sic l'Ajantainent una
DE L'ESTRANGER
MANRESA
e patrnnal Ii aajudiquen Taut orhs i Puerta de l'edil,
es ratilicava en les declaracions fetes
Sotnado (Orlehal lada de sardanes organiteacla pel
'in els que tal propaeit sopasen gut do).
• "La Vanguardia" sobre la durada
,nennt
de
la
Sardana.
Lauchcia
anira
a
Proves
no han acanseguit de coneixer
d'esquí als Rasos de Peguera Goebels diu que en el Govern
dal Govern i ha contetat que si, enInda-fria i Comen). — Prcar at at teta- eaerec de 'acreditarla calda La Princira com a luert le= arganitzarions de rorahreat la inM n flaCif)
eara que—ha afegit —no heu d'abfi!noir irmair
tots són amics
a
lancera
, si Per .aaaast
pal
de
Llabregat.
la Casa del rolde, prrtanyents a la
ellar que malles Iletres san prorroi iode
En el transcars ele la ballada gemas utah ha volat dantunt la nostra ciutat
París, 6. — Un periòdic pula G. T.? ;. Nn han visa a Inés, que
gables, i per que aquesta no ho
.autaritrant
an e ietat Espamola
.4,1 els prnois patrons i no les arga- Con5trurcion5 Navals Der a inmartar semoretes de !a lacalitat postUtatan a '1n aria pilotar pel sen n , ,r Gaztariondo, blica un intenin d'un deis satis
d'ésser?
nitzacions obren. : els que han areno- a hs !ca rte o d'acer arnh ie s1 i1/4 ,1n i a talar de Illemenatge a :a loe acompanyat ael fotagrai inanre5a seas - or redaelors amb el ministre de
Poc després de comencar la sessió
Gaspar, el gIlal ha ares diferente fotn- p ropa
3at o renroduit les vagues que ai
s'ha sabut que el senycr Peman eetaa
'a con s trae a li le ()m a ne e s per 2 ) ra- )))) 1 1 a n Y cel eb r a el Patronat General de
g anda , senyor Goebels.
Beneficenci a ami, la ...-)14aboraeió de lo- grafieo de Manee"ananciadea per 2 dirare
Eencarregat de plantejar el debas pom'es die,l yara ele ‘f•tair.
el qua! iregn lote els rumora que
tes
les
entitata
—Ha
pieda
t
prn.
a
sinc
ere
a
Si :a e aea le na inbrers es regioT
berta
la
l'iota
crin,tale, com així Im ha fea
l
e
fonro
:a ye !e lm sei-;
han nitre
eiriatlat suposades
•
seri perre els arno5 de zale; te l e ii" 1 , ....me; -antas faindaass
— Aprofitant fa y inentesa lea tu tro• :riada 'er a l'excureia collectaa als •ti,,,,
gm,ries eh el si del Govern
Comentaris al debat
i bar; e; !leguen a cemp"ir 'es lis- ratea S'o a tarata ). 1 m'aletee cenad) ha a Barcelona el lern nacionalista base Rases de Peguero que organitza el
p esicions del Ministeri le Trelial. fteael ama al le Financeo.
senyor f. Gaztaaa g a. els eleunents d'Es- Centre Exeursionista de la Cornac, a nazi. Aquest s rumio s — ha shtMadrid, 6.— Acabat el debas poli Si arel estan en nana le hracos
• *a naceosilai rh, corred". tooleloi• tat Llame—agrupada nacionalista—ltan niel Ba g es per al diumenee vinent, amb soin eseninpnts pela resale> l'Unetic s'han format al saló de conferengaaaa ta. Irr ce-tions aer tal d'anmsegnir d'a- nintiu de celebrar-se a la (Uta pista el, eisles de Praga i tiespres han
g itts el; obren; de CedificariA Cc einno ner muda cha rama
cies alguns graos slt diputats que copernui el; patrons es resisteixen al ilsistrial per 2 e .00ldre el conflicte
quest gran patriota que vinein a la nos- CA ruptotiats matiresans cl esqui d en ' eslal remillils per la prenisa de
mentaven la poca impor3ancia del
compliment
de
les
resolucions
del
l'Europa meridional.
uany.—C.
Ira ciutat a donar tina conferencia.
la fabrica de Mierra.
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Preparatius per a les entrevistes
italo-austro-hongareses

A

Els escriptors francesos a favor dels
socialistes (lustrines

Mussolini sembla disposat a
crida
donar surtida a la mar a Austria l'Estat austríac,
catòlics i
lliurepensadors demanen
1 restituir Fiume com a port belligeräncia pels vençuts
En una

al cap de

NG

IR

Esperant la resposta de França al Foreign Office

Després de la resposta descoratjadora dels Estats [bits a
Anglaterra es creu que Fraga
rebutjarà el memorändum anglès

LaC omissió a enquegi
interrogat la senyora
Stavisity

*
Aquesta setmana continuaran activament les
recerques per l'assassinat de Prime

Paris, 6, - La senyora Stavisky
ha estat interrogada aquesta tarda per
la Comjs5jil d'Enquesta parlamentaria, i la durat la declaració aproximadament una hora.
La viclua d'Stavi sky no ha fet cap
noca revelació, i sita limitat a confirmar les declaracions irles ja precedentment.
Ha dit que baria conegut Stavisky
en 1925, i que no sabia re; de les
seves ocupacions, de les quals ¡tornés
coligué una mica al corrent quan fou
detingut en 1926.
Ha afegit que el sen matrimoni se
celebra en to28, però la declarant ha
aiirmat no recordar quins van és,er
els testimonis. afegit que solament sabia que el doctor Vachet va
ésser el testimoni del sen marit,
Ha declarat després que rebe la visita del senyor Paul Boncom, quan
loa acusada de complicitat en el primer assumpte d'estafa d'Stavisky,
que, com se sap, el senyor Boncour
l'encarregat per un oncle de la
declarant de deiensar-la en aclama
causa.
¡la aiegit que no havia tonal a
veme el , anyor Boncomur, desorés dacabal aquest proces.
Diu que no ha conegut. perä afirma
que el seu marit li va dir que Irania
esmorzat amh el senyor Bonnet a Stressa en la mateixa tanta, i rase tamhe hauia esmorzat en un gabinet particular
d'un cale de París, amb l'ex-ministre
semor fulleo Durand.
Quant al scnyor Bonnaure, fou presenta a Stav:skv en qualitat d'advocat
Aviat s'establiren relarion3 entre la senyora de Stavisky i Bonnaure i els semor: Garat.
Afirma a continuació que el, senvors
.4ymard i Dobarry, aixf com el sentor
Paul Levi' visitaren molt sovint ei sea
marit.
Diu o ye coneixia la senyora Hurlaud,
ner haver estat companya sena d'estudi.

Paris, 6. - Uit grup d'escriptors i
intellectuals franceses tia adreçat el
20 de iebrer a Milkas, president de la
República austríaca, a favor de tots eis
clarament cl punt de vista de Bel(re de la primera higina)
china mis maldecaps a Loro- II acure d'arribar a una inteHigencia qiii han estat detinguis comba:cm per
gica en el que es refereix al pro' ,p . la
reduida a una re- definitiva entre ambdáa palsoa.
Es cstrany que a Londres no et
le, urganazacions uoreres, la crida seblema
del desarrnament,
Finalment aiegeix que cls repre- guent
ns d'habitants, que
de sis milio
gui entendre quin ,'s ci verilable obstaSIm preguntat cOin podia evitarsentants
deis
Habsburgs
no
semblen
ea fas guau era un g ran imperi sobre
Una de les tristeses d'aquest temes ele per a 11,15 entesa i treballin a reía,- se que Alenianya e S rearmes, i ha
cl qua: Francrse fose fria sentir tot estar inactius, i cl ma:eix "Evenina és que Sim cm; obliga a pcn,ar
çar-lo tot fea( COM Si el volguessin eli- aiegit t i tie només hi havia dos mitStandard" diu que senabla que cl Go- polineament.
a res de la seva voluntat.
minar. La intensificad,' de ics eanstruc. ians d'obligar Alemanya a respectar
vern britanic ja no s'oposar.a a una
re! que fa a la politica interior.
Eis
signataria
d'actut,ta
crida,
tireioca ntit'aiS i de rarmainent arri una lee clàusules del Tractat de Versa•
ia immitient proclamació dc la restauració monàrquica a Austria i ocupats de no intervenir en cap demosl , oció que el govern angPs
Iles.
reza Constitució, que roa,' innovacions Hongria.
sentit en la potilica d'un pals que
C IL I ILL Possible desa r maEl primer és un mitjà juridict el
audacia tal, que el frixisme
•
Les proposlcions de rezsestimen, Austria, ee fan, perii. un
article .213. que permet al Corlianlós
atrevit
a
implantar.
1/0 s'ha .
1:
Sobre aquista qiiestió del desarma- een de la Societat de Nacions ordesclini
1:
de
dir icinocmó ill2 han scout
delire
Ja.rtra banda, -is
Cat
1,1111;
inent.
les
batalles
de
Viena
i
la
(lavara
Londres.
ti.
El
corresponsal
del
retires'
nar
per
majoria de vote que s'e.fec..1 retiunriat a!: milaa'es detiolencia
uIcj GOVCrII, De Brorai, • :-ille, el qual ha tilín recerques: perú és segur que
Telegraph - is ROilla confirma sic que Es ha segunies.
• c!!!,^rar els de la persuasió i han ue el canceller Dolliuss i el general
posal de relicq el perift d'un rearma- Anglaterra i Itàlia consentiran
No
voten'
sim:i
recordar
ele
drets
d'un
.zat su5scripeions per aluciar les q
mes ampli i mes litunä ql/2 ment del Reich, contra v:4 hostal,' II ue es facin aquestes investieracions.
i els orles deis social-dentj,,,,,- Gomboes arribaran a la r'afl dal italiana pensament
rolo a del C alise!! ,le la S. de les N.,
Nontés resta Vahee mitjä: la gueren cls darrers esdeveniments. el a; de maig i que hi restaran tres lILi ¡lot esser el pensament politic que si .laylaprra i lhilia no hi posessin
ha
motivat
Eaccin.
dies.
els
nazis
volguessin
si
:olt:
goirrn l'Hm/ ha
del
cap
obslacles.
El
de
er,
les
intencions
Els
adversaris,
quan
sOn
gent
Segons els periúdies.
lur ¿mbita els socialistes, les
P vievniitheal que es persegueix?
esper.Poor •11..11. SCI:Se l'eSerVeS, ha re.s: ra Esrea
Creu que aquest initjä és pitjor que
:::: n ;,,eions deis gneis han estat dc S- d'ltàiia s alt enterament pacifiques. i si mereixen Sellipre el respecte. La prohi- pansabilda , de la insoluble siintlegO.
per l'í'xit aorofita- tat del pensarnent no mereix mai ni
es
veuen
coronades
Remarquen,
que
nombrosos
.
SCC tOIS fis ro: nitres, i que ni tan sols ha dc par41111eSI discues faUd
la presó ni la mort.
dintellectuais de dem'ta i d'esquer- ran a tots els patios ílanubians.
I lar-seht.
Primers signataris: Jean Guehenno. .mar.r d'un acostament cofre Bidgica
creu. prosseeneix rl correcpcin•,t !ralleeSOS i ungieses han adreçat mis_ salHorn
Primerament, la qüestió consisteix
el
Nrich
des
deis
pilas
de vista politir
Ben,
Plerre
a
Roma
del
"Daily
Telegraph",
cine
André
Malraux,
Emmannel
ia
protestani
president d'Aust r
:_v:!es
a saber no Si e3 tolerara o no un
les converses de Mussolini ami> el; dos Baut, Gaston Galliniard, Jean Paulhan, i notita,.
rrpressió de Dolljuss.
rearmament del Reich, sin6 a evitar
serian basades sobre les B. Crétnieux, ‚lean Pi-ecce: t. Mareen.:
Londres , 6.- .1.cluest atad 5 . 11a Ce, ,. ,ant a la situació d'.-lustria des del ¡lomos d'Estat
Auclair. A. de Saint Exupéry, Made- lelniat una reunió de la Comissiú Mi- una cursa d'arniaments que desencaproposicions secitents:
denaria fatalment una guerra.
,M vista internacional, es diseutcix
qual
Acord entre els diversos Estats. leine Paz, Luc Durtain, 1 harles
nisterial del drsarmament, a
sóbre la próxima reunió que ha
N6 resta mes que - negociar amis2'. Tracte preieremoal als productos dra c, Georges Duliamel, Andreee Vio- ha assistit el Lord del Segell privat,
¡loe a Rosto entre Dollfuss, agrícoles
hongareso; i als produrtes Ilis, II R. Lenormaod, Ramon Fernaii- ,enyor Eilen, que ha inirorsnat deta- tosament un Conveni per tal (le limitar
els armaments.
- ces¡ Mussolini. S'afirma que lid- manufacturats austriacs.
dcz, Jean-Ricliard Bloch, André Llméc, llariament sobre la tournée que acaba
una
darions sobre aotrest asstimpte donin
:- corrccdiria a ¡es ches Hocicos de
de minorar la balanza co- Leun Brunschwig. Faul Desjardins. de realitzar pel Continent.
3°.
Mitjä
de
Trieste
pors
Desprès
de itjar que les negofranca als
Estats dannbians.
Jcaii Giono, Cliarles liraibant, Lueien
Se sa a que actualnient el Govern hon resultat, ha fct ressaltar el per , i eitscins es parla de la M'enrió mercial deis
que
el
repartiobservacions
ir
g
per
diri
Benda."
espera
les
inflen
Mesures
Vogel,
beitiode
4°.
Ilesa eille en la situació geográfica
Mussolini dr no trenca,- del tot amb
Per altra banda, un grup d'escriptora cl Govero iratics ungir: fer respecte de Bélgica. així com el seu desig de
merit dels produces d'aquest; pulsos
.'-fit!e r . l'era una cosa es con (radio amb
abans
¡Ultra. Aicinanya no ha regatejat so- per llurs sortitles naturals, és a dir, caUtlics ha pres la iniciativa de la crida al metrorionl i int britanic,
seguretat i de pala
segiient que ha estat atIrri;acia igual- ice un res unt complet de la situació.
Ha aealtat dient que no volia donar
crificis per tal dc manten,r en activilat Trieste i Fiume.
a me n t al president de la República ausheut inforprocedirä
decíais
generalment
que
Mussolini
Als
g
i
dr
Hoin
cren
mes detalls, i ha repetir al Senat que
considera ble els Ports d'Hambur
mal: no es crea que la Mesa de la Bélgica no estä sola en la Ilnita contriaca:
una Huila 9f- canvis de punts de lista amb els go
soStingut
Brema,
-vernsbitác,a lnyqu
"Aquesta crida está fora de tota pro- Conferenci a del Desarmainent prigni tra :a guerra ni en pro de la seguf:entina amb eis ports de Marsella i de
del to
suis. les negociaci ons Imantan arrihat a un oeupaciO politiza i no preten ¡t'Ijar sa- éseer convocada
.17lNiczyz ter a conservar el (reí:
bre les intencions dels cors. Perra no v,nent.
in
61tMt, ha clemanat a l ' ASsei ha recluir les tarifes fcrreviasies per a estadi mes definir.
podent oblular que 1/i ha valore e spi Una entrevista amb Nori fie castriac Sobre la confiscació de
rbeletPaale.run vol de confianea.
ctrau r r ais seus ports el inde
.Mussolini
s
Inés
altes
que
toa
politica.
i tual
-r man Davis
béns als Habsburg
¡ 1:N' 0asis. La combina :id
Els alemanys s'elogien
Volem expressar la profunda dolor
e i f el com('
ro feria mis que aceroftioe
\ - iena. Ii. - S'asse g ura qtte el Go- que hem sentit pel conilicte sagnant
El Lord dd Segell privat senyor
cris ja
les
diverm'neies
que
les
enteraBerlin, II. - Comentant les consercondmir
de
entr,ista
vern accedan a
ha
cele-fu-id
una
Eden
Austria
una
part
del
que ha oposat a
(n'e//eles que poden derivar-se del
}cisco en el politie,
instäncies dels cetc'es legitintistes ;m'in
particular amli el senvot
caracer
i
govern
oficialment
caobrer
Per! cal esperar el resultat de les des
en aquests darrers metulil s , s'ocupara
Norman Davis. Es creu arre en la viatge que el senyor Eden acaba d'e-en un proper Consell de Ministre de tedie.
conve r s e s de Ruina abans de formulas
dita entrevista l'ha posar al corrent fectuar, el "Berliner Boersen Zeitung
els
i
De mis a Inés, un tal esdeveniment
din que clavara la táctica seguida per
un iudici definitirt sobre els fins
la supre s sí O eventual de ¡'article se- risco
In l'acollinie nt role Se Ii hn el:SPeel-at
de
donar
responsabilitats
al
crisFranea, que consisteix a obligar Aleresultas que s'oldindsan.
gon de la hei de 3 d'abril de tolo
París. Berlin i }icona, en el Cure es manya a fer concessions, Anglaterra
tianisme
que
li
sOn
estrangeres.
La
premsa
anunsobre l'expulslO dele Ilabsburg del
Budapest. 6. retereia 51 tia de deearrnament
El mirem com un mal històric.
llama de convencer-se que el progracia que el primer ministre. eenyor territori austriac.
Els bornes que han combatut anth co- tänic.
el dia 12
La supressi O I tel dit article perme•
Norman Darle, que sor- ma de seguretat que coste cl canceller
Gomboe s , arribará. a Roma al
senvor
El
creuen
justa
que
que fria als ti/embree de la dita ..asa reg- eatrte per una causa
de l'actual. Contrariarnen t
a Estocolm, ami, oh- ,: enyor Iiit'er constitueix mo solar-neta
dret al respecte. Un gran nom- tirä demä rap
assumptes particu- una concessió extrema, sinú ädhuc un
sbavia dit , el nellyer GOrnhoes 110 nant de poder tornar i usar llur resi- 'finen
resiildre
t
es-te
bre de srecitil is .es austriacs e s tan actuallot indivisible.
anira acornpan y a t dels ministres d'A- dencia a Austria.
tornara a Londres dintre de p0'.3eS,
en
presO
preventiva.
En ea n y i, al. cercles aus- menr detinents
iere Estrangers, Gontere i Agriculsetrnanes. abanS d'envrenilre e!
rlUes
el
desie
que
els
vençuts
aixecar
Expressem
O
tríae no semblen inclinats
tor a.
'3Z1.` de tornada als E s ta1s Units.
A Roma han iniciat les negocia- la eonfiscaciú a la trotona de ¡'es -casa siguin tractats honorablement pels velo
tan Pessimisme a Londres
cene prelirninars a Ventrevi ata dels ieelperial a pecar de lote. les pressions realces i gIme tina aninistia vingui,
cali será Possihle.
Londres. 6. - Els comentaris lapresidente d'Austria. Italia i Hongria exerc ides so br e el Govern per les ma.
Marcel Arland, Gaston Baiy,
Aques- teixes esteres legítimistes.
rönics que la prenrsa d'aquest mati
es tècnics dele tres Estat s.
fleaupin.
Emmanuel
Bnyreau,
Ernile
I
de
tendeixen
en
primer
manifestacI6
na
a les converses sobre el desU
tes negociaeion e
Dermenghein. Georges Humean, Sta ue - arrriament reilectei.ven in perplexitat
termo a ampliar els avantatges eco- Front patriòtic
les
Fumet,
Maurice
de
Gandillae,
Etldrilc sereles britanies quant a la poliie=mies nottus establerts ja en els
Viera. 6. - Per al dia 1 5 daque e t mes
Ihr- rea a seguir en materia de desarma'
tractats vigente. com augment de se celebrara en aquesta canital una oran ttiond Humean, Olivier Lacannhe,
Chauf
fier
ttlaritain. Lonis Martin
contingente. ampliaci O de crédits i manife s tació del Eme patriinic, en la qUes
i Enmanuel Mmtnier.facilitats per a l'exportaciú.
Se gon e certs peribdics min le. altres
qua', canceller Dolliusa pruclamarit el
.ffle
potinciee que han d'aportar ara llar
nou pla de la Constitució austriaca que
Les surtidas a la mar
Paris, 6. - El Comissari de la
contrilmein a fi que les negociacions
ja ha estat aprovada pel Coreen de miA l'entorn del Pacte Balcànic
Paris. 6. - El corresponsal a Lon- nistres.
¿mit. Al contrari. segons d'al- Direccid d'Informes Generals, setelegeaiia
dres de "L'Echo de Pari aIteS, ltll,u deih/iCié. Mes neta de la po- nyor Noedts, ha estat interrogat per
Segons bu derlarat el canceller en un
que als cerdee cEplorátics s'assegura Alertes pronunciat a Villach , la mi, a
litira britänica a la num de la sima- la Cornissió d'Enquesta sobre els esque Mussolini es mostra inclinat a COnstituriO tra115forman't Anstria en un
ci6 actual seria un mitjä útil per a ar- deveniments del dia 5 de iehrer reierent al que ocorregué abans de
c e.ncedir a Au s tria una sortirla a la Estat basal en estaments professioribar al fi.
mar pel port de Trieste i a restituir nal: sota un govern autoritari.
Aixi el "Veis- Chronicle" cansidera l'esmentada data.
Fiume com a port natural d'HonEstar:
L'autnnninia dele di ierents
El declarant ha lot una extensa
m'e //to p ha de dependre de la ragria.
austriacs será mantingirda. pena Ilurs e" pidesa amb qué el Corren britänie po- exposició de les manifestacions celeAiegeix que Hitler i Mussolini cu- rem' j a no estaran inteorats per 110dra respondre a la demanda inevita- brarles, i ha dit que no creia que hi
ran disposats a evitar una ruptura,
Le, fleme< Dices regi n mili- ble per la qual Franca s•inforniarA hagués catre les diverses associaque actualment lii ha uns negocia- P31, estaran integrales. aix i mateix. per
de l'extensió ro:e tindria l'a iut hritä- cions que enmplitnentaren les ordres
dore, hitierians j austriacs a Suteea, Corr oraeien s pro.fessionals i no pac per
nie en cas d' una ruptura d'una con- una intelligencia de tel amb objectius
per
secret,
!obre els quals es guarda
rartite politice.
revolueinnaris.
veneiO de desannament.
Teolof rarms per ereure-afegeix
1111 111 . j. 6. - Cedint a la l'orla
l'ampnc no creu en un complot
eleKtres
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I
•
ór
liberal-111e
sfan
contra la seguretat de l'Estat.
pressió exerr ida pels partits
per
rnip
verns
ai-alsaran
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role
També han declarat els senyors
d'oposirió al Parlarnent gree,
Les
reisit n el fra e ä s de la enniere'meia de- Ferner i Thomas, director de la Preministre ,l'b. E.. senyor
i ex-director de la
pendra mée d'annesta qiiestiA que no fectura de
ha robot ell
de la inmortincia que polen haver Seguretat General, respectivament.
nplifi5“ t 111111/ s de itoo l atija. Jugos_ pres el, armament s iierrrits. del Peieh.
informes sobre
donat
El primer ha
lita la i per lal tionRabat, 6. - Els destacaments del
El "Dad, iTerall" e, mostea molt Forganitzaciú dele diversos gritos de
firinar-los utie GeM . in no PL.'. ron- Inés pesinieta. Segons di la nota que dreta (AcciO Francesa, loventuts Pagrup r,ue mana el genera: Cartoux,
Siilrea Obligadu. "ti 111 1 110 11.1111“1,.
continuant el seu avanç cap al sud i a
Paris. 6. - En la Convenció franco- signal el Pa' - lo balminio, a pres- el Govern ranees fara arribar a Lon- triòtiques, Solidaritat Francesa, Grup
Fest, aconseguiren ahans d'ahir la lid'ex-combaespanyola que ha estas si g nada avui. es tar ajut militar a un ir:lis sig- dres anne s ta : minina no c edan/era inl- de Contribuents. gemí
Ma general An Bu lzkaron Oilig.
nlicaria el reine del metonranduni
tents "La Croix du Feu-.
comercials anteEls destacaments inotoritzats del; codifiquen els acords
sind que encara faria gairelu3
timl la sera opini.i no hi baria inrior,. millorant-los en aletnis punt:, es- nara del Parle, en 1..•vettlualilat
grups que operen a Fest, al coman- pecialment en allä que ia referencia a
veurg's Mural, por un Estat mpossible neOSSegUie ami) alguna e:- telligéncia previa entre els manilesdament riel general Giraud, continuant la navegad6 i a les denominacions d'o- que
per:inca .Fixit les ne g ociador, sobre tants d'aquestes diverses organitzal'Itagi slgtlli 1,
la sena marxa cap a Gulimin, ocupa- rigen ilels distints articles.
Al miela temps el senyor el de s armament. L'actitud de Berlin. cions, sinú solament el desig comii
ren Uribe abans-d'ahir el casar de
tetes rs1Z.Peet,, un semIda
d'expressar els seus sentiments en la
N'a agregada, encara, a la Convenciú Maximos ha declarat que el GoFa-lo, sense incidents.
reels
contingente
sobre
vida pública. •
disposició
una
oittinsla in- e11 , 0u-lioilora per l'Argan
El cap rebel Mereldd Rebho ha en- ripreos, siue té per oblecte demorar els 50111 gro,.
C
o
nClou
és
eomplet
;
Interrogat sobre si hi hagut
del Pacte que. seguns
trat negociacions ami) el general canvis entre les Mies nacions.
que les possibilitats de s ortir-ne es algun moment de peral per al ROgini.
coniandant superior, i ha preguntat les
Franca ohte reduccióum ,. en els drets el sen orileri es dedueix 11c1 ma- pot dir ene s6n inexistent
ha contestat dient que absolutament
leix text tot una deolaraobi púcondicione que s e li imposarien per duane rs ser a certs articles. ami
eonel li slA és igualment la cap. i cine els maiiiiestants seniblaven
reconeixer l'autoritat del Solda.
la consolidació dels arantanzes assolits blica que fa y a davant el l'arda- d e l - Dalia. Exprese".
tenir com objectiu principal arribar al
Elements de cavalleria han portat anteriorment en el que e: refereix a la
al NI inisteri
A q uestc des perli",-Ers c.-instaren aixi l'alan litorliO,.
as -ui a Serme la unió efectiva entre els inlitetria de l'automúbil.
.1miesta ml' dicia liii rI . 1 1)1)0;1 une el: ecinrcne d'Erlen a Berlín i a de l'Intedor, peró segurainent
dos graos d'operarions deis general:
SittlIlk
.1a
itIllee'SSVI.
intenció de phetrar als esmentats
no han tingta èxit.
Catoux i Giraud, a Fask, a l'oest de
n 41,14eleS 1/(11 . Londres i homo
Eh npu,.. Telegraoh" fa remarcar
Soyad.
.11. n - ',La, la eontrihucir;
per ramis
d'Nmerica als esNombroses fraccione continuen so!.
del
Pilote
bid-al ti l'esl Mutilo
forros de la Gran Bretanva no poden
metent-se.
convitiria
chille. Ara ns Id la
ro odir'iear traire la situaci6.
Actualment Inés de la meitat dels
I.a declaran,, de Roosevelt dient
el (Joven' italia ha seguit. deshabitante de l'Anti-Atlas han lliurat
ooe Ainerica aprova el pla hritänie
El
Primor
mi.
6.
irrs
de
la
firma
del
parte,
feot
Uotdre:e:
les armes.
Els darrers dissidents. reunits 4 nistre ha conlestal omicato pressió als vonizelistes perqui. peM que creu (me no va prou Ilunv Kerdoo s . Sin] amenacats per le; eo- tarde algunos preguntes que de- impedissin la ratifieuebi riel eerrin arm e s? periòdic - es conielerat a Londres com eolent dir:
¡ mines destacades dels esmentats ge- mostren la inquietud que asisLeix mole pel l5 al-b:ltmlouui SIl .111
Primer. - Que tot i deeitjant
nerals.
al, verdes rffirlainenlaris (lavanl gut i le ti ri, eia una iiiertlifiearií'í
dele esforeos del gabinet anperquit l'exelou do
El cap dissident, que baria expresmenator aCria.
M'ashinglon, 6. - De la
glés. el Govern americà no ofereix de veneclors que ESIoek Ege ha
s at la intenció de sotnietre' ... ha marEl mittir-tre ha declarat a la Favor.] muiiIitm, defensiti, iter.... no associar-sli.
xat in e e peradament can a l'oest.
han 'roanb ter cauce el pla en el
Ca robra deis Conttnis que el
de Novia 'York h asoldHs a la Co- Que Washington sug- missió . senatorial banchria os
o . 1 . 11 haVia pres en cousideraciO ((en 1,11,j11111.
gerrix per segona cegada que les
1:1 vultterabilitat d'algunes bases
Hitler a Leipzic
potineis es comprometin a co en- deilueix que duruìn! Ii quinzena
L o upci0 rL - f> e• \ fa d e ria 11;1 1 avale. . pr.r?) n o ha olgol dona,
vair els territnris dels altres. Reir. que preredi a Eanufliwiú d'os
arramt en acinesia capital oh delalls precis o s per craure que
reist a aquest punt. no es té en comp- contraeles relatins q la corres(ven
opor" n ' olle r g envor Hitler. por tal les '-im runtstatteo' nr,
re que el tila britiniz propnsa que els pon6nota fiaren veninie,
de visitar la Pira j assistir a la tunes.
d'rersos palos es comprometin a per romple de J. P. Morgan
rPrimemja de miliorari6 do 1:1
El Primer minialre bu cleixat
ahsteldr-se d'au gmen • ar en cap mu- Companyia 4.500 aecions de la
pr imera pecina dis l moriument pío sonso resposta algurres pregunperInde United Air Graft,
riera Ilues' imv!es durant
Carrtburg,
6.
A
l'oest
de deu anyc. No hí realment res
h d'erig ir-se a la niembria de tea que . li mais celta: adreçades
L'esinenraila Comissid ha orIrobill
iin
oelal
Ita
Clierburg
done'. en apresta idea americana que
Rh• ard M'aguce,
a.obre aqueet assumple per part
denat que es procedeini o efecr ancellet . Ita visitat Nimbé de inembre,; de l'oposirii; lobo- nott monstre lilS ii, ja destroeat. no //la: estat vist en el memnrändum tuar una enquesta ben &dallada
que :Huida 10 nietres (le Ilarg por hr; t anic
1•E xposirió del C' linar'
la In- lista i Es rouredeix una
a fi d'osbrinar si lit inlencid del
I res d'a m pie.
Cl punt de vista belga
düstria saltOns la l'ira Tiootira. gran signifarió a atin es( fot.
Govern (Vantillar (da dits conTa tiihó han mi t;t1 l'odiarle : a la
Brusteile', 6, -- El senyor De
Ha estat objecte d'una ovadd en- Eins ara da conservadora eren
intlihfon pp.. %
Mal ja 1112 rs il E' lea restes - d'un Broca-joto-lile ha prontmciat al Senas
1 usia stica
els
prinripals
defenSors
de
la
per part dels exposiun discurs en el qual ha exposat uretumenl comunicada a algú.
monstre anàleg.
tors.
Defensa nacional.

d'Hongria

Grècia no
s'adhereix a
l'acord
tar defensin

L'enquesta pels incidents del 6 de febrer
La Comissio' de Treball Es celebrara el Congres
a Paris
de la Cambra ianqui radical - socialista de
aprova la setmana de Clermont-Ferrand?
París. mi - Acinesta tarda ha tingut
;loe l'arantcongres del partit radi30 hores
cal-socialista, en el <mal han ésser

Les avantatges frantars a! Man« frunces ceses en el non conoperacions

veni anb Espanya

Als anglesos els
inquieten els avions

L'escàndol de l'aviació

ianqui

Hi ha una passa de
serps de mar?

aquest xec perquè no pot tracter-se
mes que d'una estafada o d'una falsificació.
Lee Inculpeelons
Paris, 6.- Heu-vos sei a la data
l'estadística de les persones inculpades, empresonades o no, en l'afee
Stavisky:
4 empresonats a Parts: Arlette
Stavisky, Henri Depardon, i Gilbert
Romagnini, tots dos ex-directors d'una societat fundada per Stavisky,
ladrocat Guiboud-Ribaud.
8 ernpresonats a Baiona: Josep Garat i Gaston Bonnaure, diputats, Albert Dubarry i Pierre Darius, publidistes, Hayottc, antic director de ¡'Empire, Cohen, expert al Crèdit Municipal de Mona, Guebin, director de
"La Confiance", i Tissier, director del
Crèdit -Municipal de Baiona.
6 inculpats en Ilihertat provisional:
Camil Aymard, Desbrosses, Antoni
Digoin. cl comi.ssari Bayard, Pee-roneu, Constantin.
2 condemnats a Bonneville: Voix i
Pigallo.
Les recerques per l'aseassInat de Prince 1: 1:
París, 6. - Les importants conierincíes que han celebrat llenry Cheron
el procurador general de Dijon i despees Donnat-Guigue, procurador general
del Tribunal de Cassació de París, no
ha trigat a portar fruit.
En clec-te, l'activitat deis que fan
l'enquesta. havent-se de concentrar a
Dijon i havent-se de reprendre les recerques sobre la mort misteriosa de
Prince, s'assemblava mes i mis necessari de donar una impulsió enérgica.
Semblava, sobretot, mes indispensable
de realitzar la unitat d'aeciú que agrupara els esforeos de la gensiarmerla,
policía municipal i la brigada rnähil.
A Dijon, on hacia tornat el diumenge
a la tarda, Couchepin, procurador gene,
ver' qmte posteriortnent les sencs echa- ral declarara que un policia d'alt valor seria aiegit als que fan l'enquestacinns s'havien reiredat molt.
Es
l'inspector Pere Bonny, el qual acaDeclara la senyora de Staivisky mine no
coneixia inflen del Ministeri de Finan- ba de descobrir els talons de xecs emesos per Stavisky.
ces ni de la Policia.
Des d'aquesta descoberta, veritable
Diu une no ha parlat mai amb el secap de teatre. l'inspector Eonny té un
nyor Chiappe, per6 que el seu marit
'li g ué In dia (me baria estat rebut Per veritable prestigi als ulls dels dos mien, molt hé. No mantingué relacions anth nistres de Justicia i de l'Interior. Es per
la senvora Zograchos mis que quan la aixO que Cheron ha denianat que aquest
trohavra a les sales de Me. No havia es- polida los enviat a Diiisn. Mili« que
Bonny coneix l'afee Stavisky. El
'Un-din -a casa del Sr. De Fontenoy. Acabä dient que creia Stavisky primer raport que ha establert sobre
l'aire ha permis el Pitee de Baiona
capaz de suicidar-se.
d'inculpar tots els pensionistes actuals
Un aclarlment de Proust.
Parí s , 7.- El diputat senyor Proust. del xalet Chagrin.
L'afee Prince, essent un episodi Irapresident del Comité Republicà de
Comere. Indústr:a i Agr:eultura, ha :t ic de l'afer Stavlsky. Bonny, al curs
de
la seva enquesta, podrá: relligar els
desmentit terminantment haver cobrat
un xec de el/eS de 2.000.000 de frailes fils dels dos afers.
Bonny marxarà aviat cap a Dijn. L'e
que iigurava al seu nom i que ha
cap únic de
e s tat trobat entre els documents e/Pe Isla inancra imperta que,
operacions. prengui la direcció de
les
van e.SCe IlilleatS a la Corniesió den'
l'enquesta amh una enercia que s'impo(puesta.
El senyor Proust clemana que es sa despees de tomes tallides i negligènI m e qui la persona que hagi colirat cies.

u!

\Vadliingl..ot, ii, - La ComissiO de sfreball do la Cambra de
nopresentants apro5al per
unnanintitat la setinana .le treball de 30 hores per a ;muelles
indrislries que siguin oonojoides
5' tu la proloceni di . la N. II. A.,
a reserva de ntodificarions que
poguessitt adelar-SP, VII el cas
excepcional que es produis una
esrassedal de I;t HM d'obra.
El Serial Ira ilIbletat el gran
projecle de ronstruccions navals
presentid pel senyor Ninson, que
fou aprovat por la Carnbra.
L'esment al projecte deS1111.1
711.0 00.0 O de didars a la consriroMA d'un centenar de contra torpediners. submarins, tttl vaixell portoovions i me, s de t.000
avions.

Els obrers italians contribueixen a bastir el palau de
la Revolució
3111ü, 6. - Els emploats
obrers d'un gran establim e nt stdernrgie d'aquesta Moral han
do e olil oferir r . 1 jornal d'una
hora de Deban :mili rte.:Out: y o , a
la consirtierika del l'atan que per
a Seu del parid feixista i Exposició de la revoinciti feixista es
construirá a Itonia.
La Direcció del (lit eslabliment
donara una suma igual al total
que es recapti coto a resulta .. de
dels obrera 1 eniWats.

Les operacions militars
al Marroc francès

examinades les qüestions referents
l'organitzaci6 i el problema del Conores extraordinari, que es prepara per
als dies 7 i 8 d'abril a Clerniont-Ferrand.
Ultra el Comité executin, han estat
convocats ets presidents i secretaris
general; de les federarions departamentals, el grup radical-socialista de
la Cambra i una delegacid dels senadors valolsians.
Recordem que aquests darrers, en
el caes d'una renniO recent, s'han pronuncia, contra la convocad!' del Congres extraordinari de Clerntont-Ferrand, creient que len qüestions que
!ti podrien ésser discutides poden molt
hie esser inscrites a l'ordre del dia
del Congrés ordinari del partir. que
ha de tenir lloc a Nantes el mes
d'octubre.

noves construccions
navals d'Anglaterra

Les

Londres. 6. - El projecte de
pressupost de lit Marina per a
l'any 1931 puja 56.550.000
res esterlines, o sigui un angment de 2.980.000 lijare sobre el
de l'any anterior,
Eh nou programa de construccions per a 1934 comprM particularinent quatre creuers, un
ei»iductor de floteta i vuit destroyers; tut porta-avions, un
submari per a collocar mines i
dos submitrins "S", o sigui del
Spus patrulla.
El primer Lord de l'Almirallat
declara que en virtut del Tracta?.
Naval de Londres les construe-s
cions (lela nous creuers, destroyers i submarins continuen regides pel Tractat, que no expira
fins al 3I de desembre de 1936.
En finar el programa d'aquestes noves construccions absolulament imprescindibles, perd que
no completen les neressitats del.
llegue tinil, ha calgut sotmetre's
a les limitacions imposades pet.
Tractat.

Rahal, ti. - Abans-(Eithir.els
destacumentS del grup del general Carlonx, que avancen en direreiti stld i est, aconseguiren la
tinta Hansbon-tikaren_olig,
Els destacaments motoristes
del grup que opera a les ordres
del generaf Oirund, marnen cap a
i han ocupa? el Ksar de
Els xinesos estudien
Fra. Davant aquest tIVFM: e) cap
l'exercit roig
a
ent
(lissideni, Merebei Rebbi I
3foscou. 6. Via Odessa ha
Iral Oil negociacions fintb el general comandan' superior pre- arribat a apesta capital la
missid militar del Govern de
guillant letš condicions que ge
larien si recdriein el Solda del Nanquín després d'haver 11841
Turquirt i Italia.
Märruc,
•
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BA R.
Peis Centres Oficials
GENERALITAT
Dommmeht de Sibmettenao16.—E1
benyor Selves parla ahir als periodistea de les multes que han
estat imposades al Pavelló de
3far de Sitges, a coneeqüencie de
la partida de joc de bones ¡ males que h¡ fou sorpresa. Al profletar' daquell café. Ii foreo impoeades 1.000 pessetes de multa,
i als "punts", que eren en nombre de 30. 200 pessetes de multa
a cadascun.
* En la seva visita del veepre.
el conseller de Governaciet va

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC

* El senyor Selves (ligue que
havia rebul diverses queixes snob
mono de projectar-se una pellícula d'un caire especial en una
sessiú matinal dedicada als
fants. Fuil cridat el director del
cinema on es projecta aquest
film. al qual ti serä aplicada una
petiy n ra.

a agente; auxiliare.

1111~-1111/1ibik•

mer de febrer. 37 inalalts; serian
VithaelAdS l'Urdid el mes. Seccie

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBL1CA
A CATALUNYA

FULL DE DIETARI
L'obra de vint anys
jeaqs Pljoan, ea peasantar-ee el di.
Huna davaat el Odie de Canferincia Club, va pesar una carta ea.
queteria a accentuar el seta earicter
d'enserie 1 fina de "revestir. 1 ho
va acosteguir. Test se l'exerell de la
co
cesa interessentlfreime dtsterticióer
en la qualitat del seu humorinne tan
Bareelensa D.de-siglo, va prodidr la
sensad6 de l'emigrat que terne desiris de mas soya d'alidada i repren el metete vocabulegi i, el que
es mea &l'eh:aún encara, la mateixa
forma d'esperit que va deixar en em-

de dones: existente en primer de
manillas; sense vafehrer,
durant ej mes. Senil en barcar-se.
Parque Idea mirar les coses mana
Uhr 101 n11 general de 122 cuelan;
superficial:nene de suposar que en
a fi de febrer.
anussaa vine arlYs darrers eis cataL'arbitri sobre terren ys. — lana no hem fet sinó redore de reper
emplaear el mot "mimos" pet mot
Es recorda als rontribuents
bit' i de terenys que e( dia tO "ilumina" i unas guantes opon-ademe
d*aquest mes fineix el termini per Ce semblant intranscendencia.anys UlNo. Durant aquests vint
a itbrata r les qnot es co periotle
el llanguargt, hem
oluidari. correspnnents al pri- tima tot refent l'ànima
a eche
que el no""eniat
mer trimestre de Fany 1033. i d'aja fi que l'aguanta. Orkies a aqueon'udserteix que no es donara ta empresa, que pensar no és si.o5 a
pròrroga de cap mena i qua se- mig cerní i que fia de vencer quf sap
rme pasenls a l'Ag ns ricia E:este/t- lea dificultats i les inercias, un coni iva ele relml s que no l'agio es- ferenciant catete d'avni pot adreçar-se
tals Pagn t s per tot el die 10 es- al públic si fa no fa amb La mateea dignitat de to que un conferenmentat.
ciant de Parle, de Berlin o de Londres, *ante que per assolir aquesta
dignitat de to li calen sacrificar lea
particularitats del sen temperament,
que pot restar irònic si es irònic,
humorirtic si is hurnoriatic, planee si
Es aixl, elevat si h escalo— Com vul.
gut, per.) amb aquell minimarn d'estil
estafa. robatori 1 cocatna contra Llui: que
fa indispensable en les eircumai Ramon BitRoger. Pasqual F
tiacies que ultrapassen la tertúlia de
gonye, i d'altres.
o la expansió del plaga.
Secció Tercera. — No té assenya- cale
En un rnot, en aquests vint anea,
larnent5,
hem procurat a Josep Pijoan i als
SecciO Quarta. — Tres oral; per
de ciencia i de sensibilitat com
leeiO, desobediencia i furt contra De- bornes
el Ilenguatge i el to que Ola Per
metri Selles. Alisan, Lorca i Jose dl
-toquen.Nscalj,ihpogut
Moles. Un divorci: Caterina A. Jo- beneficiar vastament dels guanys de
seph contra Candi Casals.
la riostra reconstrucció espiritual, fer
cavalcar les idees d'avui i fina el
nuatesneett de Venir, en vehicleu que
per Ilurs grinyola i per huta goteada
ANUNCIS JUDICIALS recorden
la vella i polsosa diligencia
del se gle XIX.
EDICTO
Carles SOLDEVILA
eso.
En los autos tte procedimiento juCl
Cii
dicial e inturio ,Ille ie 1.1 n1111333
ter, D. Juan Gallenti, D. )05é BouJuzgado de prMtera instancia MI- das. 1). Eraucieeo hierro, D. Santiago
mero tres. de esta ciudad, prouluvido 13v-reitet v D. Angel Goma, cuyo acIrr D. Juan Salat y 1-erver, repre- tual paradero se ignora, se expide el
sentado ene el procurador D. Juan presente edicto en Barcelona, 3 sek
Passuet, CO2113.1 D. Francisco 'fuciló de marzo de mil novecientos retinte
Pujo'' , para 14 efectividad de un Cré- y cuetro..-ee El etcretario e.--Joee Pastor.
le vinticuato,
dito krfpoiecsr :
setecientas cuarenta peentae, intereEDICTO
ses pactados de siete por c;ento anual
En virtud :le lo eLepue • to por el
i costas lijada> en cinco mil pesetas.
el qual fue garantizado con hipeteca señor Juez de primera instancia del
conetituida sobre una porción de te- ;llegado nnmero diez de ceta capirreno para edificar situada en San tal en providencia de diez y siete
Martin de Provensals, del termMo de del actual, dictada en el j u icio de
esta ciudad, con frente a la calle de mayor euantia instado por doña
v otro, cintra
la Igualdad; ha dictado la siguiente... María Dolsa Sarda
Providencia del Juez Sr. Rubio = loe ignorados herederos o herencia
liereelona, eciuti‘ebe de febrero de yacente de (Infla Pilar Pucurull
Aguadi, por la presente se cita a
mil novecientos trenoa y cuatro. El
Precedente eecrito v el mandamiento dichos ignorados herederos o herendiligenciado que Je acomeae, únanse cia yacente de dona Pilar Pocurull
a los autos de .51 razón, seguir se Aouadé para que comparezcan ante
insta en lo principal: y en cuanto al este Juzgado a absolver poe,cions e'
otroei, por edictos nur se fijen en la dia diez y seis de marzo próximo y
tabla de anuncios de este Juzgado y hora de las diez y inedia, bajo aperpubliquea en el Boletín Oficial de la cibimiento. en otro cavo de pararGeneralidad y diario LA PUBLICI. lee el perjuicio a que hubiere lugar
TAT, notifiquese la existencia de en derecho.
Barcelona, veinte de iehrer ‘s de
este procedimiento al acreedor posterior y persnnas a favor de lee cuales mil novecientos treinta s . cuatro:—
resultan anotaciones de embargo n El secretario, Mariano Pujadas.
sean D. Luisa Sala Forastere D. Juan
GaIllemi, D. José Bordas. D. Fran- CEDULA DE EMPLAZAMIENTO
En virtud de In dispuesto por el
cisco Hierro, D. Santiago Boronet y
D. Angel Goma para qu e P uedan, a! señor Juez de primera instancia del
les conviene, intervenir en la subasta Juzgado nfintero diez en el juicio de
o satisfacer antes del remate el im- divorcio instado por doña Mercedes
porte de leridito y de los intereses .ehnasqué Domenrch contra don _tuse
y costas en la parte asegurada con de la Torre Martiner, por la presenla hipoteca de la finca, en cuyo raso te se emplaza a don Juan de la Torre
oeedarán subrogados en los derechos Martínez para que dentro del término
del actor. ,.-- Lo manda y firma S. Sa: de veinte dial con/parezca en debe
doy fe re--- Rubio Ante mi José autos v conteete la demanda, bajo
apercilMniento de pararle el perjuicio
Paetor.
Y para que sirva de notificación a une en derecho hubiere lugar.
Barcelona cinco de inarzo de mil
en forma, eegnn lo dispuesto en la
transcrita providencia a loe acreedo- noveciento: treinta y cintra —El
res posteriore s D. Luiea Sala Foras- secretario, Mariano Pujadas.

Tribunals i Jutjats
CAUSES VISTES AHIR
A la Secció Primera es va veure
una causa contra el soler Eduard

Arojo, el qual conduint una taxi, u a
viratge fet en fals,
Una vaga a Manresa. — El conseqüencia d'un
produi lesions a un paseatger..\quest
preettlent, SellyUr 3:011/PallyS, da- el denuncia, i el fiscal sollicita per al
ludit ahir al /naif eta periodistes proceseat la pena de dos mesos i
t els manifesta que no tenia ilif;S die de preso, a nflts del pagament
noticia per comunicar-los que la eoo pessetes, en concepte dindeinnitque acabava de donar-li el con- rack/.
selle!. de Governacin, d'haver-se
* A a mateixa Secci je el fiscal
Pi alli ej et sobtadainent una vaga va demanar dos /liceos i un dia
presd
per a Salvador Martínez Gil.
a Manresa.
El Govern— afegi--eeludiarts el qual eslava acusas d'haver prolel'aeumple j ',tirara en C011Se- rit injúries contra el senyor Largo
gifencia, a fi de donar una rà- Caballero, quan aquest era ministre
de Treball. en un acte que es va
pida solució ai conflicte.
celebrar per a protestar de la COILeProtestes per Ilnoidant pro- titució dels J u ra ts mixtos.
vocal poi doctor ~lana. — A
* A la SeeciO Segona va compala becretaria de la Preeidrncia de rèixer Antoni Peralta, propietari d'un
la Generalitat es reben gran taxi, el qual va llagar un xoier amb
nombre de cartee, telegrames, la condició que diposités cinc-centes
telefanemes j tota mena de co- pessetes de fiança. En acomiadar-lo,
municacions d'Ajuntaments, en- el propietari es riegà a tornar la luanca. amb el pretext que el xoier llanta
Wats i particulars protestant de fet mallé el cotxe. Pel eupoeat del'actitud i de les paraules que va licte d'estala, el fiscal den/atta que
pronunciar el diputa' a Corts per los imposada al propietari del cotxe
Burgos, elector Albihana, en oca- la pena de sis mesos de reclusa.
eid desser detingut per la policia
* A la Secció Tercera hi havia
quan presidia una reuniú feixista assenyalada una C3//33 per injúries a
clandestina.
l'autoritate centra Jame Comte, la
Oferlmen1 d'un trofeu eePor- qual fou suspesa per malalta del !lee
tlu. — Ete M i efes r a t alans que trat defeneor.
* A la Secció Quarta va compahan guanyat, a Lasarte, el CaleMortal d'Eapanya de Cros. Coun- rèixer Gabriel Soteres, al qual se li
try individual i per equipe han havia ocupas una pistola, per a l'ns de
la qual no tenia la llic encia co r t e stramés un afectuós telegrama
ponent. La pena que se li inmolé boa
oferint el seu triomf a la Gene- de quatrc tiesos i un dia darrest,
ralilat.
~vi de repreeentant en la
TRIBUNAL D'URGENCIA
Junta d'Obres del Port. — Per
elimisetó del senyor Seler 1 Bru
Va compareixer davant .raquest
ha estat nnmenat representant de Tribunal _loan Antoni Sola Cases, el
la Generalitat a la Junta d'Obres m'al fou detingut al Palee de Ju s t i
el dia que e: va veure la cauSa-cia
del Port el senyor Colldeforns.
contra els atracador; de la casa PeLes peticione al Laboratorl 00- ndes i al qua l trobaren duce pistoles.
)9~1 d'Aesalgs J Aoondlolona. A coneequencia del; seus anteccdents,
mente. — El Laboratrin General el fiscal dentella que ti bes, aplicada
d'Assaige j Atondicionaments
la pena de quatre anys de presó; perb
la Generalitat de Catalunya, du- el Tribunal li imposä la pena d'un
any per cadaecuna de les armes que
ran el nies de febrer darrer,
Amb mona daquesta vista
rebut lea següenta peticiona de pertava.
s'havien pres precaucions. i la policia
provee i analisis;
etcorcollà el 5 que hi assistiren.
Pedra. 1; ciment, 1; pistó d'alumini, 1; vàlvules d'aulornernil.
VARIA
8; file de ferro, a y er i coure, '7;
cable d'aeer, 1; corretgem, 2; eaAlar a la tarda, el Jutjat número
denes, 6; voltimetres, ampe- quinze es trasllada a la preiö per a
rimetres, 2; vatiinetre, 1; isola- començar a rebre declaracione als eu
dora d'alta tensiú, 8; olis mine- detingut ' amb motiu de la reunió
rafe, 9; termas refractiries, 3; clandestina que fou sorpresa el dindesinorualant, 1; asfalte, 2,; sa- menee passat al carrer del Duc de la
be), 1; carbons. 11; cuiro, 1; sul- Vicente.
fat bitric, 3; calissa, 1; paetes de
* El president i el fiscal de l'Al,.
paper, 2; paper de fumar, 1; diencia van ésser ,thir a complimentar el
bronze, 1; pelvora, 1; arpillera. nou comissari d'Ordre Públic. Sr, Pere
4; teixits de eoló, 5; triada de Col'.
fil, 3; tellite de seda, 2; fibres * Ila nassat per a qualificació la
de eänem, 1; filete de cntd, 12; (-a loa seguida Del procediment d'ungentia i - I delicte d'atenintat, contra Joan
filats de seda artifiriel, 1.
Rica :t i
El sumad de) Buttlell Oficial
* Per al dia 9, a la presó Cellular
de la Oeneralltat publica, entre
tsa assenyalat la vista de la causa
afines. , lea eeguents dieposicions: davant el Tribunal d'urgencia centra els
Decret autoritzant el conseller /7 detinents al carrer de Vigatan s , per
de Finances per a presentar al reunió clandestina . El fiscal demana en
Parlament de Catatiutya un pro- les seres cm/eh/ s ien, provis ional, la pena
mis mil
jeete de Hei prorrogan per al el 'un anv i un dia de 'retó
segon trimestre de l'any en cura pesietee de multe ser a cadascup deis
processats.
el presenpost vive n . cle la Gene-.

»Wat,
Ordre nomenant l Tribunal
4tie be de decidir el Concurs per
a la prOvittió de 1.874 places de
enbrdnes del Coa de Seguretat
Catalunya.
Ordre fixant la retribució, per
Itiefrictsa, dala Inspectora san144rie do Itedicins da Barcelona,.
Ciytat, en 'virtut da reiece16 tata
pe1e pl'Opier interessats,
Ordre fjaant la distribut16, per
Bietrietaa, 'dele inspectora saniItrio de Permliefa de EareelonnCiutal, en yjsinst de l'olecció feta
pele pinte intereseats.
Regtament d'atur forçós 'afecte
• 1 * . Clan per a la Vellesa 1 la
18/9~84 oresnyszu %%Gag

Tabas. 1 els filie de l'ese»Itor
Josep Llitisona, els qual alunen
U apele el senyor alcalde e/ con.
dial i les Menciono robudee de
l'Ajuntainent de Barcelona ami/
motiu del trilipi5

El mantooml de Sant Bol. —
* Anit es presentaren a la Beeultat :le la visita 41'inspeeriC,
Comitsearla General d'Ordre Pd- reafitzeda al M'inician], de San
blic uns 2110 aluninee de l'Esente Boi de Llobregal el dat -irr mes
de Policia de la Generalitat, per le libren pel doetor Getteerati.
lal d'eeeer acohlets a la platItilla inelge a licnisla de l'Asil del Pare:
de Nigilltncia de Barcelona, cual Sereie, d'hornee: eziotent e el% pri-

manifestar que a la tarda hacia
Ha eslal expulsat per indnettdouat l'ordre de clausura de la mental 1 alhora per sospitiie el
Penya feixiele - Nos y Ego", j que últhi eetranger Etigeni Cheri.
havia envjat forres per protegir
un /liad que te un petit eentliete
AJUNTAMENT
amb els venedors.
* El dilluns vinent , a les clec
Visites a l'alcalde. — L'alcalde la tarda j a la mateixa Con- de. senyor Garles Pi i Sunver, va
eelleria de Governaciö, tknilrit rebre ahir entre nitres. Íes selloc la Junta organitzadura dele güents visites: Rainon Frontera
Sometents per a l'aprovaciü del i Bosch, alcalde de l'Hospitalet
Reglament. La ponencia que ha- le Llobregat: Joan Sitjá i Teivia estat nornenada ha redactat xidor, delegat de la Cornpanyia
un anteprojecte, que es el que
es discutirà.

LUNA AL

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
—
AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala Primera. — Major quantia:
Francesca Roca contra Joan Creixell.
Divorci: Manuel Gentil« centra Asia
Maria Seglar »ser. Menee querida:
Estanielau Puigirds contra Cennt
Artes. Divercit Jessostau Hanítie contra Miguel Ras g a i fiseel.
Sala Sis" pp. No te asserlyale
atents.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Seene Primera. — Tres orate per
vagabunda, injúries hui contra Antoni Franco, Pere Garriga i Angel
Alonso, respectivament. Un divorci:
A. Castillo contra je Valdroieso,
Seda &gis& fusa M is et

Cursos Conferèneies
CONFERENCIA CLUB

"L'orgia dionisíaca 1 Pan",
conferència de Josep Pijoan
La sala del Ritz, plena. El bo i
millor de la gent de llenes. El mes
triat de la societat barcelonina. Josep
l'ijoan, que ia més hIC int anys que
no havie parlat a Barcelona, ha litigut un amable acollitnent.
Lea 3tVeß primeres paraules sOn
per recordar aiab i per dir al pdbhc
de Conferencia Club el be que parlen daquesta entitat gent illustre que
van pel rtMn. Despeño descriu els mitjans que enlutaren els grecs per regenerar-se. va a eeser aquesta conferencia un assaig de reinterpretació
de lea costa antigues, que creiem
saber i no saben.
A Grecia, eh hurnans, un cop
morts, acabaven del tot: ele seus
(les no els duien a l'Olinip. Elle, no
obstant, volien "persistir", i, per
aconseguir-ho, seis donaren alguns
mitjans. El primar mitjà era el fet
hernie, que proporcionase una im.
mortalitat... relativa. Acose ist he.
roic consistia, sobretot. a guanyar la
cursa Olímpica de cent metres, i
no anava a rOlimp, perú tampoc
a l'Hades: romania viu al sepulcro,
convertit serpent. Una altra fórmala d'immortalitat era la—una mica
vaga —dels que eren enviat, a les
llonaventurades. El tercer mit.

religiós, 1 hi ha un mornent en quk
7.0on addictes al culte dionisíac es
debita matee per no tenuncíarihi.
El frettesi de la dama, la música, la
beauda, e/s actea passionals, porten
r iniciat a un Wat ifixtasi que Ii panntet e''perar que denle, en la mort,
gaudirà un estat semblant. E; clar
que per a comprendre això hont l'ha
de rcier una enana romana.
L'orgia rtioniaiara pot tenir
te, eepheacions, car res no es pre5ta
tan! a la interpretaci6 diversa COTI,
teologies i cosmogonies. La més
avançada explicació és la dels estofes.
Segons ella, Zeus és el loe que vivifica: una mena de Júpiter pirot&nic. El; gegants o primer: homes,
sún fills de la terra. Qttan neix el
primer Dyonisos, fill de ZCUS, els
gegants voten destroear-to i nienjarse'l, a fi d'adeuirir una mica de la seca
divinitat. Aixi succeeix. Del primer
Dyouleas sols queda el cor, del qua l
eortira retire Dyonisos, el nimm. Els
gegants sea destruits; tornen a la
terra d'on eortiren...; per aixet ara
la terca te e:1 si una particula diviaa que ele hornes — terra al Sea
non— duen dii,. Aquesta parricida
is olada vol incorporar-se al déle
Dyonisos, al qua{ pertany; a aleó eendueix l'èxtasi mistic. Per aireó raltar
de Júpiter, a Pérgam que fou aixecat per un rei filósof, per al qual
Júpiter o Zeus no era, possiblement,
einó una idea, tuta força, reproducix
la polvoiització dels gegants.
Pijoan moetra al llene fotografies
de bellissimes obres d'art en tes
qual! apareix. 50ia el 5331 aspecte religks, l'o reta dionisiaca. Acaba
aconsellant a Confereacia Club que
eontinui ocupant-se. d'aquestes bellf5
coses.

La conferencia la doné Fijoan en
un rataiä eaceesi y ament pintoresc i
inferior al catete normal del barreloni culte. Va ésser watt aplaudid
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La Vida Corporativa
La Societat Protectora d'AMmate i Plantes de Catalueya, al
seu estalle: de la Via Laietana,
número 37, celebra diumenge
liLIa reuniú a fi de trecho . 'lela
impostor/ que pesen sobre elS
guisos i el referent a Ilur taCU11:1rili ¡ recollida per l'Ajlentameta.

Després d'una detinguda djacussió s'acurdit interessar
l'Ajuntantent que, sestee modificar l'aelual tribulaciú solare possos. se suprinteixi de l'Orden/mea que reglamenta el seu cobrawent tot el relatiu a l'apticaee.;
de drets dobles pela que ea descuiden fec-la efeetisa, ear ja ea
suficient satinó els recarreea de
l'Agencia execuliva, j que en el
relerent ale drets que es cobren
Per euva i manutenciú de gossos,
e; redueixitt o suprititeixin en
absolut, essent prutt culo a caeli s le correspunnut multa que
III1 Pn en ale gases que circulen
,ense merriú.
La Societat Protectora, finalment, recoltira i cursara trepe
les denneries que rebi Per a b u
funcionaris amb ()casi° de-sode
la recollida de sonsos abatidonats ¡ Ue la persecuciú antirabica, i aconsella a tuts el, que
limugutilu gossos que adquirente el
inorrieit especial aprovat per la
S'ociefat, que permet it l'attililnl
ratt3pirar, lladrar i beu ce sense
que pugui mossegar a ningú.

La Junta direetiva ths la SeceM
de Propielarie de Garufees /le la
CATALUNYA
Cambies de l'Autombil de Calaluliya ha convircat a una aesernglea general extraordinaria a t'As
Cicle de conferencies tècniques
eh.; propietaris de garatges de
i industrian
La Junta de Govern de l'Assmia- Barcelona. sigui') o nu
de reritilal. per a frenar de
ció de Per:S% i Técnics Industrials

brarä ei divendres vinent, a des
quart s de quatre de la larda, al
Circo' de l'Esquerra de l'Ebriaspla, Ariban, 21.
El
E,

La Catabre de l'Aulombbil
Cataltinya estenent el radi d'acció, organilza una assemblea frie
se celebrara el diumenge vinent.
dia II. a la Celebra Oficial del
Comerh de Girona, per tal de
deixar constittrit el Cornil e provineial de l'es/limitada Cambrii.
Entre allres elements cridats
partieipar en aquestri assemblea
figur,m el presid e n! tle fa Catohra, senyor A. C.asajuana; PI neu
seer et ari general, senyor Narris
3Insforrer i el nett agent comerrial. seny n Ir Anteni Font.

ASSOCIACIO DE PERITS
INDUSTRIALS DE

de Catalunya ha organitzat un dele
de conterémies de carácter tecnic i
industrial, que seran desenrotlladee
per individus tots pertanyents a la
dita Associació i que pels coneixemente que posseeixen de les materiee que tenen encomanadee prornett,leen revestir un interés ben remarca-

Aquest cicle seré inaugurat amb
la conferencia que donare el senyor
Manuel Reguant i Marinen. perit qtemic, membre del Consell ICcnic
d'IndUstria de la Centralitas, el slia
del present mes de mere a dos quarts
de vuit del \ e2. pre, a l'Ateneu Barcelonés, Canuda, te sobre el tema:
"Una eecola de ceramica basada en
le pOSeiWIlitUtS i necessitats de Catatanya
Les conferencies successives uni
ran a arree dele eenyore Joan
i Rovira, perit quimic. del Laborateni d'Al/atine de la Generaltiat prolesear de l'E,cola del Treball de
Barcelona, sobre el tema: "MimentaciO humana sota el punt de viste
quinne i eermOrnic".
N'Allisert Mosella i Comes. Petit
electricista, director gerent de la
S. A. Prieto, sobre el tema: "Ele
tules ROutgen i Ilur
N'Antoni Eseoiet i Nierci, perit
electricista merrihre del Consell "feenic n le la ticneralitat, sobre el tema:
"L'automatització ile les estacions de
distribuciO d'energia electrica''.
Oportunarnent atrae iudicats el dia,
lloc i hora per a cada una d'elles.
{indiada i Laboratori de Ciando'
Mediques de Catalttnya. — A les
/9 h.. seseh, cielo dice. en la qual seran presentades les següents comunicacions:
Doctor M. Garrlee i Roca: "Feriomena i ultravirus tuberculós. Etiologia de reetiomeno" tcontinuaeiOl•
Doctor 1'. Causa i Raepall: "Uréter% biiids". Doctor R. Roca de Vinyals i senyor Ramírez Vega: "Técnica per a la comereació de peces
anatoinopatolägiques".

Asseelaciii Universitiria
dienta Católica de Dret 1 Yiloeofia i
Lletres. — A les t9 h.. al local de
la F. C. d'E. C., conierencia per
ji esa la inliació en els Misteris J. Roca i Cavan, sobre "La demod'Eleueie. veia les noces
cracia segons les doctrine§ de Sant
Plutä i Proserpina, representas% per Tomis".
un sacerdot i una sarerdote› s a; quan
Unió Catalana. — A les to h . condespees anaven a l'Hadee, ere n traes
tate per aquestes divinitats amb ben- ferencia a la Sala Mozart. per Jalee
volenea. El quart mitjà d'itemortali- M. Tallarla. Tema: "La crisi d'una
Paraules als ¡oses".
tal Opermaneeicia és aconseguit tenint filie. Sobre aguces pum l'ineigne
Comité d'Enllaç del Comerç Hisdieeertant descabdella la seva teoria pano-Amerfce. — A le, /9/5. Ran ion
dele "déus Neptn. Baffle i Matabosell parlera de "La
tritons i nereides, etc. —, que eM1 tole situacie de la in(!eetria textil en rebel; (ale es relacionen ama la immor- eló ande la 'edifica comercial exterior
talitat per mitja de la generació. El d'Eepanya".
trinque naitja de pervivencia o re-geneUnió Democrätica de Catalunya. —
en ti, l'orgia dionisiaca.
radié
A les ne'eo, conferencia per Afareal
Pijoan fa una distinció perquè no 'frilla i Rostoll. Tenia: "La Prensa
ens pensent que aquesta oree és
comarcal a Catalunya".
del segle XIX. Boada per EspronAseociaci6 (Sarria). — A
ceda i els portes de la seva escota.
les 191 30 Ii., organitzatia per la SecE3 reinunta ale origens del culte
CiÓ
de Cultura, conferencia pe' docDynnieoe, o Bacus, a Grecia, que porta la implantació del teatre pel dic- tor Remen Roque. Tema: "La tiloel-tejana en latubient cultural
tador Pisistrat. El teatre, que ?jai, sofia
modem".
tras erganitza i fomenta porque la
Associació de Ccmptables de Cagent estigni contenta. i que indigne
Soló, per al qual és immoral que una t'alunes (11.1c de la Victória, 15, pripersona pugui ni isser ella, sind mer pie). — A les aa h., swió
una ultra. Aquesta fugida d'un ma- controversia sobre el toma "Un cas
teix, aquest “isser un altre", és !a en un batirte". elesenretllede pel senyor Joan Voltes i Noeuer.
base de l 'orgia dionisiaca.
Contervateei del Liceu. — A les
Inspiracie, arraratament. extali.
rapte: heus aci l'oree, la bacanal, 22 h., conferencia i comentara' amb
que te un fons religiós. Explica la illustracions inuaicals i projeccionr,
història que Titu, I.ivi contra sobre pel mestre Antoni Ribera. Tenla:
"De la mane a d'e s coltar la música"
la introducció de la Bacanal a Roma.
Parla de le, persecucions que sofrei- i "Psicologia dels demudas musixen ele iniciats; el roma és un esser cha

Consell directiu del C. A. D.

en la impoieibilitat de confeeder tetes les feliellacions que
«esta rebent arel) motiu de la seva
actitud en les dan-eres act u acions de la dita entitat, es coniplau a remerciar a tote el ä bous
associats ensems que donar-los
l'assegurança que continuara la
seva obra vellladora dele vena
prestigio i en defensa deis ideals
de sempre de fa benemérita entitat.
El rnateix Coesell direetiu
preeentat una querella per injúries contra un soci del Centre,
per cenes expreseiens proJerides
en una junta general celebrada
darrernmenl en fa dita enlitat.
C.

Denla, a fla g quaris de viüt et,

vellln. al Centro Exeursionista
sic Cataltutya linden !loe la reuni' settimnal de Im seva SeerV)
de l'oh-Tralla, en la canal el sea
president. senyor Unís 13. Olivella, &Mitre una SPFSid de prola 11 '1 8 111m:14a de la inilüstria de ierrions explicarles sobre "Paris
garatges. L'assemblea se cele- i Roma".

L'agita ció social
ELS OBRERS
Protesta d'uns empleats. —
Ens ha Visihil una Cotillee:O
rrempleats d'ofieina de la S:u:letal Anewitna Cros per tal de notifieer-nos el contingut d'un da/intimen( que han dirigit itt sets
gerrisf, En Juli Claree, en el (vial
manifesten que ere:mutaren fa
paseada vaga mereautit ónicement per j protesten
de la publiniciú Pa el peritslie
leeal ".tilelante" d'un artiele insultan? per als setis dirigents
Ist qual han proleslal lambe en
-aria dirigida al director de l'esmenta' diari.
Ele portera, servents domestico
1 similar.. — }la esta t lram2ts al
t»ini.stre de Treball el seguien;
telefonema:

Lt

Agrupado Professional Obrera
de Rebestere I Pantissers de Ca talunya. 3 doe guata; de
set de la larda, se eelehrara a s
extraordinaria a-semblagitr
l'estatge social.

Assemb/sa de oarnbrers. — El
Sindical de !a Indnetrut lietelera
i Cafetera i Anexes de Barcelona
'noves una assemtnea. que Se
celebrara demis al s e is ostalge
social del Centre de Depondents
Idl C.ollierç i de la Indústria.
(lee qu'iris de dotze del nuglia,
de primera coneucatbria, j a les
lotee de segona, per a tramar de
la fuete) del dit Sindieal amb l'Assnriarin Unid General de Catip
-hres.

PARIS
HOTEL MONT-THABOR
4, rus Mont-Thabor
lulb venirle - Pr o p de l'Opera
Amplia' en 1932

-Asoolación Porteros, Servidos doineelicors, Anelogot pro180 habitacions :: 100 banys
testa rempettiosa pero energicaHl :robaren lila mena
mente ninti .a decreto publicad'
tire fileilitels. per tener
"Gacela" 25 febrero libre aplicarbiti segur., acc ident es i ra ba- Gerència catalana
PROPAOUEU-L01
jo.— Presidente, Volart.—Secrelario, alargenat."
AIMMMMMIIM

= SENYORES!
Com mes aviat millor, aneu a

EL BARATO
comprar

os

TROSS
SON RETALLS de gran metratge
SÓN
SON RETALLS de molta utilitat
SON RETALLS baratíasims

SENYORST
Aprofiteu l'ovuló que ua ofereix la Secció
de Sastreria de EL BARATO

VESTITS A. MIDA
compresos gèneres, folres i confecció,

a

58, 70 i 90 Ptes.
111111111111111111111111n111111.111111.111113r

LA "PUSL I CITAT

DiMecr es , 7 de mere de 1934

BARCELONA AL DIA
tes composicions foren recitades per
les alumnes senyoretes Petit i Fontcoberta i pol senyor Alabart.
Clogué l'acte la interpretació per
part de tots els alumnes de l'Escota
de les següents compos,.cions de
Poblet i Puig, professor ajudant de Brahms: "El ferrer", cancó a lunarInstitut Balines; vocals de Ciències, son: "Dorm, infante)", a tres veus;
Alicatas Gironza i Sedanes, catedra- "Vol, vol i vol", a quatre veus;
tic de l'Institut Maragall, i Joan "Calicó de bressol" i "Serenata inúCanal; i Carrefio, professor particu- til", a l'unison; i els valeos 5 i 6 de
lar: secretar', Josep Tuset i Almazan, les cançons amoroses, a quatre veus.
professor de l'Institut de Vilanova i Totes les obres l'oren acompanyades
La Geltrú; vice-secretari. Antoni Pla al piano per les alumnes senyoretes
i Gibernau. professor de l'Institut Es- Delclós. Cortada i Zaragoza. Es de
colar Giner de los Ríos; tresorer. rtmarcar la notable interpretació que
Josep Masana i Ferrer, professor obtingueren aquestes obres i la reauxiliar de l'Institut Balmes; comp- marcable tasca deducació de l'espetador, Josep Altisench i Astol, pro- rit que representa l'obra que realitza
fessor ajudant de l'Institut Maragall; el mestre Ainaud a la Normal. Ni
bibliotecari, Joan A. Parpal i Bruna, una sola vegada han ressonat a les
professor particular.
sales de l'Escola Normal les metodies baila% deis "Cantos escolares".
Les obres dels grano mestres Bach.
ELS ESTUDIANTS
Beethoven, Brahms, Cesar Frank,
Schultert, Mozart, i les de la musa
El centenari de Brahms.— La set- popular
formen l'esperit i el gust mumana passada l'Escola Normal de la sical dels futurs tnestres, i no apreGeneralitat celebra, d'una manera in- nen la mitaica com una teoria treda
tima, el centenari del célebre músic i encarcarada. sinó cont una font Mesalemany Joan Brahms. Comença la gotable d'enioció estética. Aquesta feofesta arnb oir breu parlament del pro- ta intima bu una nova demostració
fessor de música de l'Escota, senyor d'aquest sentit que el mestre Ainaud
Enric Ainaud, el qual glos sa la vida Mima a les seves classes de música.
i l'obra del músic homenatjat, i ex- La nostra enhorabona al mestre i a
plica les caracteristiques principals de l'Escota Normal de la Generalitat.
la seva música. A continuaciri, el proEls alumna del Collegi Goya. —
n :. senyors Ainaud i el; artistes senvors Ricard Vives, Gracia Tarragó, Sha constituit una nova entitat inteGabriel Rodó i Enteri Palmada, en grada per alumnes i ex-alumnes del
obsequi als alumnes de la Normal, CoHegi-Acadérnia Goya, i és la seva
interpretaren e; célebre quintet de finalitat fomentar la cultura, l'esport
Brahms. L'execució, molt justa i molt l'art. Ha estat nomenada la segant
sentida. d'a q uesta obra cabdal del Junta directiva: President, Aguili Dabou regraciada amb uns aplaudiments selga; vice-president, Josep Valle; semolt merescuts. La tercera part de la cretari, Ferran Gil; vice-secretari, Anfeota foil la lectura d'al guns Poemes toni Martos; tresoree. Joan Pedro!:
que =alca Brahms, en la traducció coi-untador, Enric Prats; bibliotecari,
de Joaquim Pena i la qual feu ex- Domicia Valdivielso; vocals: Francesc
pressament per aquesta testa el pro- Fau, Josep Cera, Joan Torres i Guifessor de 'corola senyor Pinyol. Agites- Ilem Ruiz.

Butlletí Pedaüzbeie
COMENTARIS

Els Grups Escolars

de Barcelona
L'assistència
Dèiem dia en aquestes tríateixes P agines que els alumnes que
assisteixen als grups escolars i escotes oiicials de Barcelona son, en general, els infants de les classes hureías: ni la classe adinerada ni la
classe rnitjana porten Ilurs fills a
l'escola popular. Per qué? No pas
perque la feMa que s'hi fa no sigui
a:meny s tan bona com la que es la
als collegis particulars. En el nostre
article anterior varem deixar ben sentat que la tasca realitzada és ben
digna i de resultats positius. La preparació deis mestres i el control de
Vales activitats són garantia de la
bandat de la tasca que es realitza. Per
une el que allunya de rescola popu:ar la classe benestant no pot ésser
:a mala feina que s'In lace.
En altre temps, fa d'aixä pocs
anys. les escoles oficial; de la nostra
c:utat, com la de gairebe tots els poi-des crEspanya, eren un oprobi per a
:a monarquia que les sostenia: estaven establertes en edificis mancats de
;lum i de ventilació, tristos i malsans.
Hm compren que aleshores les families que tenien mitjans portessin
;:ars fill; a altres escotes establertes
co edificio de més vistositat i, en general. de millors condicions pedagòg iques i sanitàries. Però avui ha can -Vía{ radicalment la decoració: hom
'ea bastit per a escoles edificis amplis
asolellats. amb jardins i patis, amb
zantines i dutxes, pulcres i bells. Els
:.cols del; nostres grups escolars no
cenen res a enrejar a les escotes prieades. ales al contrari, poden ésser-ne
models.
Una de les causes que. al nostre encendre, ara com abano, aparta de rescola popular els iills de les classes
acomodades, és que la nostra escola
és gratuita. Veritablernent les coses
cenen més valor quant més es paguen.
Creiem sincerament que si r assist iencía als grups escolars no los gratuita.
seda donaria més importancia per
part de certs elements. El valen de
les coses es mesura pcl que es paga
per elles.
No és aquesta. peró. la principal
causa del retraintent que mostren les
classes henestants vers Vescola popular. En general, els escolars de la
classe rica i els de la classe mitjana,
ben abillats i ben tips, viuen en un
ambient d'oreen i de ment spreu per
les classes necessitades. Els pares no
volen que !bus fills es barregin amb
els deacarnisats. Aixó és, senzillament. una gran equivocació. Totes
les classes socials han de tendir a
coneixer-se i tractar-se per tal que
desapareguin aqueixes grano diferenciacions que classifiquen els bornes
en castes. i per tal que regni a casa
nostra una major justicia social: i Per
assolir aqueixa finalítat no hi ha cap
carel tan planer con/ agermanar c:s
iniants en aqueix ambient de pau i
d'igualtat que es respira avui a les
nostres escoles. Cal que tots, rico ¡
pobres, vulguem que els nostres fills
siguin infarto i res més que infants.
Pel sol fet créeser infants mereixen
tots el mateix tracte, la mateixa afeetuositat.
Una altea causa que retreu de l'escola popular molts infants de la classe benestant és aquesta: rescola oficial és laica. Es natural que rescola
sigui laica dintre d'un Estat laic. I
eins i tot en un Estat que no fos laic
convindria que rescola ho los: líen/
de maldar per servar ben verges de
tota creença religiosa i de tota idea
politica les consciéncies deis iniants.
L'escola laica no és antireligiosa,
com creuen molts. Te un gran respecte a la consciencia de l'infant i
no li parla ni en be ni en mal de
cap tendencia partidista ni de cap religió positiva.
Barcelona té molt a fer en qüestions' de cultura. Falta crear encara
znoits grupo escolars per donar cabuda a tots els infants ele la gran
urbs. I és d'esperar que el dia que
aixée sigui realitzat, totes les classes
socials de Barcelona, reconeixent la
tasca beniactora de l'escota oficial,
sabran desprendre's de certs P reju
-dicsportanIlu escd
del poble.
R. ALZINA

UNIVERSITAT AUTONOMA
Del Rectorat. La vaga d'estudiants
del Magisteri.—Amb motiu de la
more repentina del doctor Bianca, que
ressenyern en una altra banda, el rector no va rebre, ahir, cap visita.
Entre els que no van poder visitar
el rector, figura una comissió de Mes.
tres del pla de 1914. els qu;;Is van
manifestar als periodistes qne fan ir,formació a la Lniverí:itar. que havien
decidit plantejar la vaga per no haver
estar ateses al Mm I steri les ceceo justes aspiracions.
Van afegir que havien elevat a la
sup erioritat cartes i telegranies amb
p eticione que consideren justes i equitat;ves i ritie no se n'havia fet cap
cas, contrastant arnb el fet que cornpanys seus, d'un altre pla d'estudis.
als den dies de declarada la vaga havien sist ateces Hure demandes
derogant ele articles del reglament que
s'opo s aven a la i gualtat de drets.
L ' A ssemblea general del Collegi de
Llicenciats en Filosofia i Lletres.—
El diumenge passat. dia 4, a les onze
del matí, tingué lloc a la Universitat
l 'As semblea general del Collegi de
Doctors i Llicenciats en Filosofia
Lletres i Ciències, per l'elecció de nou
Consell directiu. Per unanimitat fou
eleg:t de la forma següent:
Degä. doctor Ramon Roquer i Vilrasa, catedràtic de l'Institut Maragall ;
vocais de Lletres, !dique! Ramon
professor particular, i Agustí

Servei Meteorològic
de Catalunya
SITUACIO 04 RRRRR ATMOSPERICA
D'EUROPA A LEE 4ET DEL DIA
1 DE RARO DE 1934
A tot •I nord d'Europa fine ale
P lreneten domina e/ rdolen da mal
torn os i in ralli atren Plagas I vente
torta de l'out, degut a un elc16 setust • lee costee de Noruega 1 d'un
minlmum eecunderl que es forma al
Canal de Sant Jordi I que 'l'Internar al eontInent per los costee do
•retanya
T'aneé hl ha alguna nebuloaltat I
et registren plugo. al aud d'It à lia I a
l'Illa de Sicilia &pul a une depreealó centrada al nord de Malta, amb
tendilincla • desplacar-eo cap ala Salcano.
A la PenInsula Ibirloa I al nord
I d'Atrita fa bou lampo 1 dominen
y premien' altea que conetituelsen un
! antIcIalO, el centro de mlialma del
y qual esa eltuat • l'Atläntle, entre
1 les Aceres I Canärlea,
ESTAY DEL TEMPI
1
A CATALUNYA. A LES VUIT
Cl lampe te bo 1 domina el col
m' yola, e la .ale d'Aran, Ileugeram•nt
ceben a les comarques costaneras I
gateaba sera • la rana del palo.
El leed encara da intime • l'interior
I alean n'Ostral. mlnlmes d• e graue
cero • Capdelle, 5 e Sane Julia
1- sota
de Vilacorta (Ven) I 4 graue tambo!
cero • Adrall, • Ralee I • NO11 alta
MI.

A les 1310 sortl l'avió cap a
Tolosa, amb corre', mercaderies
i un passatger.
A les 1302 sorti l'avió cap a
Marsella, amb correo, mercaderies i dos passatgers.
A les 7'55 sortí l'avió cap a
Casablanca, amb corren, mercaderies i quatre passatgers.
Aertictrom de l'Aeronhulica Naval. — Proceded d'Eslutgard,
amb escales a Ginebra i Marsella,
arriba a les 17 l'avió "Rohrbach
D-1692", arnb corren, mercaderies i dos passat gens.

Els Fets Diversos
Ate al nut. i. al Passeig de la Indústria, un borne es llanca sota les
redes d'un carro. Una d'elles Ii passi per damunt del cap, deixant-lo
mort instantaniament. Semblava tenir un; trenta anys i anava vestit
ara') elegancia. El jutjat va acudir
al lloc del sucres i no pogué identificar el cadàver perque no portava
cap document. Fou traslladat al dipòsit

de socors de la Ronda de Sant Pere, 131
els apreciaren lesions lleus. Després van
passar a Ihrrs domicilio respectius.

— Ahir al migdia fou auxiliat a la
Casa de SOCOTS del carrer
ron 'agent auxiliar de Policia de la Generalitat, Ricard Fontanilles 1 Pujol, de
.16 anys, el eral presentava una t'anda
incisa al dors de la ma esquerra, que
es produí en lesionar-se en un autobús
de la línia Josepets - Carmel. per haProceded de Madrid, a les
—Al carrer de Guillem Teil, a Er- ver-se trencat el vidre d'una finestrella.
12;20 arribà l'avió "11-EC-PPA
nest Ramis li robaren un auto que
— A les vait del matí d'ahir en pro.
Fokker", amb -correu, mercade- havia
deixat un moment davant la cha' un incendi en ima rnatalasseria siries 1 quatre passatgers.
porta de casa seva. El cotxe porta tinada al número 26 del carrer de la
8
sorlí
"Rohrbach
A les
el número 35.824.
Llibertat, tocant el de Menéndez
0-1720" cap a Estutgard, amb
El loe, que hom creu que ion
—Ahir al mati fou combe un ro- layo.
escales a Marsella i Ginebra, amb
gut a un curt circuir en la installaciM
correu, mercaderies ¡ tres pas- batan al magatzem installat al car- eléctrica, va isser sufocat Deis bombers
rer de la Generalitt, núm. 14, pro- al cap de pocs moments d'haver-se ini-!
salgers.
de Josep Maria Carreres. Els ciat. Les pérducs són d'escassa imporA les 9'30 sortf l'avió "Fok- pietat
!ladres se n'emportaren una quantitat
ker 10-EC-AMA" cap a Madrid, de gèneres, valorats en unes tres mil tancia.
amb correal, mercaderies i set pessetes.
— Al carrer de Rngent un tramvia de'
passatgers, entre ells els dipula línia 6c> es desenfrena i anä a topar
— .Ahir, p
oc abans de les Ii del mati, tontea la tanda del ons a nivell del f ertals senyors D. Palet, J. Tomás
i Piera, Roig. Cast Simon i al carrer del Cid. tocant "La Criolla", rocarril de la línia dar! Nord narre exisFrancesc Bastos 1 el futbolista fou agredida una dona de 2 1 artes, ano- teix al dit carrer.
menada Basilia Bentacón Cardei,
'
domiA consemléncia (raquees accident.
Ricard Zamora.
ciliada al carrer de rEst, número 14. se- recé
d'ésser auxiliada al dispensari de
Port: A les 7 sorti l'hidroavió son, segona. La dita
(1.es observseions del ternas a
dona
es
va
negar
Sant
Mart Fnearnació Mir. de cinquanI Barcelona, a les set, van a la cap•
italiä "I-Rudo", cap a Marsella, a len manifestacions sobre la personacalera de la primera phg1118.)
ta
anys,
de ferides contuses a les reGénova i Roma, amb correu, mer- litat del seu agressor. Fou auxiliada a la gions lumbar
i cara i a la cama esquerCasa de socors del carrer de Barbarei, on ra. one es va causar anant en ei dit
cederles 1 tres passatgers.
li van apreciar diverses erosions i con- tramvia. I.a ferida, un con curada. va.
tusions a la cara.
OBITUARI
(•sser traslladada a l'Hospital de Sant
— A p rimera hora dahin a la tarda. Pau.
El diumenge passat morí a la nostra
un
camió
va
atropellar,
a
l'encreuament
— Bernardi Fernandez Martlnez, de
El drama del port. — Respociutat la senyora Maria Puig ¡ Satorcarrer de Provenea ami/ el Pas- it anys, an intentar pujar en un alemarcada- del
res, vidua del qui fou notable secrip- nent a certes noves
seig de Sant Joan, Antoni Terrades i tohús. a l'Arc del Triomf, caiguctt i es
en
Mafre. de 28 anys, domiciliat al carrer causa diverses ferides contuses al cos
tor Antoni Espona. Era, també, mere ment tendencioses aparegudes
política del nostre benvolgut amic Bal- alguns diaris, la Direcció tècnica de arsega, núm. 633, principal, prog,enoll dret.
ha
publiPort
(le
les
Obres
del
duint-li
una ferida contusa a la regió
din Rahola 1 avia, tambe política, del
occipital, diverses erosions i commoció
— Un tramvia de la linfa .17 va otropintor Lluis Lliniona i Ramon de Cap- cat la nota sep.:1PM:
sellar, a la Fonda Sant Pere , Con"Pel prestigi del port de Bar- cerebral, de nronóstic reservat
many. La mort de la virtuosa senyora.
Després d'ésser e:TM a la Casa de cretó Coca i Jover , a la nua l causa
que no s'anuncia al seu temps per la celona j pels perjudicis que poseca expressa voluntat, ha produir, en den causar-se a aquest arnb socors de la Ronda de Sant Pena el le- dieerses ferides cnntuses al cap. F•it auésser coneguda, un cordialissim senti- deterrninades noticies, no deta- sionar va passar al seu domicili. El Xo- xiliada a la Casa de seeors de la Ronda
ce - Sant Pece. i desistís traslladada a
rnent entre tote els gin la conegueren llados suficientment, convé pun- ier del camió fou detingut.
l'Hospital de Sant Pan.
¡ tingueren ocasió d'apreciar les seves tualitzar que no s'està dragad
— A la Placa d'Urquinaona. tocant el
infinites bondats.
— En passar pel carrer del Clot. And'entrada entre la dár- carrer de Llória, van topar ahir al mati
Ele seus familiars. que tenen a LA el canal
JOVENTUT CATALANISTA
sena de Sant Bertran i el nioll cnn tramvia de la linia 29 amb un altre na Justo Estraten, de .12 anys, va tenir
PUBLICITAT
amistats
sinceres,
sade
la
linia
la
desgracia de catire dirtre ,rura t r inREPUBLICANA
del Die flotant, sind ilnicament
La topada ion molt violenta. Un dels xera que bi obre la Companvia del Gas.
Denn, dijous, a les deu del ves- ben com compartim el dolor gite passen. retocant el fons de les immediaR.
E.
P.
la
venerable
dama.
va descarrilar. Resultaren fe- Es fractura el g crnll esquerre t es va
pre, tindra Roe, a restatge social
dono de l'angle nord del moll de tramvies
rits els se g iients passatgers: Jaume Produir altred lesions.
aquesta entitat (Corts Catalanes,
esmen- Barch Miré, de 23 an. domiciliat al
pum
del
canal
Penent,
número 5,89, principal), assemblea
— tin taxi va atropellar al correr del
LES CARAMELLES
tat, a fi de pertnetre que els cartee de la Riera Alta, número 9; Gliíígeneral extraordinaria, d'acord amo
Pas S ota Muralla, el ni Tantas Martí.grdns vaixells puguin, sense pe- ria Semnunique Moreno. de 26, amb
el segtient ordre del dia:
rica Mo lina, de 14 anvs.
Lectura i aprovació de l'acta an- CONCURS DE L'AJUNTAMENT e eil, mes a l'esmen- micili al carrer de la Llibreteria. núAl correr de l'Hospital. al súblit
mero 6, primer. i Carne Reich i TanL'Oficina de Cerinionial de l'Ajuma- tat angle.
terior; posició de la Joventut ria,ant
la primera assernblea nacional de Jo- ment recorda navament als cors que deQuant a l'incident m'e es diu razia. de 15 anys, domiciliada al carrer austriac Peter Ccache li van timar. Del
Carne.
núm.
25.
Ele
tres
passatnroceliment
de les almoMes. Sao pesdel
ventuts del Partit; nomenament de sitgin prendre par t al Coneurs ordina- que va ocórrer a 1 — Augustus" en
delegat a rassemblea: canvi de nom ri nIe Cararnelles organitza t per l'Ajun- sortir del port. que tingud lloc gers lesionats foren auxiliats a la Casa setes.
de la nostra entitat, i precs 1 pregun- tamen t que podran inscriure's a res- el dia 16 de febrer, a dos guante
Uns agents de vigilancia van detente a l'Arc del Trionii, Drop d:,
men tada oficina des del dilluns vinent. d'una, incident, segons sembla,
tes
nema Triomf, Mateu Saneliez i Gambús,
día 12, fien‘ al 28 del mateix mes, a bastant exagerat, (legué ésser
ACCIO CATALANA
de 23 anys, i Josep León Cenaba, d 'e 17'
lea set de la tarda.
DE LA BARCELONETA
algun dele freqüents en molts
anys. Al nrimer li ocuparen una pistola
Deprés de la reune O general ordiAL C. A. D. C. I.
ports quan les aigües són excepmarca Unit calibre 0. amb dos catrenaria que tingué lloc el dissabte
1, Secció de Propaganda del C. A. cionalment molt baixes; aquest
Naixements registrats ahir, dia 6. — gadors i bala a la recambra. Uns airee.>
t, el Consell Directiu d'Accié Ca- D. C. I. fa avinent a totes les societats mateix vaixell ha entrat i sortit Trinitat Callado Viana, Jaume. Man- dos que estaven amb els detinguts van
talana de la Bareeloneta ha queda' estala que a la nit de Caramelles pen- en nitres ocasions 1 el rnateix din aría Macije, Manuel Clemaxes Gómez, noder fugir. Segons noticies, sembla rente
constituit de la segitent manera: sin visitar el Centre que és indispenea- entra 1 sortí sense novetat a les Canne Diz Collell, Montserrat Gelle- han crinfessat que es nroposaven realitPresident, doctor F. Coma: vice-pre- ble que trametin Ilur oferiment a la dita
el nivell de da Brou, Montserrat Sánchez Martí- zar. en companyia deis eine fugien, un
sident, R. Picarin: secretari general, Seccié permanent de Propaganda abans vuit del metí, arnb
nez, Albert Arrufat Jujian, Francesca atracament en una sastreria.
Josep Piera: secretan i primer, F. del dia 2.1 del corrent. Per a prendre en l'aigua pròxima al O del port, Llorcua Turrero, Rosa Pena Regala.
Aguado: secretari segun. A. Ca-uila: consideraeir; les ofertes cahlrä que va- nivell que es mantingué durant Josep Orea Cabacho, Josefa Zillmann — A l'Hospital Clinic va rnorir ahir
e:mutable, l'eh!) Sagristä; tresorer, gin acompanyades del repertori a fi de tot el n lies, això és, amb aigües Roller, Amadeu Prunera Planes, Ma- a la tarda Antoni PZ:rez Alba, de 18
anys, el qua' vn ingressar-hi ahir al maRamon Traveria; vocals: Julio Fiera- poder combinar el programa , i aixi evi- molt baixes.
na Piol Bosch, Salvador Oliveres Peprocedent de Cornella. - També va
ces, Senastiä Crees. J. Pijoan i J Co- tar repeticions. També és convenient
La Direcció tecnica de les relló, Ranion Abila Ballona, Ernest ta
a l'Hospital de Sant Pau Joan
nill. Comité Politic: E. Chames, que s'indiqui l'hora en cmé pensen Obres ve actuant en relació con- Fuertes Devan, Isabel Simon Calduch, expirar
Vidal, a conseghencia de les ferides soJ. Cases, M. Sala i R. Mestres.
anar-hi.
tinua ¡ en perfecta harmonia Margarida Huete Costa, Josefa Es- feries fa tres dies, les quals hom igamb la Delegació Maritima del pinosa Pérez, Josep Benet Carbonell, no ra com se les féu i on. - Ambdós caPort i amb la Corporació de Pere Garcia Bravo, Assumpció Pe- davers, per ordre del jutge de guardia,
Pràctics, preocupant-se uns i nya N'ale no, Rosa Ferrando Pérez, foren traslladats al dipósit judicial.
altres de practicar soideigs a fi Joan Gispert-Sanch Culis, Alexandre
a darrera hora de la tarda,
Sierra Annengne, Llibert Torre Mar- lii— Abir,
de conèixer les deticit, nries que
va Suaven un petit incendi a la cabina
tínez, Antònia Pina alcazar, Carme
pugui tenir el fons del porha de- Clavero N'alero, lacre Serra Pujol. del cinema l'rquinaor.a. Es cala foc a
ficiències que la Direcció procu- Joaquim Vilar Arañó, Teresa Escu- la pellicula. No van ocórrer desgracies
satge i carrega general, la motoSEMAFOR DE MONTJUIC
ra corregir imniediatament, din- der Tristane', Emili llagó Forner, Ga- personal: ¡ si solament l'alarma conse11:111 corveta espanyola "Cabo San
El s lamber: hi acudiren i van
tre del que permet el tren de briel Martí Bárbara, Ignasi Senabre eüent.
sufocar rineendi al cap de recs moGuaita maritim del castell de Agustín", del senyor Fill de ROneteja de que disposa."
Bernardo, Merce Alvarez Segués, Jo ments.
MontJuic del dla 8 març 1934.— mul Bosch; de Buenos Aires i
sep Cervera Gilabert, Calme Ruiz
Observaoimis meteorológiques
escales, amb passatge i eärrega
Garcia, Emili Buetes Fer, Enriqueta
A sol jacal, vent al nord frese, general ¡ de tränsit, el tranatMartorell, Maria Nadal SanConcurs Internacional per Auléstia
cel amb cirrus ¡ horilzons boi- lantic corren framMs "Florida",
cho, Hans Schucegluth Cugat, Marta
rosos, filas a les non. que ha del senyor Joan Salvador,
al desenvolupament de les Ferrer Domenech, Amèlia Fester Aiguader, Josep Jornet Capafous, Marpassat el vent al sud; al migdia,
Sortits: Distancia navegada aplicacions del Carbur i de tí Borras Padró, Alfons Pilieiro, FaS. S. 0. moll fresc, cel amb
deja vaixells que van sortir ahir:
bra, Maria Baría Canut, Manuel FiSeguint la tanda de festivals benéfico
rus estratus i horitzons clars. l'ora de l'horitzó es reciben els
l'Acetilè
sucres Martini, Maria del Carme Di- de la primera campanya del Segell P70i a sol ponen!. S. O. fresc, mar espa nyols "Mari Dolores", en
gules Rovira, Matilde Magaz del Ríe Ini;mcia. que diversos Comités locals
marejada del S. E. i el (erele Ilast, cap a Avilés, del
Azucena Martín Adalid, Margarida
anat celebrant. el Comité Local del
Els fabricants franceses de Cantero Izquierdo, Maria de les Neus han
queda entelal. Barómetro, 757. Doinenec Mumbrii; "Cabo senyor
Poble Nou ha organitzat un grandiós
QuiteTernMmetre 11.
carbur
de calci i el Sindicat In- Gavaldä Alcucer, Rafel Soler Colas, festival, per a avui. dia 7, al Cinemalos", amb carrega general, cap
Carbur de Calci de 'rabel Peaarubia Muranló, Enterita
"Catalunva". situat al carece
Moviment de vaixells a posta a Génova, del senyor Fill de TV,- ternacional de
Ginebra acaben d'organitzar, de López, Pau Odena Soler, Joan Rigol de Nlarti Vilanova. del Poble Note ea
de sol: Demoren a l'est tina go- mul Bosch; l'alemany "Spezzia",
concurs interna- Algenza, Vicenç Martínez Mitriada el qual, ultra la remesentació de dues
un
cornil
acord,
leta que va en popa. Pel sud una amb earerga general. cap a Sant
,'bretes dramitineee en un acre. hi raeninteressant els inventors, Angel Colas Alcabuz.
polacra-goleta que passa a Lle- Milis del Roine, dels senyors cional
nart diverses atraccions, el cor "La
Defuncions registrades ahir, dia
vant, i un pailebot de dos palo Itaquera, KIISChe i Martín; t'en- innovadors i téenics de ots els
Lira Moderna" i el tenor Antoni Mique passa a Ponent; al S. O. un gles "Mahiar", ami) ciar/Per a ge- palsos, per a recompensar estu- Lluis alarimon Gómez, Carlota lee- reo,
herganti-goleta de dos pals (pie neral, cap a Valimiria ¡ escales, dio, mrinñries, treballs d'inves- bia Garcia, Carme Buhigas Domerebolina, un pailebot a motor que de l'Agència Marítima Witty; ligació per tal de treure nous nech, Salvador Pubill Bellinunt, An* Dissabte la Rambla del Centre Va
den- trinia Anglarill Crees, alaria Nlendo- enriquir-se amb !obertura de! Café-Bar
"Amazzonia", amb pas- profits o perfeccionaments
va cap a la mateixa direccid,
conegudes
za
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N'ice«
Aras
Rasteu,
_loan
aplicacions
a
ra
l
s
Siceris, establiment ene honora els seus
n los bergantins-goleta que venen satge i carrega general i vänBurgeís Pujol, Maria Gisbert Sanasenvors Berdalba i Salvat i
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carbur
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del
lutos per a diverses direccions cales, de la S. A. E. M. A. R.; el
Or
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Concepció
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gena oxiacetilènica, excloent les sa, Lluisa Peris, Llausana, N'alenti
mercants de nacionalitat deseo- ea/Toga general i passalge,
oro ya del sett depurat gust i de com sao
neguda van passar ahir 1110 a triinSii, Cap a Buenos Aires 1 es_ fabrirarions quimiques i dc sin- Cuscó Vinyes. Rabel labore de l'e- treure partit de Ite; possibilitats renne el
cales, del senyor Loan Salvador: tesi a partir de l'arcille.
dro, Josefa Cot Cruaiies, Iscle Casa- non estil ofereix a les arts aplicades.
l'est.
Aquest concurs queda ohert aoves Bonet, Joan Cervantes Victória,
el yarld angles "Davida", anib el
set/ equip i 4 pasastgers de des del die 1 (l'abril de 034 al Agusti Toron del Mercè, Pere Ateed
MOVIMENT DEL PORT
Bonell, Josefa Castelkin !Acató, Mor.
transit, cap a la mar; el corren 30 de setembre del mateix ano'.
Una suma sie 50.000 frailes ce Garcia Pilo, Empar Garcia Carespanyol "Ciudad de Palma",
escales.
i
Entrate: De Bilbao
francesps estlt a la disposició del da, Rosa Borras Garcia, Jaume Arcaco b CO eroga general, el motor ;mil) passatge i cärrega general.
Jurat. Eslarä. en principi repar- busset Barnet, Joan Saus Gelabert,
-ArtZa Mendi", ele la Companyia cap a Palma, de la Conipanyin
Catalä Alcalde, Manuel Monteo
en quatre premis: un de MariaCàndid
Torres, Pavura!
Navilera Sota ¡ Aznar; de Carta- Transinediterrhnia; l'angles tida
15.000 Juan Izquierdo,Ribe
trance,
un
Mire
de
"Bulgarintr,
amb
earrega
gene25.000
Cristòfor Beltran Esgena i Torrevella, amb conser- ral, cap a Valencia i escales, dels ¡ dos de 5.000.
Soler,
Manuela Comich,
Maria
Rigal
ves, el vaixell "Ambos", del seTots els informes, nixt com lomer Pinyol, Josefa Cruz Expósito.
senyors Pille le 'al. Condemines.
nyor Fin Betonst; de (Hlamb é el reglament del concurs, Joan Lledó Mestres, 'hidra Garcia
ion, amb radió mineral, el vales poden nhtenir al Serrrlarial Vobes, Remei Cotna Moncusi, Jauva!! "Conde de %tanda"; de
MOVIMENT D'AVIONS
Genere) del "Office Central de me Valenti Camp, Francesca Adria
P an lma. anth corren, mereaderies
l'Acetyléne et de la soudure auto- Arenes, Francesa Molina Isturiz, Mad'eritema
del
dia
lment
alloy
el
motor
"Ciu,
2 P assni R rra
de la Chi- ria Martínez Carbajal, Cosme Viadad de Palma", de la Companyia de març de 1934. — Aeródrom gene", 32 Boulevard
i a Union der Vilatja, Adolf Alba Gili, Climent
'1'ransmediterrania; de Livorno i de ¡'Air-Franee: Prneedent de nche, Paris (XVIII') de Gre- Garcia Peguero, Margarida Sosraedra
escales, en Ilast, el vaixell danés Tolosa, arribft a les '27 l'avió Carburos, S. A., Passeig
Ferrando, Roser Becar Chiheli, Josep
i dos cia, nómero 7, primer, Barce- Berenguer Salines, Carme Soler Colet,
"Hans Bingo", del senyor Tornäe amb corren, mercaderies
gern.
lona.
passat
Josep Pla ßftrcé, Maria Buforn MonMallnl ¡ Bosch; de Constanea i
Proceded (te Marsella, a les
hiel, Jades) Mancho Formen, "J'Usa
escales, arnb chrreiza srPneral, el
correo,
amb
Siez Flores, Miguel Ferran Soler,
l'avió
Rudas
750
Haba
"Capo
Vado";
(le
vaixell
Antoni Mainar Alvarez, Einsen PeMarsella. a inh carrega general i mereaderies i dos passatgers.
dijous
Llegiu
reira Pol, Ramón Rallart Serra, MaProcedent de Casablanca, a
101 passatgers, de tränsit, el
nuel Hernändez Lorenzo, Joaquim
amb corvaixell correo "Mendoza", lote lee 1258 arrihä
Eiximeno Crimen°, Dolors Sändhez
dos del senyor Joan Salvador; de reo, mercaderies cinc paesatRemeza.,
Buenoe Ai,res. e_eetilest g mb pas- gere.
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L'Activitat Política
Acció Catalana Republicana
CONVOCATORIA
Tots els que formen part del
Confite Comarcal de Barcelona
ciutat seis convoca a la reunió
que tindrh lloc avui, a les vuit
del vespre, a l'estatge d'Accin
Catalana Republicana, Corte Catalanes, 5S6, principal.
EL CONSELL DA. C. R. ACORDA CONVOCAR L'ASSEMBLEA
GENERAL DEL PARTIT
Reunit el Consell Executiu del
Partit d'A. C. R., sota la presidencia
del senyor L. Nicolau d'Olvver, ha
adoptar. entre altres acords, el de
convocar per als ches 24 i 25 daquest
mes de mare Assemblea general ordinaria del l'artit.
La reunió d'aquesta Assemblea
anual la prescriu l'Estatut d'A. C.
aprovat en l'Assemblea Extraordinaria del Partit celebrada el mes de
mate de rally passat i en les seves
deliberacions poden participar els
delegats acreditats de les Entitats
adherides i els afiliats que integren
el Consell General, Consell Executiu,
Secretariat, Comité Consultiu i Comissiö d'Organització i Propaganda.
Aixi mateix els afiliats que ostentin
careces de representació popular.
Poden assistir-hi tots els afiliats sense ven ni vol.
En edicions successives donarent
compte deis acords que adopti el
Consell Executiu per a la millor organització d'aquesta reunió, així com
deis acres que arnb aquest motiu
se celebraran.
CONFERtNC IA A ACCIÓ CATALANA REPUBLICANA
Organitzada per la Joventut d'A.
C. R., deniä, dijous. a les vuit del
vespre, S. Mollas i Salallase r a donará una conferencia, el tema de la qual
serio: "Iberisme".
L'acte, que sera palie, tindra lloc
a l'estat g e social. Corts Catalanes,
número a gq, principal.
CENTRE CATALANIST A REPUBLICA DEL POBLE NOU
Aquesta entitat celebra l'anunciada reunió extraordinaria de sor:s. que
fou importantissima pel nombre de
reunits i pels acorde que es prengueren. Entre altres foren els següents:
Modificació dels Estatuts i canvi
de non/ de l'entitat, la qual en el
successiu actuara sota el non/ de
Fornent Català Republica.
Ratificar la més entusiàstica adhesió al partit d'Acció Catalana Republicana i al; seus ellrigents.
Aprovar les gestions fetes i el p ressupost de les despeses que portara
el canvi del Centre al nou espaiús
local. amh café. dependències i escales, situat al passeig del Triomf, 71
i 71 (cantonada a Pallars).
Organitzar la inauguraciä
del nou local de manera que tingui
la importancia que requereix.
El Consell Directiu de la nora entitat va quedar constituit:
President. Francesc Montplet.
Vire-president. Enric Martí.
Secretar'. Lluis Radia.
Vice•serretari, Eduard Sancho.
(- amolador, Josep Nio.
Vocals: Ventura Guixer, Josep
Torrents, Joan Alegret, Pere Escohecha Alfons Font.
Delegats a la Comarcal de Bucelona:
Delegat, Francesc Montplet i Prunes.
Deleaat suplent, Josep Torrents.
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ushemoseigeb ~NI eiradm awomne. Un. *Mal Illimeslorelleefflat
b04 SIS
IS
I

¡M MO

reno

De les accions, Ilevat de les Tensmediterränia A, B, C, que di en
a 134. 00 (-l'00), la resta mastli
vells preceder:h.

BORSA DE PARIS
El mercal de París, en la suelo
que celebra ahir, presenta millo, aspecte que en jornades preceden», Me

per l'activitat desplegada com per la
tendencia dominant, la quat, tele 1 no
acusar un avanç d'importància, is de

temitti ed de D0sic101111, per. no s'a..
conseguí assolir gaire (ala- remarcar per l'abast en que 3 . 11 / 111 a .
frea rs i 111111) repetida; oscillacions nifestat, El grup de rendes, bitn disteanscorregoie el tenrs cense apre- posat, registra avanços al voltee( de
mig enter. com : renda france011 3%,
ciar-se la represa dessitjada.
1.a massa contractadora, davant la 6910 (+n'O°, 1918, 4%, 7650 (4e68),
situació político - econi'unica general. alliherada 4 1/2 %, 8240 (+1 1 5), Ihri c
Continua 111011 desorientada i no ar p o- de Fralna, 10875 (+15). L'especulaSegelei! encarrilar aquest negoci Cl) ció inicia una reacció, de moment
forma perqué se segueixi una orien- bastant falaguera, Rio Tinto, d23
(+25), Royal Dutch, 17925 (+in),
tacin més definida.
Suez. 10975 (+ os). Kublma na, Oto
Tanca finada nel Merrat Lliure

(+ti), Wagons Lits, 97'00 (.1-ist )•
Barcelona Traction 5 1/2 %, 699 (o-4).

Valors en la reuniii de Borsa:
Valors

Dia

Nords

43 So

Tanca Alca o
anterior baixa

6

4.20

Alacants
Andalusos

43'90
14 . 00

4425
14' 91 )

M. Rif

59'00

59'5 0

Mercat de llot;

- 0'40
-0.50

-059

Les earueleristiques en aqtdat
mercal conlinuen
degut a les circumstäncies ~chalo que d'un quant temps ele
es registren en aquest Centre Cerealista, ¡ que hein vitugttL COm0111;1111 re pel ida rnent.

Le sanca anterior deis Montserrat
is del do 26 del paliar fehrer, i del
27 la de Filipines. La corresponent
als Andalusos 5 Ford ola del dia pri-

portar a cap alguna (Temió
amb classes (muelas, perqUe de
les superiors es pretenen prsus
que els comerciaras d'aci ob %vaguen a acceplar. De la lnia
ahir s'oferi a 34 puse-

-inri
139'30 11130
-650
075
45'ag
-o'so
rbp'uo 169'5 0
AiglIeS
--1.ni;
mo'co 3 4 1 .od
Çhades
-i'oo
seo gie'oo
Ter('
+3.00
303'00 3041'00
fllipines
-0'25
5950
Montserrit 59'25

ExPlusilli
Colonial

mer del mes quo sont.

BORSA AL COMPTAT

Wats: Només s'ac005eguel2

comptat continuen les.
Ordi: Aquest gra es vell pida
emn en die; precedepia poc actius i
duelecm sostinguts 411 EadviS, 1 com vegada mes sollicital, 1 s'arribä
en aquells és de remarcar la leiXu- a eolitzar ahir a 37 pessetes.
Moroso: Continua cono en tjes
gor que donen mge1rds vis valors
carrilers, els que4 en aquesta jor- preeedents molt terno en pr(1911,
nada atusen visibles eirdues.
les ofertes silin pon abundoesa.
ó uica en
catE1,5.a rvi cl okr, e red:1,1114,1, a 1 11 au t present
El> rotlles 4

registrant d'uns msents dies ença.
és a dir que, segYeixen poc actms DADES FACILITADES PUM LA
CASA JOAQUINI sima
CII cpeco
ntircaiectlaz ia nelnb trign uernt s ioasitliensgudt

venen
CII

PAD ROSA

¡Inportancia.

ObligaCionS Tresoreria Generallt,t

TANQUES

repetelxen els ton enters.

Els Ajuntaments„ Ull xic mes sol:lzitats, queden la major part a pos:-

cions mantingudes. Es de remarcar
'tomes l'avanç d'Exposició
8o'oo (+2' 00 ).
De !es Diputacions, és de remarcar
la InIlIJOFI aconsegu'xia Per l e s 4 1/2

Mee

Proced.

M. J. -

5.15
5.e. 3

(51.000.000), 80'00 (+2:00), la resta
M. pcc rnoditioades.
J.
reirt Frene, lot r9to, 92' 00 (+3'oo).
El grun de cèdules, anlb regular
M. lifceac tt siv. itat, queden a carvis poc
NI. J El sector ferroviari , prossegueix en

fefeugor apreciada en die; anterior, en particular la jornada d'alsr
Les Nordo, poc contractades. gairebé
no registren oseillacinns, però, en les
Alacants l'eetivitat operadora és mes
efectiva ciego a l'abundància ele paper, i per aquest mateix rnotiu, i la
pressió del sedar d'operacions a termini, !a feblesa és manifesta intensament, i es reg:Stren pérdues al voltant
d'un enter, i de Inés importancia en
les srifrs E . 71'75 (-1'25), serie G
52'5t
s '1'28578),
skie 7,, 181-1:r0 a0nc(e96: 00(-i5n)
Siria J(..-150).
45 00 (-2'00). Traniversal das-allen
("ir/O).
24 '00
El grite d'inditstriee diverses, no
presenta es general escillacions reJa

NI

_

Cacau Nova York
5.23
5.37
5.58

5.1;0

Sucre Nova York
1.50
1.33
1 (,1
1.57
1.30
1.04

Blat Liverpool
4.2 5:0
4.2 778
4.5 1/4

si 7;8
4.6 3/4

34
4

1/4

iS

Blat Xicago
3/e

Se 7/8
el Ii s

s7

1/4 3/5

86 3/8
15 1/4

S
I /"

Moresc Xicago
.1

-

51 34
511 ifS
55 3 1 8

Si 1
53 1/4
55 1/8

1 /e
/2

Café Nova York
01. - 0.13
8.62
17
8.81
17
- O 54
1e1
0, 1 . - 10.05
10.95
11 u6
11.20
11.29
11.13
Sucre Londres
m - 4.11 1/4 4.11
II. - 0.2 3/4
5
0.3 3/4
.1 - 5.4 3/4
3.6 1/9 5.5 11Si

n••••••n•n•nnn•IM.

Valénolo

CASIMIR VICENT

1311114)ELONA

Primer. - UDS
1111. sola •plleaci6 es
rn4 t e oimant

pels mis

tot el dia,

SupriI"' fa einen enmpieta,.

eis

n'un 14 litentor.

Tereer,

Fropormat

W cionen un mime

avenirte i una belleza natural, scrise formar taquea.

COMPArNiiik TRASMED1TE RATAZ

aupap ase. IIMICELon/4-514 I M559L05441119141.
Ablp !MALVA A +uva 514 pinito po 15 ognirossANIA
0110 WAVIIIRA I CAN kRIES - ~tules m'In/Ana/e de Bareelona ele dijera

(-2'oo).

Adlolea da ponatrpoolú

Tetaron núm. 15644

..,..

INIA

molt irregular i depritult, i en les
darreres sessions celebrades dóna mOstres de gran passivitat, que repercuteix defavorablement soine els canvis. La reinii() del Borsí ha començat
amb un Ñata deecorstjadd r, els primero nivells cotitg ant tren bastant
inferiors 5 la tanta de dilluns Passat,
i durant si seu gura Ro registrat
tendéisEX cap 1110Ine n t un cenvf de
cio. En el urimee (watt d'hora de
Bersa, ea mantingui UR m a io r sos-

de , ailar
següents variacions: _colones
Fluid, 1929, 40'50 (-1'50), A 5,
2. 5 serie A, 96'oo (+E'ete), Col
IDO),
cions i Pavimento 6%, 5 200 (
i Unió /nduStriaf Cotonere, 11r • 0
les

F41111101 DI

Despatx: Tallen, 72
I

MAC11110: Paveo, le Ti Castedana. 14. - INARCEI.ONA, Ven 'Melena.
Llena RAProA DE ORAN LUXE euseccLoni CAUIZ.CANARIA•
1 5 Kf e ci Liar eh el 4..1 5 e • 14 lee ...g in no
Anteles 01[1,11 n A i • . 01 lisa n nres a Id
.• CtuDao 00 SEVILLA" 1 "VILLA DE MADRID.
LINIA 9A5 4DA DE ORAN Lusa IsanagLoria..awea In emulas*
s ortIrlea rada 4110 leeCelile Si! 4hum55ie4), de p ap5ul en 1 Fe llM, 9 01 Ir
S4 ,s Per lea 1111010 11015
" g nomo De dasesimmt- 5 "CIUDA D 4 palmo.
sERvEla REGULASES ENTRE l'ARRIBOS*, u/11-111101s • Illtecent/ 9 ala» ut

MERCAT LLIURE
El mercat d'espcculaciO prossegueix

marcables, i nontés és

CERAM1CA

DIVERSOS

U a.

1

Moviment horsari

.11•••nn•nn••••

Pomnera.
Sumbul.

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

Pasta NIX

s'eviten tots els perills de contagi, no sols per la naturalesa
de la Pasta en st, sitié nimbe

"il al ude1 s:;:reniselertg4Ialal
pergeguida".
74111.--"PedrIne Ideal". "El Judfo errante" 1 "Urdas en acción".
•"eboade per asar". "rompaTelpflIf.

Illearepoliti)
Al lioulevard
Al Boulevard Ssbastopol
de t)arls

tense gran esforç, sitié pensant tambt cii que tun Et•
«mis de Iota trritacló,

Role, - "Tierra, do nadie" I "El hom?ere linelonndo",
^ "1.11 02 1.01.1" I "E/ cantar de
ltv. rentares",
Peina Pelase. - "La justicia nel ruego".
"El rey de los fósforos" i "LI beso
ah" el eguel".
Reporialges
Pobl i Cines»,
riva:es"
Pede d."l'entumas".
I - Hdereräg a 141 Padre".
..prlidenern de uni eorit6110,
Rambles,
"EI misterio del pllema" 1 - 1.adY
"Vemptregai 1803" l "Veraniki".
"La vida privada de Enri11111144et.
que VIII" 1 "Illph011eadoi".
Selendld. - "De culi al ci el o" Moches
a la lardee ,
unjo, pecado" 1 "Ras.
ptvin y /1 Zarina".
'rehusen, - "9uSana tiene un serreto",
"Central Pork" l "Ha eniredo un fotógrafo".

A la Maco do SaInt-MIchal
fo g atas

NIX

ha estat elaborada posean' no
ros en que ha de Mellev
ti pe) per a lerdo tallable

VIII" I "Hlpnoilledos".

peros" I ei l.a e enda del di:unan/e".
Tivoll.
"Ii hombre InvIsible".
-Tete/Iterad al ornaperec".
Itee u l naoes.
Ve len. - "(ilorlolle" "lomee a la Ir I!:;
'Un hombre de rOellón" I "Pa'

UBLI CINEMA

Tuste) 2862/-24511
72:13 a lee 4. nd. a les 10: icrandlls
exIt de

PASTA PU
A AFAITAR

en acci6n".

i amb un timbre o signa.
tura coneguda

ufiswinaona

2015.-West regional, 307 in.

Conerrt: pl

Marina. -. "Ca g ada por arar". "Trae vir115 de Mujer" 1 "Alerrelor de vena".
- c eellriolde raerlo" I eiklalrl•
rula 33".
Mirla. - "Farsa croen farsa" 1 "Ael
Broadvrov".
Idertuneental. - "Loa 1a ngslers del 02/le", "Veronike" 1 1 Vamplreer.ie 1033".
alue1l41. - "La Vlda privada de E1111-

BOHEMIA I PESES
continua' 345 Inda: “yinnorna g ". "AZUL
,4 etvates-,
BAO!. "Ilenra/ Ea a irt
Segon.
padre", 1.ionel Barrynno,

;..1,11 de 3 1.0 da a 1 lii,dr, la
¡la. Aval. a les 4. can" de
Els senyors especiadOrs tle
:
molde e r re n. teure el polina
CURIOSITATS AMAMo.
SES, hoecessents
NOTICIARI FOX SONOR, nolDles
,sbonve: la subiste', de la erisi
ea 3 . dli. rors del senyor Lerma!; tole. 351115 reperlmetels d e l'autogir a Cdr•
Sena. preptialit Ira falle, a Valencia, 1
tr b NOTICIARI FOX SONOR
error:
0:e nc0,., I1 honora el s ser"
14 E-/al,
trfn aerodinereic
e prnves InI e:normen/1 muerte
e`
1 seres EL RAID ROMA -CRICAD . ROMA, la gloriosa ge‘fa de l'avdati4
dOellMenlal pairorinal per la Caia
l e en /tratan!

el.

"Ex em i s ora fan e te v Me", "EI
Diorama.
ala role., 1 "SI e.olleo penar.
epanref.
Tarda I n111 "El misterio de
1,4 4exes", airees.
Espito. - "El legado de la est en kmes a la Inda), I.3 catelan)e de éne•
ra" I Varnpl rayen 1933".
F:1 rey de 1051 Motores - 1
-Ei neto anta al espeto".
Fantasie e'- "1101 o nunca", per leal
Kieriura,
Femina.... "Cena 5 las «lo".
Frevell. see -Siegue llene tin secreto".
-cenual Park" 1 "DO enle330 tIn le I6gra
Gene. - 11 8anle", 1. VIezmos bol' , 1 "De.
,0,05 del Tullen-.
Intim. - "Lelas ne Proartway" I "Alerce. Lupia".
Iris Park. •,.-•
"Alidlanda
Pcr1,1" I "El terrer de ArIzOna".
rey
t. gt rey d e la pista"
Kurearel.
de la suerte".
"IfOrizontee nuevos", "In
LaIetana.
par de 1101" 1 "Talluirnera-.
''Pareen el p111 en salvaje",
Majostic.
-La s e rie duque4a 114.1endia" 1 "Elniai

MONUMENTAL

Cou rgi

1.351 in.
Mnsiim de eamlora 1 Cant i qttar-

1110EAVimla".. - "Trintom e r, "A g ullas riva2030. - Estrasburg, 39 meles" I -Honraras 1 tu padre"
rrs. Orgurstra munir ipal: Bous
, z v-14 je",l'i.,11,41:,.11fritad", "Anda. s el i Carlani.
arse
Bes
"Ese cinvergirenza de 3/oran" 1
Capitel.
"El resuritad0".
20'45.-Padlo Paris, 1.7 96 m.
Ce:Mensa. - -Alele". prodlleC i d espaConeert Coloime: Beel hoyen,
;tenle.
YeAgensa".
la
ell
-.
"L'aldea
Ceitseurn.
Wagnee ilimsky-Kortaltov.
Colom. - "Upa sInge romeollea , "A toda nelree" I - Es ron anenr".
Comedia. -- "Salvadn". " T I arrulla blas •
-te (-44 pile 4 in ni, amor".
tenue'. -. "Role' tle e,10,1,4111•5". "Fer•
nensesnmanm~
gü4,4” ,. .t41 re Biellway".
',Odio°, "Pe ru ga mera"
cunetas.

CAPIT01.

a camisa de la

renle,4012". La arios. d'Aliv.
1 'Alr.040O de
2015.-Torre Elff el,

Aeinguda. - -Lady Len" 1 "Reuniere pensi: et 545 carlees".
%melena - - Yo, DI, elle", "Las dos
telerreellas" I -Pes sopiadtieb".
- "Un Infirde en la atrae".
Whime.
"horneras a tu padre" 1 "Agutlas r1-

Reveles

a. a In 1. . Balacple s a 1 p/a
lerla I 015 011: "Ene bingergilenel
s LA PIPA DE ORO, per NI. r..47• de 1101 an". 2 arques bocelar. -El reen•
4.7
Aren". A Lleclú I Cia. :10, a
citado", Buril Serle
d'onze: gran solemnitat antaCATALUNYA
. ::adla de :•7' 0 50 represar:tapien'
ce la revista de grandiós exit
"Alela", re eiPanYrd,
t:irds I ( 0
1 0)5 Pselera i 511 1011114 ci,:r.nter.
Cievale 1 bo,urbruntl
Pompadour

-51on aniant - , opereta en tres

"Eh ceda roerlo un 'error".

•• Noche de
( C reamu jeres "

Ap ele .

anommullfflissulauMmummg""Migas

E. 1+,,111,1

EATRE

381 m. C041-

1 -Gaiiipnil".

RASPUTIN Y LA ZARINA

HORACE GOLDIN

m. Concert

""
-Ol t oie1 . Me
Af rarge' en-41.t" " le"n
114nas. - "SU muro pecado". "El tale 0ert %Veguer.
leer, " 1 "Noches de gran r1111181".
-El ea20'00.-Poste Parlsien, 312 ni.
Actual11884, ees • 59 , 5 0:

01111551 elortil: 11111111S 11111111011US
I A110011A 1.14 ARMAS

iAvul, teas 1 1311;

RORACE GOLDDI

506

1NEMES

1109

: dmeoye.

251

Le har.
vid:, I "Redenek
no de vlen/o - I "1.0 v i r gren morena".
Orympla. - Tarda 1 nil: CaMplonal 11111111910.-Langenberg, 455 me(1131 de ball.
Ele tardet "Juanito Arro- tres, 'Madama Liaelutte - , Opera
plpileramd,
go 54 143 5" 1 -De FIllol y as a Cuba". d'Oltmar Uarler.
lerda 1 le'Is 11h11
I
borraensiOn
-- l'ab
y Mueve de N. 3. Jesy• te
151514.-11•Xls P. T. T., 411 no.
riØIh
illbe 'revenda"; en;
Eirsideore• de l'Enes francés.
VIelems. - 4 . 30,en"1peligre".
"Lt tanbaputa
"T0ere0, jipen de 1)uretn1; "Cevalleria aueticana", iipere de
c
Ma ora gel.

LADY LOU

larda. 2/4 de 5, 1 int. 1 4 c
Z11: derrers dei s del meravelles
ez.perla eleven'? rIvul

18'30.-Viena,

Neuf - 4' 20 larda: "La rancie del al •
in "; 10 1111: "Moli-

CINEMA PARIS
TEATRE NOVETATS

n'OO.-Francfort,.

TEATRES

oreil

UN REFREDAT
MAL CUIDAT

es ans porta °bula a tetes les Nalattlet
i
PULI ONS
th GOLA, pus g

si ma ou

NO SESCUISEll NI UN REFREDAT I
PODEU CUIDARLO
ea pues de o pon cost empleas lis

PASTILLES VALDA
ANTISEPTICAS
Per?), fiebre tot, nouseu sin6 les
VERITAULES

P ASTILLES

Y Quart. - No els altera el vent,
ni la pluja, ni la suor.
Cinquè. - Estrenyen els ponis
dilatats. No ressequen la pell.
Aquesta nuca i meravellosa idca és
aplicada als Indveirs Tokalun, els fam01, 49  i vorS Par;sencs, en els quals
l' FAtulni d e Crema ea científicament
barrida* amb finlosin» Klvors aeriii-

espuma de crema
pell i proporcionen a la coro, per
lletja que sigui, un aspecte mat ds e.ravellosa bellesa. Els Pólvors Tokalon
5611 els Unics gentens pilotes d'serás
amb espuma de crema. Una solo botica.
ej.', dura quatre vegades més que t dele
la

ea». Sis/pi/lamen snaut refresquen i
estimulen els teisits fvtlegs, trinifiquen Ares púlvors culinario.
GRATIS: Per convotti especial for malitzat anth els preparadors totee les
federes 41,,luew porihdje poden ara re Are un nou Estoig de Bellota de Luxe
guagenlitt una diputa de Pédvors Tokalon amb espuma de crema 4adissea
el mutis que desitgetr i , mostees de qua ere matisos de pnlvors en bota per

provar-los sobre la cara, com tamhe tut ttih de Crema Tokalon, 13iocel, 41,11un tul) de Crement del Cutis. de color rosa, per a la nit. ahans d'aliar al Hit,
n'oo pessels ere

me Tgleid1J1) kl apvj (gel" greixl per al Inati. Trameten
sepells de 0. 30 Prr 5 lea rlespeses de port, unbalatge i albe es a PrOcialdes
14 , X ., lece¡ 4; 32.F, Vid niagonal, 3881 Barcelona.

1.11118111~111111111~

VALDA

las qu'es venen solament
en CAIXES
'EA el o= VALDA
a la tapa 1 mal
d'altre toma.

pólvors d'arròs

ES VEN TERRENY

Extensió 17.000 paras, prop Plaça d'Espanya,
Preu: 3 ptes. pam. Facilitats de pagament
Raí): Bailén, 200, primer, segona. -- De 1 a 4.

Lleglu

LA l'IMIJCITAT.

Propigum441

LS PUBLIOITAT.

Dimecres, 7, de mare de

inirEnEssomvs
FERTES
Durant els dies del 6 al 17 de man, oferim
una selecció d'articles de darrera novetat,
d'immillorable qualitat i gust exquisit, per a
senyora, home i nena, a
PREUS BARATISSIMS
(1) CAMISES SPORTSMAN en tricot llana extra,
maruga curta, colors de moda; la talla I.'
Pies. 7'25
(2) PIJAMES de popelín, (filmaos novetat, acuPtes. 12'75
(3) CAMISES mescletes gran fantasia, model
americà, amb coll i punys
Píes. 790
CAMISES A MIDA en popelín o zefir super-

extra, dibujaos finissims, amb col), punys
1 inicials, tall i confecció acuradíssims
CORBATES preciosos dibuixos última novetat
SAMARRETES de seda artificial, forma esport,
teixit espigueta en blanc i colors; la talla f.'
CALÇOTETS curts, en Fil d'Or, de gran resultat, reforçats, lall americà
...e4fet,'.2rker

Pies. 1375
Ptes. 1'85
P tes.

2e0

Ptes.

3'75

T(5) BRIJSETES de llana, sense coll, blibuixet Ila-

vorat de gran actualitat colors finissims;
la taita O
Ptes. 350
SOCKETS (mitjons baixos) en sedalina de
bon resultat, en blanc i colors; la talla 00 Ples. 070
'(3) VESTIDETS amb Con, d'estam extra, cos a
llistes, model original, bonics colora; talla O Ples. 975
7); SUETERS en estar') extra, teixit acanalat,
preciós model d'úllima novetat 1 colors de
gran moda; la talla 2.*
Pies. seo
((8) VESTIDETS en estam extra, pullover teixit
llavorat gran fantasía, coll novetat ; pantaIon punt angles, finissimes combinacions
Colors.; la talla O
Ptes. 1150

-

-

.1111 111111

111114

;10) DRAGUES Re ei1 artificial, teixit esptgneta, reforçades, en blanc i color; totes
les talles
Pies. 315
SAMARRETES de coló fi, de gran resultat,
forma sense màniga especial, en blanc i
colors; la talla f.'
Ptes. 285
'( 1 0) SUETERS en llana, dibuja Ilavorat de gran
fantasía, mude! d'actualitat, colora finissims; la talla 44
Pies. 815
:(11) BRUSES en llana extra, preciós model, !listes de gran moda; tots els colors d'última
novetat; la talla 44
Ptes. 1275
(12) SUETERS en estam extra, teixit acanalat.
El model de mes èxit per la seva perfecta
adaptabilitat, colors moda; la talla -14 ... Pies.

Per a apreciar amb tota exactitud la importància de les nostres ofertes, convé examinar
els nostres aparadors
SI ENS VISITEU... COMPRAREU!

AVUI, SEGON DIA DE VENDA

CASA VILA DELL
CENTRAL: Via Laietana, 49 i 51 - SUCURSALS: Hospital, 36 i 38.
Fontanella, 17 - Salmerón, 17 Nou de la Rambla, 8, i Carme, 73

MISEMENININVERMSUCIIIIIIIINIINCOMMINNIMMONWEREE11111133

