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Els debats parlamentaria

EL TEMPS

al discurs de
Ahir al matí va Comentaris
Mussolini

SENYALS DE S'han començat a discutir al Congrés El president de la morir la reina
Joventut d'Estat CaPRIMAVERA el s pressupostos per als tres tri- talà de Manresa és mere Emma, Es preveu una
mestres que falten de l'any 1934 ferit greument per
ofensiva de les

La vaga sostinguda per una part con,i' rierable del Pe rsona l dels serveis de
iorea ha estar solucionada. El lec; afra jet els judicis que li sernblaran
:•.7ents sobre la fórmula acceptada
• interessats; per la nestra banda
sent que el punt de transigencia no ha
euit molt les pretensions dele obrers ni
fet sentir exageradament CO l'abra
iitigant. Celebrern. danos, que s'hagi
,t á un acord satisfactori que perde restablir la normalitat del sersense deixar cap pósit de despit en
i altres. Con, a informadors imparcials. cotn a ciutadans. ens interessa fer
.servar el carácter civil que ha tingut
el procés d'aquest conflicte, caracter que
:ambé te la vaga declarada pel personal
dels Ferroearrils de Catalunya.
Les autoritats havien assegurat
que els serveis de Iltim i foro
serien interromputs. perquè havien
preses totes les mesures necessa• per garantir-ne el funcionament re'7. No tenim cap motiu per a creerte
contrari. tant méa quan el púbic
durant aquests dies ne ha experirnentat
cap molestia Que li pegues fer enyorar
ni la presèrcia de l'autoritat ni cap de
les previsions que eren del cas adoptar.
Es cert que la vaga no ha estat total,
i que. en conseqüència. les dificultats no
han tingut la importancia que es ;rodia
temer; aixi i tot. per., no existeix cap
rad per a creure que si el conflicte haenes mes proporcione perilloses, l'eficacia de les mesures presos no hauria
estat la mateixa d'ara que la continuitat
del servei no n'Ira patit gens.
Si la intervenciö de Fautoritat mereix ésser recollida amb satisfacció,
no és menys just de remarcar la correcció des elements obrers que han
actuar en representacia deis seus
companys i la de tots els vaguistes,
eue en cap ocasió no han donar mos:res de nerviosisnie ni sisan mogut
del tala legal en qué havien plantejat
:a miestió, que és Eúnic que escau a
qualitat d'aquests plets i a la dig-• deis que hi intervenen com a
d's interessades. Mentre 1:a durat
e .. U-jai no s'Ita registrar ni un acre
de violencia. ni una coacció. ni un
• ,,,tt• de sabotatge; les negociacions
estar laborioses, les reunions properò en cap moment no lean
71m el to que havien de tenir. ni
.. intransigencia obstinada dune i
a:tres ha congriat l'irreparable; i aixi,
la intervenció discreta i activa
autoritat, ha estat possible dar.7 a un a:0rd més de presea del
-hauria airibat per alunes ca"s mes perillosos i molt menys
segurament. Es molt possible
malgrat la indiferencia general
l'acompanyava. la paseada vaga
sense la salvatjada de la
1 del Pedró i anees violencies
hauria trabar un altre eco
públic. que qui sap si hauria
- • ribuit a modificar el resultar del
fent-in mes favorable als que
• en plantejat.
Tuest contrast d'ara és un mallo
-atisfacció per ale que conservem
-la la fe en les aptituds d'ordre
rovern de Catalun ya. Moltes vehaviern expressat el convenci- nue en les esquerres catalanes
a un llevar governarnental ben
calia que totes les iorueet ample sector catalanista
s'articulessin en una accia
'H'Tada de g o vern per obtenir
:. ruits que n'esperaran. I no ens
enganyat. La collaboració de
-fstintes forres esquerranes en el
-rn de la Generalitat i a l'Ajunta' de Barcelona cada dia és més
henefica per a Catalunya.
petulancia atribuir
als que politicament són els
hornee l'enrobustiment i l'en-c s'observa en els órgans de
Catalunya; perú també
c enia una modestia inexplicable si no
''aillésSiM per a ells una part conrabie en la depuració de la poligovernamental de lautonomia.
3 ciar que aquesta realitat que ra
••-ant-se a les consciencies catala- caanraria certa gent ofuscada per
•,enxinaments senils, pera tant se
.No n'hi Ira prou ami) decretar la
-.-:equillitat pública permanent, de :a
d'un diari estant, porque la
s'esglai i cregui que viu sota una
.estat perpetua; els jets són més
lente que totes lea campanyes teahses . i san inütils tots els mataba- polemics per capgirar-los. Dies
ats comentarem favorablement el to
posició adoptada pel senyor BesUno, al Parlament de la República; leo
.1mtavern com a republicans derni,- e i liberals, no con/ a socialistes.
• :è tothom sap que no en sort; el
comentari, perit, ha tingut el do
.perar eis descontents eranies
• -e. als quals no mortificaren els
?ts que els seus aliats a la
•
,.a.lieaven al senyor Besteiro.
•'drien ben socialistes, i en ajan
podern servir, i lambe voldrien
,Is conflictes sestalonessin a Cata"' a per justificar el seu
avui els fets ni el temas no els volen
0 ' ,Itar ; la vaga seca mime. Les se• ,es quan perlen la joventut de ve• Hs es tornen incómreles i bescanta,.,re,: la rent, pera. no en fa ras i
les deixa dir perque al m'al només hi
sern una segada. L'interessant es que
la primavera ja comença a treure la
roba de la calaixera, i r i s arbres d'aqui
a quatre (bes nutran aquell verd tendre
que cada any es posen a entrada d'abril.
No és culpa nostra si a dintre d'algn
encara cosen tempestes i amargare hiv ernal s. Diguin el que vulguin els que
troben gust a fer de coreó, a Catalunya no s'esta tan malament com voldrien.

L'opinió general és que no podran euer aprovats
el primer d'abril
Madrid, 2 0 — A dos Quarts de cinc
el senyor ALBA obre la sessió. Al
barre blau els ministres d'Estar i Treball. Hi ha una gran desanimació als
escons i tribunes.
Arro y ada l'acta el PRESIDENT
d i na compte de la mort del diputat
radical Antoni Arquero, i tributa eMgis a la seca bondat i modestia. El
senyor PEREZ DE ROSAS s'ad-

El ministre de Finances, Sr. Marraco
hereix al dol enalteix el final. Per
unanimitat s'acorda que consti en acta el 3entiment de la Carnbra.
ORDRE DEL DIA
S'entra a Fordre del dia i és aprovat
definitivament el projecte relatiu al
timbre amb el qual seran gravades
les cardes emeses pel Balee Hipotecari, per a canviar-les amb les que
In ha en circulació a Espanya.
S'aprova també definitivament
projecte antoritzant la importació,
arnb franquicia de drets, de copas cuproniquelades ansh destinació a la pirotecnia militar de Sevilla. Un afine
autoritzant el Tribunal de Garanties
per llagar un edifici an installar-se.
Un altre facultant el ministre d'Obres
Públiques per liquidar l'atur obrer.
El senyor LAMONEDA recalzo
una proposició de hei sobre les condicione per a interposar els recursos
contra les sentencies deis jurats mixtos. Es pren en considerada per al seu
estudi.
LA DISCUSSIO DEL PROJECTE
DE PRESSUPOSTOS
Comença la discussid del projecte
de pressupostos per als tres trimestres de 1934.
El senyor RODRIGL'EZ PEREZ
planteja una discussió previa. Diu que
no pot discutir-se el pressupost perqué el dictamen no ha arribat a la
mesa. Considera que amb aixit es vulnera 7O del reglament de la
Cambra. Abans de dictaminar i discutir pressupostos parcials—diu—cal
desenrotIlar un debat de totalitat. Dis_
cutir d'altra manera és perdre el
temps. Diu que és pueril i innecessari pretendre discutir ara, d'una manera parcial i de s articulada, sense eficacia de cap mena, perque quan arribi el fi de mes el Govern hur à de
portar a la Cambra. de pre ss a i corrente, un projecte de llei per a prorrogar els pressupostos. L'essencial és
saber que el projecte és ami) déficit
o superàvit per poder discutir principalment sobre l'obra en la seca totalitat.
El PRESIDENT diu que fa trulla
anys que defensa la mateixa teoria
des dels escons, perú l'evidencia i la
realitat no li donaren (iai la raó. Alai
sha]: discutir els pressupostos, fine
ara, tal cont es fa, sense tenir-los tose
dictantinats. Creu oportú concedir la
paraula al senyor Chapaprieta, que la
te «manada sobre la totalitat.
El senyor RODRIGITZ ¡'FREZ
insisteix en que no por pelar-ce sobre la totalitat, puix que aquesta no
exi , teix. ni esta dictaminada.
El ministre de II que
hacia dentanat la paratila, admet que
Sigui cedida al senyor Prieto.
FI senyor PRIETO coincideix
el srnyor Rodri g uez Pérez. i din que
aquest li ha "trepitjat" el discurs perque ell anava a emetre els mateixos
arguments. Con s idera que en el que
queda de mes no és po s sible fer res
seriós ni positin en materia pre s supostaria. Esinenta casos tes qué s'arriba fine a faltar a la Constitució.
Afirma que el Govern no ha fet res
sobre pressupostos. i el mateix ministre ele Einanres ni tan sols els ha
vist tRialles i rumore.:
Subratlla que sobre la mesa de la
Cambra no hi ha re, mes que un
fragment del que es va a discutir. Ategeix que d'aqui a fi de mes • no hi
lea manera de fer una labor seriosa,
ni al saló de sessions ni tampoc a la
cornissid, no sera possible invocar
ara un precedent que s'ha apuntat ja
de poder aprovar el pressupost després del termini legal, perque la C0115titució actual, diferent de la de la ano-

narquia, estableix la prórroga només
per un trimestre, i no servil-a 1h51posar-se ni molt menys l'invocar determinades caracteristiques regionals
o ètniques que no es possible ni serias realitzar. Creu mes lògic fer una
noca prórroga del pressupost i discutir cl nou amb tranquiRitat, puix que
no es pot obligar la representació parlamentaria que amb aquesta rapidesa
aprovi una (Mesita tan fonamental.
El MINISTRE DE FINANCES
diu que molt pitjor del que ha indicat el senyor Rodriguez Pérez és el
costum viciós de prorrogar els pressupostos. si si be és cert que no pot
debatre's encara sobre el que no existela, també és cert que es poden
donar normes i orientacions molt
convenients per a l'obra posterior del
Govern. Afegeix que el desig del Ciaren-1, si no s'aprova en el termini reglantentari el pressupost, és que el
nou comenci a regir en el monient
que s'aprovi.
El senyor RODRIGUEZ PEREZ
diu que ningú més que el Govern
Sé la culpa que el pressupost no hagi
vingut abans a discussid. lnsisteix
que cal fer les coses seriosarnent.
El MINISTRE DE FINANCES
diu que el més serió; és complir el
reglarnent, que diu que la discussió
del pressupost comenearå amb un debas sobre la totalitat. Dirigint-se al
senyor Rodríguez Pérez, li diu que
també ell ha recorregut a aquests arguments sofistics que el (lit senyor
fa ara, quan era a l'oposicia. (Grans
dalles.) Insisteix en que per damunt
de la vernal, que podria considerar-se
teórica, In ha les esigencies de la
realitat. (Naves rialles.)
El senyor PRIETO ia notar la divisia, que qualifica de pintoresca, que
el ministre ha fet entre la veritat teórica i la ventas que suposa practica,
per deduir el parer que la veritat
teórica no mereix la menor consideració. (Rialles.)
Observa també que de les paraules
del ministre es desprèn que semblz.
que la confecció del pressupost no te
cap importancia, ja que no és més
que un acoblament a la realitat financera de les lleis votades ja. Aquest
concepte el considera absurd i contradictori m'id, totes les teories politiquee actuals, que tendeixen a donar
una importancia principal a les qües-

un feixista conegut
•
pel Sis bornes //

ataracea, 20 (per releían). — Aquest
migclia, cap a un quart de dues, ha ocorregia un atemptat, del qual ha resultat
victima Maria Oms, president de les
Joventuts d'Esquerra d'Estat Català.
E n a q uella 11 0ea es trobava el senyor
Onts conversant amb Francesc Súrtala
davant la Granja Costa, al carrer del
Born, quan inopinadament se li han
acostat tosen Galobard (a) "El Sis llores", conegut per la seca filiacib feixista, el qual Ii sa disparat un tret a
l'esquena, sense dirigir-li paraula. El
senyor Oms ha caigut a terna. L'agressor ha disparat novainent l'arma, sense aconseguit tocar-lo.
L'acompamant del senyor Onts ha
intentar auxiliar-lo, pera aleshores l'agressor li ha apuntat la pistola al cap.
i ha tornat a disparar diles vegades más
sobre el fetit acose tarnpoe tocar-lo.
En aquell memela el doctor Tunal ha
intentar, lambe, auxiliar el ferit, i ha
estat amenaçat per l'agressor. Aqueas
ha fugit seguidament, perseguit per
nombrosos ciutadans. En ésser prop
la caserna de la guardia civil i en retire la gent que li airara al darrera, s'Ira
llamar a la força.
la hala que lea ferit Mariä Oms
ha entrat per la part superior de l'esquena amb orifici de sortida per la \antena i novena costella del davaut. En
la trajectória, li ha lesionat un palmó,
passant molt prop del cor. Una abra
bala, que anava dirigida al cm, sha
desviar en topar amb una Ilibreta que
duia a la butxaca.
El ferit ha pogut ésser auxiliat, després que l'agressor Im t'unir, pels dectors Tuncos i Soler, i seguidament. en un
auto de l'industrial senyor Alter, ha estat traslladat a la Cliniza de Manresa,
un se li h.i practicar una detinguda cura. Els facultatins &han reservar el
promistic. Existeix la impressió que
l'estat del ferit és de gravetat.
De la personalitat de Earressor se cap
que havia estat presidan del Sindicar
La Victória, organització malt semblant
en procediments amb els Sindicats
Lliures, de tan nieta memória. Les forres dc dreta d'amiesta ciutat hacia: subvencionas Vesmentat Sindical.
() MI la guardia civil ha traslladat
l'assassi a la presd. ha calgut fer-ho
amb tata mena de precaucione perque
la gran gentada que shavia congrecat
davant la caserna autenticara linxar-lo.
L'atemptat ha cau s ar gran helignacii.
i tota la prernsa d'aquesta nit en protesta amb alergia. — C.

ELS SOCIALISTES SUISSOS
DEMANEN PARTICIPACIO
EN EL GOYERN
Berna, sTil — Segons iliforinOS
51 e l ' Agen e ill Telegräfira Suisisa,
Ins Direerió del parlit social deInNera la suis ha decidit, en el
mies de Vassentblea releln'adn
011011, Ilnlifiedr ni 1 GOVern jefessil I les ceses peticions que tendel:ven a una itarlielita g iö leni el

El senyor Prieto, que ha demanat
que s'ajornés la discussió del
pressupost
tinas económiques. l'el contrari, ell
pensa que una de les més importante
.ntestions. si no la de Inés importancia de qué pot ocupar-se la Cantbra, és aquest d'estudi pressupostari,
que no és una qae,ai, Mata/lana.
com serrada desprendre's de les paraules del senyor Itlarraco. ¡ el Parlament té facultats, en arro y ar el
pressupost, per a modificar totes les
II ei, anterior; que cregui convenient.
Afegeix que el senyor Marraco
Int Imane el crèdit del qual e,:tà en
sera capaeitat d'economieista. i ara re...ulta que ve patrocinant una obra de
Ini qual ni tan sois es autor. Si el
senyor Marraco te iniciatives cecinóinique,, con' sup0 , 0 in:e en té, no
creu que a la Cambra i ami> el presupost se li han de perdre.
El NIINISTRE DE FINANCES
diti que a ell no se li pot exigir que
inri una renovació financera en el terd'un mes, que seria el temps
de que disposaria per a confecciouar
un nou pressupost. Per tant, creu .nte
aquesta discussin és inútil i que no
serveix mes tulle per a perdre el temps.
Els senyors PRIETO i RODI .:IGUEZ PER EZ insisteixen en I Ihr,
punts de vista, creient que no pot
ni ha de comenear ara aquesta dis•
eussin que es meten comerme
(El senyor AlIso, abandona per un,moments la presidencia. que és ocio
podo mentrestant, pel senyor Casanueva.)
EI senyor LAMAblIE DE CLAIRAC: En representació de la urinaria
tradicionalista a la Comissió se suma
també a l'opiniä que no hi ha possibilitat de discutir el pressupost en
tan hreu termini.
(Entren a la Cambra els ministres
de Comunicacions, Agricultura i Indústria i Comerç,)
(Segueix-g la pila. 5 columna 5.)

Al trialcix lenips. el parlit ha
;monta f presentar per a la Presidimeia del C:onsell Null'ii n teal
doctor Juliatin Iluher en la Ilisla
ile canclidals per a les eloccions
une se celebraran el dijous vineilt.
P O I' la SeVa l eimt , "Le Juurnal
Co t ileVe " din (pie tainbé a 01len s'han rmittit dolegneinns joIliones i han pres per tutanimial Eacned de celebrar un plehiscit o Stliasa amb vistes a la eorp
revisió de la Constilueiö-1.nt
federal.

d'Holanda

La m o rt de la reina Elena, coneguda
con: reina Mire, pot dir-se sense exagetar que lia esta( sentida per tot Holanda.
EMIlla de Iraldeck, princesa de Pyrnunit , s'uní en matrimoni °tuba Guillen,
III co: condicions poc. corrents, ja que
nomes tenia dirnit anys, i el rei
pausara deis selanta. :fintes! easament
fati molt ilsnf acollit prl poble, que encara, per dir-ho °LO duia dol de la
primera dona de Guillen: 111, que fin:
una grao: reina i una dona de talent, tenMicra, no sempre escoltada, de Napoleó
Peral (poi rebd pitjor aquest matrinumi entre un oci relt i ‚‚In jovenissiona
princesa, fou el princep hereo, Enric,
que es retira completa:m.0 de la vida
de cort per a seguir-ne una de gairebe monacal, fina que mori un (my despres, aolent el retrat de sa ciare al
capcal del
i refusant tota pyrsona
de la test. El feble apreciava aquest
trincep, i les simpaties envers la reina
Emula encara onionuren
Era onotio t de preoeuraeió la manca
d'Iteren de la dinastia Nassau-Orange,
i el temer, per tant, que la Co rona pass
scs al cap d'aguo: /Tinte estranger.
mirades cap a
, a, ora3ia ja gira nt
..411eiT,d
1

solucionada la
potències inte- aga de llum
y

ressades en el
discurs del Duce
Hongria la Petita Entesa
en situació tivant

Venen (a ropinió popular, els holandeses sentiren enrers cllei una sitnpatia
ercixenl. Naturalment, el o:ala-en:ea de
Guillermina consolida aquesta simpatia.
.113rt, na nrassa plarryid, Guillent 111, la
',q ua Em.a exerci la reghtria fina al
¡Sol/, anv cii al& Guillermina arribà a
l'edat as:senyalada per les Ileis holandeses ter a éSSI'r reina.
Atrae la sena rcd nbicia. 7mtna dond
pro7es de gran setty, i sab i conservar
Ii sitntatUt popular,
() Han G1uillertsdssu fou coronada, la

Ahir començareu
a discutir-se els
pressupostos de la
clutat de Barcelona

que tesliruer, (era in l'he estimada".
Ilte'aott els afi anys que Ila rima TeOran'a a! sru palea de La Hala,

dedicada a la bendichria, ha estat
sentare en contacte amb el MI*. que
sabia nue no reclamara mai en va l'ajut de la reina noare.

llenes, ?O. — L'fIliVOOnt (1111el vapor
lut (1.'01;11'81 quedireerit.)

,-1111

i força

Ahir va quedar solucionada :a vaga
q ue aquests dies sostenien els obrers
del rann de Llum i Forra, els quals
allir, a les deu del vespre, es reintegraren al treball.
Els nostres lectors trobaran a la
pagina 3 d'aquest mateix número la
ressenya de les gestione d'ahir per
tal d'aconseguir el resultat m les bases que, essent acceptades per les dues
parte en pugna, han permes la saludó d'un conflicte que pocha haver-se
eternitzat o hacer-se agreutat.
Sobre aquesta qüestieo, ahir al migdia, en rebre el senyor Companrs
els periodistes, va fer-los les següents
maniiestacions:
—El conseller de Treball, amb
qual acabo de conversar —comeneam'Ira donas compte de l'Estat dele
afers del seu departament. Respecte
al conflicto dels serveis de llum i
ça, celebro que hagi estat solucionat
satistactóriament. Celebro tambéafegi— constatar que el conflicto s'ha
mantingut sempre dintre la Ilei; no
hi ha hagut actes de sabotatge. Per
altra banda, la República i l'opinió
han pogut adonar-se com el Govern
de la Generalitat ha mantingut els
serveis durant la vaga.
A continuació el senyor Companys
digué que shavien obtingut positives
millores per part dels obrers, dins
d'una Iluita legal. Acaba dient el senyor Companys que a la tarda, al
Palau del Parlament, celebraria una
reunió amb els consellers, als quals
vol parlar del volum dels problemes
socials.

reina mare, en presentar-la al roble des
n o„trdsin ,,,p:o
:1
.-,7.5te
la i a,d1„.
ad; oarmdcnslf fspa tatr

INSULL JA ES A LA MAR
ROJA

Pressid al Mea/ de la mar! 7331
Temperatura actual: 10'1

Ahir, queda
defillitivament

Tot duna ro saber-se que la reina
Enima es frobara a punt desser mitre,
i, per un (ami rapid que sovint s'esde-

La Haia, 20. — A les 745 del mati
ha mor t la reina mare Emtua d'Holanda.
En esdevenir la mort de la reina mare
Enana es trobava robada de la reina
Guillemeta, del princep Waldeck i de'
la princesa berma Juliana.
El princep cansad Enric, que havia
vetllat la rnalalta durant la nit, s'havia
retirar pees moments abans d'ocórrer el
f..tal desenllae, a les leves habitacions.
La noticia de la mort de la reina mace, en estendre's rapidarnent per tot el
país, ha causas gran enlodó.
Tots els edificis han collocat banderes a mig pal, i els periadics Publiquen
números especials dedicats a l'egregia
finada.
París, 20, — Tan acial com s'ha assabentat de la mort de la reina mare
dele Paisos Baixos, el senyor Barthou
ha encarregat al cónsol general de Eranea a Lauden que expressi al ministre dels
Pais es Baixo s el condal del Gocen' de
la República.
També el ministre de Eranea a la
Hala ha estat encarregat d'expressar al
Govern rcial la simpatia (lel Gabinet
frances.

lind

gra d ,. Harnitat relativa: 74 per eral. VelOCItat
eentt un quilómetro per Sera, el 5ud . 06/1. 5'191141115 1 horilzontai, en prometa: 5 quitametres. Estat del
rel: 1/10 de Frnb. I Cu. En les aarteres 14 hoyes:
Temperatura matimat /6S eran « . Te mpera tura adiaran: 72 gratis. Itveorrexut del 'MIL 304 qnlbionetres.
brertpltartd: Indicls. Insolació en el tila d'elle; 5 /lores
55 mlnuts,
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Atemptat politic

de mar de

El Duce
premsa internadonal en- comentar
el discurs de Mussolini de diumenge den'ostra (d'ami que res una sorpresa pa
contrast entre les deelaraeinns de la
premsa oficiosa italiana almns de saberse els acords del Palau Vendeja, i
diseurs rld l'endetord. Els diaria fratiresos
no estalvi,,5 les critiques 1 fan ',Mar que
la situaeití actual eu soAea ha sofert un
candi radical. El totateir "Figuro" no
dissimula desenci& La prensan anolesa
es mostra por .farorable al discu rs de
Mussolini, e:pedan:e:2 tel que fa re fen' t?.-ia a :tirita 1 Asen. on el coreen

robinia
ers frrdts deis sacrificis humana. j In3netan's d'altres
sos i substituir 13 ci.rili!zaei,i qUe anZueStS
hi han dut per la civititzacid feirista.
arte t's deela racions soPd,fria
bre el 1,..171. 1,147/1/,,,t sf.iternanya i la conrerisicn efe traetats, frodrassin
lis,-, p 'Iilica roneordnnt entre :Inglaterra
i Prcusça Per a imtedir-hs.
La premsa alemanya i rhonaaresa
natura/aten f. favoraii/.., o les para:des
Mussolini. 1 es enrnpr,‘rt,
Ya soben, l'eeo
diseurs a la Petita
Enier-7. tcr3 :StY,n• 11, que ele comentaris
que Id susciff sera., interessants.

mmt do la Mar Rota. Per eon_
s.egiient—ha ' lit—, l'afee Insull
ha .le considerar-se caneellal pel
que es rntereix a Grecia. La ma- Els acorda I Ilur significacló política
letra opinbi eme l fa I n '(1100,
Roma. 20 — Contrariament al: nimors que han circulat referents als
acords de ROM a . carné aclarir que no
es trucha d'un parte ronsultatin. Si raele diplormitic que araba d'esser , ienat era
un veritable pacte, és a die inri instrument de naturalesa jurídica, buri l esfit elaborat en non/ d e Sr Majestrt el rei
i dels caps dTstat d'Ilnnerm
i us tria E< on < imnle orot.x.01, e< a
flir: tin prod., verbal de les negnciacion,
pe! nnat el: tres paleen es c omprnmeten a
consultar-se cada regarla que un d'elle
ho jutia-a onortil.
Con, que aque sta potitira is la d'ús
.5 ,'s d'Amar, anv, entre Anstria
Honeria, en raa mateixa de i s trartal,

Eis dos dits de front

S'aprovà la totalitat i avui
es discutirà l'articulat
Ha estas aprovada la totalitat del
pressupost nou, arnb els veta en contra
de la Lliga i dels radicals. ¡Per que
han vota: en contra? Si ha haguéssim
de saber pel que hart dit eis representante d'aquests partits no en treuricra
l'entrenat, rerquè els senyors Bausili,
Domenech i Frigola han portal la confusió a extrems pocs freqüentats per
Voratória municipal. Han votat en centra perquè sen a l'eposició, i ja se capa
el que s'oposa no pot estar conforme
amb el que es proposa. Afortunadament,
el senyor Pi i Sunyer ha parlar ciar i
In., dona t ra.) de tot el que calia, i fins
ha demostrar que la Lliga aqui «roba
=lamen: alió que a Madrid traba be,
co., que no en; sorpritt.
Això ha vingut d'hacer explicas el
senyor Pi i Sunyer la conveniencia de
fu un pressupost nou, posat que no és
adrnissible fer una barreja de pressnpostes, punt de vista que la Lliga sosté
al Parlament de la República. També
demostra que la recaptació minorará segurament els ingressos i que el pressts
p , st que les esquerres sotnreten al Consistori minorara la situació dele funcionarle modestos, tot sanejant l'oteatritzaci,., interior de la casa, establint trn
sistema racional d'amortitzacions. L'interes drl pressupost que presenten e31.1
en l'esiore que representa per al redre.
eament financer de l'Atuntament, en
la qual cosa, com era d'esperar, les opasicions han estar d'acord dintre el seo
pessimisme oficial.
(l'egi's infarmació a la tercera luig.)
-41•

ELS GANGSURS TENEN
MES GENT ARMADA QIJE
L'EXERCIT I LA MARINA.
DELS EE. UU. JUNTS

d'atM,tat aire Mellen cte tre, el,
acord, sOn la TeCelletxellçn oficial, la
Washington. 10 — Davant el
fi s seid, en re , ffill d'una mactica.
Cornil?, judicial siel Senat, ciscar-

Per aquest arte dinlomitic. Italia ha 111051 d'examinar els projecles de
hat deblinals a combatre els
gangsters, ho inforinat l'Attorney
geonral, :se»yor Cummings, el
qual, entre Filtres coses, ha dit‘
que el Talón criminal amerieä Id
defensor la indenendemir d' a t'Orla en molla mes bornes armats que
retnn-al i pel decir ile recolrar la ratifica l'F. xerrit 1 la Marina dels Estatal
sie Doll fuss CtS narticular.
Etola junts.
Ref orear la nosicid del canceller ansHa afogit que les disposiri o nt
l ebe i s Al, sIl s ths Roma, reforea,' les legislativo.; sdn necessaries
forCeS de re:a q tAncia a l'A thchlit“ Ilota
lia lt biit ed ttre la
,r1pren la sati . facch't del canceller per mriscliceiö dels Esta ts i la Fe'S in rd nol itic I5it Ii dóna 1111 nou imptils deral, que permet a les bandee
p er a seguir la seca arel&
de criminals operar amb gx,jt ett

nreci‘at la 'esa política ronces-la fant.
rus et,C hil t abstraccia de tot el (me es
refereix a! revisioni,me dernmelli
n reVil 1, rontintr.clA de la e.-,1"tl"a del
dil e . Fmora Centra r , 1,1itica diet'ulo
o rin,M111trent Pel desig de mansenir

• —Molt

bé, floja! Embolica que fa fort; aguaste Ea la gran politica.

(Continua a la pd9ina 7, co?. 1) la Kaa.)41: put
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colors", de
lluís Casals
i García

"Set

Lluis Casals i Garete ha publicat
el seu primer 'libre de poemes. Ena
plan d'avançar-nos a tots i esser els
primera a festejar 1 aparició d'un altre poeta a fer-ho, rnalgrat tot el
!bistre gust per la contenció, amb
paraules que voregin el ditirambe i
amb punta d'exces, segurs de no agitar inútilment el, aires. Un poeta,
nialgrat to:. Malgrat, gosarem a dir,
el seu primer llibre. I diem aixO perque estero convençuts que el primer
Ilibre és un mal pas necessart que
ha de fer tot poeta. Precisem: poeta,
vint anas i conscient. Dificilment en
pots sortir indemne i presentar-te
amb la seguretat que et coneixeran
darrera tantes mascares que has usat
pele 'larga camine no sapo 'en be
si perque encara t'abelleix la dis¡mesa —islam, rostre poc dijerendat —o perque era necessari, foraster amb ofrenes que demä mateix no
necessitaràs. Aventura per a retrobar-te o cebar-te, bateig del qual
eortirás refulgent i nou com el món
l'endemà —per dir-ho amb versos eeritahles d'amic— de "el dia de les
aignes i deis estralls de Deu".
Lluis Casals ha reeixit del tot enmig de tants perills, i "Set colors"
CS un primer Ilibre arnb totes les
característiques normal s, necessàries —per a nosaltres saludables —
d'un primer llibre, però també amb
aquella cosa que et fa sentir que
a seisteixes a una descoberta i que et
fa endeVinar terra ierma darrera de
tantee inusions. Persia jove: i jove

necessitat. Silenci. "encara", 1 molts
Manes i ruolt marge. Abundancia
d'adjectius vagues i ahstractes. Dolcesa i nostalgia. Romanticisme sesee
declamació. Somnis, oceanografia interior. I en tot moment ängels, molts
ingels, i lente vestit, amb tota la
seva corporeitat
Quin ángel es morí a la primavera?

expressa. sincerissima
companyia d'una joventut, poesia que
ne ha calgut inventar. Aixi molts
p oemes, "Tres romances". per exernple. són d'una sinceritat absoluta a
indicar detalle i signes d'una vida, i
es fan ädlauc vulgars si el que expressen hrs requereix. Cap temenca
per descobrir mis Rambla que emmarcar á una figura —"abrir, capeli.
mä enguantada —o unes flore amb
etiqueta de la casa. Carneril deslg
precisió. Lloc i tenme. Geografia rigorosa i anys que no pots amagar.
Tot eeguit. però, humeen de dir

eme ne es pot fer exten siu aquest
d'alguns poemee a tot el Ilibre. De
"Tres preludie" a "Tres romancos"
hi bu distancie= eon siderables. 'Die.
täncies sur van mz!, lluny d'una simple diferencia de temes i que arriben
fine a la manera de valorar ei fencroen poétic. Per a no , altre< aquests
"Tres preludie" eón el moment més
interessant. avui, ele la !frica de Lisie
Ca sals i Carda. Hi ha una intenció
total i una consciencia exarta de persia. Potser la manera d'ésser dita
aquesta poesia, mal g rat la seva a p arenca d'inSlita, nertanc 3 en riäment

ja mort Alce cap qué culi d t r. i es
recorda dun e anys en els quals 13
nostra impaciéncia tumbé va inventar murieres que seguiem—grup i
amistar— amb tota ta illusió. Però
tot el que hi hagi de balbuceig —
potser és això— no entela la bellesa
d'aquest poema en tres temes amb
versos definitius sobre els quals plana, Inés alteradora que en altre, indrets del llibre, a nfhtäncia de la
potala no publicada de Tomás La-

marca. Aquesta influencia, però, no

vol dir cap

minva en la personalitat

de Lluis Casals, que se'ns apareix
clarament hé i amb un relleu ben
caracteristic. Delicadeses melangioses

i creació d'espectacles amb objectes
bells (anemones, llacs, aigües, do.
geht). Configurarl ', una mica linear,
colore pällids. Elegia 'ente crit, intima. a mitja ven, segura de la seva

pitol, tan excellent de totes miseree. A
la página 271 denla eom g una obra en
preparació d'Eiximenis el 'Llibre de Vide e Virtuts", prenent peu en una allusió del "Llibre de les dones". Tal
"Llibre de Vid% e Virtuts", citat cona
ja obra feta al "Llibre dels Angelt"
(2-61, no cree que sigui d'Eiximenis, ans
em sembla que hi ha probabilitats Per
identificar-In amb l'obra franceea del mateix nom (Li lipres revelar des p ires et
des vertus), cnneguda sané& per 'Somrne-le-Rni", "Mirnir du Monde" i

propäsit de "Tres preludis". (Un dia "Scala Dei", eseriti: "Subra yamos las
o altre, i perdoneu la insistencia. bacinero de parlar d'aquest irnperi exercit
per Tomás Lamarca. Domini interte,santissim i nue explica moltes coses de la poesia catalana mis jove.
inclesa la del que eignal
Joan TEIXIDOR

EI, ilibres nous

per ANDRES IVARS
[Dins ¿'"Archivo Ibero-Americano,
XX, 109-1 lo (gener-juny, 1933), 259-281.1

D'aquest important treball sobre un a s
de la muller de Martí Mema és-pect
summament interessant el capitol dedicat a
les relacione literäries cae tingué ami)
Francesc Eiximenis, per tal com el
I'. Ivars es un dels erudita que M é3 hall
estudiat la personalitat (Vaquen escriptor gironí. De primer fa constar que les
relacions entre Maria de Luna i Eiximenis són anteriors a 1396, any en que
aquesta fou comtessa-reina; i des de 131) 2
va seguint allusions a ella en lletres del
poligraf francisca.
Un fet important és el de dedicar-li
Eiximenis la "Scala Dei" o "Tractat de
Contemplació", ja regnant Martí I. Respecte a la data d'aquest llibre, rebutja el
P. Ivars la indicada pel Sr. Massó i
Torrente 0041 i l'estableix CO 1396.
per creure que is un present per celebrar
el comenearnent del regnat. Basa aquesta
conjetura en una !letra de 1397 (Rubia.
"Documents". 2.347), en la qual es paga
el relligat i illuminació d'un "Llibre de racions" de la reina. Sembla una mira
arriscada l'argumentad& car podia tenir molt, !libres d'oracions que no fossin nrecisament el d'Eiximenis.
La dificultat que creu el P. Ivare que
a. pot presentar pel que fa al nes tenme

1396. Cl 'm b comencé
o reanae Martí I. i la letra esmentada.
d' abri l de /307, la resol en fer remarcar (tue aquest tractat está en gran tart
desglossat del "Llibre de les dones", la
data del qual fixa, com la adverteix
d'una manera una mica arbitriria, abano
de 1302. Hauria regut tenle present que
acuesta dificultat no existeix. car Eiximenis era un escriptor incansable que
rrnhlblement va escriure els mil i seixanta eapitols del "Ter c del Crestiä"
en un any, i la "Scala Dei" és "un hye
volutn". Acniesta part del present estudi acaba amb, una confrontació del.
oassa t ees que del "Llihre de les dones"
pa eearen a "Scala Dei".
Unes observacions (aré a aquest carite

ro

de alai g de

variantes, de escasa importancia, eme generalmente afectan a tramartsieióe
nalal,rax, distintas lomee nrolrfoMniens
divers a s modalidades siel va le n c iano o
del catalin, ntres m 1-ntras el "Lijare de
le s dones". de mnn:. fiestr, hromdenein t er-

Futbo lAtletisme

l'Arenes resta eliminar de la rompe-

tició.

• ••
El desempat Sabadell-Celta tindrä
lloc avui a Madrid.
— El Girona va guanyar el Donóstia per sis gols a quatre al carena
de Vista Alegre.
— A Reas i contra el titular, el
reserva del Barcelona va jugar des
partits, els quals donaren un empat
i una derrota per tres a un. Cal ler
constar que en el partir perdut juzaven Rafe, Trujillo, Pathos i Cabases.

Frontó Principal Palace
Avui. dimecres. Tarda. 415
PELOALDE 11 - ANTON
contra
UR1ONA - RASARE
?<H. 1015

«MIMO* - GUILLERMO

Revista de tPremsa

Els qui tindran fa gort d'ésser
enbscriptors, veale o nous, de la Revista
iit•Cgtallotya, gaudiran d'una de les més
interessants colteccions d'assaigs I „mieles d'escriptors catalans. Si volts' aigurar a la Meta benemérita de subscripters
de la Revista de Catalunya adreceu-vos a L'hostilitat de les dretes
Tapineria, /e, Illbrevia.
envers Catalunya
* nan a. <bines. recorden-vos
EL M.-ITl es dol de l'hostilitat
Mi rado r , la gran publicació setmanal de la pronta
enadrilenyn envere Catalunya,

Iletres, politica, art, cinema i teatre.
*
Obiols. — El triomf d'aquest pMtor. que coposa aquests dies a can Parés,
Os un trionif de la pintura catalana.

de Cartms-Ribera, artistee i arnire
ente han y ist ja le. obres ose s'exnosa-

ran cc firmen (rua aaneet pintor ha obtineut la neta mi s aguda de la seva tralertória artistira•
*

P Vid& Palmado — FI pintor
e mnordané,. p rott conegut del no : tre ml•
Mic fa i ma exposició a la g ala Arniee
Ae les Arte. a Terra s sa Ga ma* dinintimes de la Costa Brava i

i. sobrdol, que aques.la hostildat sijui
"comfartida - per la premia de dreta:
al nostre parer, més apropiat que la prenisa autenticament dre-

tista, és a (lit% que els periodistes catòlics , P er a Moniou re i defensar la
coneórd:a entre els nobles. ;E, role
no ho reclama així, per exemple. la
nottra pròpia doctrina? I encara, si
ho rolen> mirar exclusivament sota
el punt de vista de l'espanyolirmesituant-nos, mentalment, en el lloc
dels qui ens escometen
„tés que
per ventura el sopeen> interés d'Es-

panya no aconsella l'amigable avisenea? Potser algun cha no inolt Ilunyt
eis partits espanyols de dreta
naran que, si han comes alguns errors
politice — i ningú no >'es conapletarnent exerinat —, no és pas el
menor aquest d'exposar-se, des del
primer instant de vida del non regini.
que les esquerres fossin les primeres,
i mentrestant les úniques, a apropiarse la bandera del reconeixernent práctic del im natural de les distintes nacionalitats coexistents ea ratuter de
la nostra península. Hem dit del fet
natural, és a ibis determinat pel mateix Deu. que és l'Autor de la naturaIesa. Per aixe nosaitres no sabem
comprendre els partits 1 la premsa
dr dreta altrament que cont a entestästics defensor, del respecte degut
als diversos pobles plasmats amb (e somia pròpia per rlivinal designi. Llur
Ilibertat legítima entenern nesaltres
que binaria d'ésser propugnada, tnés

:xPirlswitrws 'ART

aoneete arzurnents ni aisi
suposant eine
nroni Fixim enis escr1cis lee grafiee
tnntrir. snvien, alee, loa nrosta rar, nen.
certéncia va l enciana, rar les trobem adós LA PINACOTECA
PA33E113 DE GRACIA, 34
1 ara en escrintors de la C,ta!unya
P, 8A/IATE 4A1.11114
aduarane•
trieta, crin en el harreloni Be rnat MeiFina al 23 cl• maro
ne. con temeoratti
i en molts
manuscrits consten indistintament les
unes i les alrtes. Afirmar, nómés rer
tener valor. ese ?allane

apeste, raen,. role un coyists n;! valencia o de: Pritaripat Os arriscadisshu
ultra Cesa significaria l'ús de ch arnh
valor d'africada alveolar sorda, que es
troba en el "Stillt " de !aun. Roig i en
aleen< rnanuscrits de Vicenç Ferrer.
Acuestes oetites incorreccions de elricter extern no minven gens el valor
1.aquest treha ll. el (mal en< fa encora r un con mó, l'interrom put con-di del
Tvar s."Eximene7 en Valencia", en ha
anortaS tantee de darles interessants i fonamentals ne .. a restod¡ dsi gran ,a„eri,
ter catala. T ambé 15 m ol, de nlinver
nee es, es Aerisle; s 4 a nu50car
tse; del, 11:Issr, A'Ciximer.. n :, ene 311..171"i:1 ra orne anee. ; n.-e eiii cap si seri
la clan per a oecete s i de lee fent r's

les obres eiximeeIanea
Martí DE RICWER
ACABA DE SORTIR

Una novela: "El principi
Felip Lafont", d Mauriei
Serrahima
Ahir es posa a la vena l a les Ilihreries de Catalunya la primers novena
d'un jove escriptor catalä, Mau r i ei Serrahima, titulada "El princici d l'eh:,
tafont". P.3 uni hell velen, de 221 rióelles. administras per la Latbreria Verdaguer i ;maltés a ran Sallent, de Sabadell. Val 5 pessetes.

Serrallinia i Bolill, perque doni durant

:a segona quiniena de maig una conferencia sobre el tema "La Federad?)

Ahir va tetar I Inc el partit de desempat entre el Saragossa i l'Arenes.
L'encontre va jugar-se a Donestia,
al camp d'Atocha, en no saire bones
condicion s , denla a les pluges.
El partit es decidí a favor del Saragossa per dos gols a un, i per tant

EL CORREU D'AVUI
*

!enrama usa indistintamente del pronombre demostrativo esto o aquesto. el "Srala De l " lisa únicamente de la fe-ma
ocoes :o. D'izase lo mismo de las ele4- l ' Em n
erda, amb les darreres produccions
nenrac en en eomo sopien y de la 1 euon• han en dit de la ,va na I rta Puen2rgicarnent que per ningú altre, per
fänica . Inafe;.r. usarlas constantemente minnea. Oberta
del i9 al 3e del emir- aquesta prentsa ¡ aquests partits dre-,co' el primero. y de las desinencia< en reut.
esii. corno seroiesa, y emiresión de la
tistes. I és per aixO que les freqüents
eufónica, m ate:, em p leadas nor el sei arbitráries escomeses contra CataInnya. si lud sempre eitS resulten enutemitido ." Fricara elle ne ho indiqui sujoses. ens causen un vivís:in) adobaposo ene aquesta "manifiesto proceder.
D
renent quan provenen ile la banda
cia valenciana" del "Lijare de les dodreta, aixe es, dels mes entranyables
nes. " n o es altra g ire la del copista , cae
CALFRIES
I.AIETANES
germans
als pas s atces ton el manirscrit de Madrid
coRT3 C AAAAA 11EL 413
(Nfa ssó T-P, Inflaras pel P. Icars, es"El 31alt" suhrrullo l'ho2h12ee.o elr-...nda d'una Impo rta n, nartld• ustMentre
criit
(cap. 355), ntateir (cap 365) er PUTTMER
de les dreles envera Calallon ,:n. I la
PIntur.
esta (ca n. 17'2). al Ar t Bililinteca
Revela
sced sobre, de recordar :a defensa que
RL IM TFRI EILAECO
Catalunva (Maeea. Cal
llegeix
Dibuiro.
oquests dies D reeLscinocILI ea fa "El ..0A. Alerte
AeuerelIel
mntor i elquestro, Que el P. Icars
BARTOMEU •WO
•re metal) einlista".
211/alelar al ropieta del manuscrit ne hi
Fine al 16 dei corren!

ELS ESIPO TS
El Campionat d'Espanya

illeIMMTPW
"11""'

Dimecres, 21- de març de 193 4

Ohiots conmarteix anda Sunyer (erre enrama a la Sera) dintre aquesta quinzena,
quin àngel ha deixat damunt les
l'admiració dele amadors barcelonins.
Iroses
Ja porpra fina dele teus lluvia?
"Soltare Lorens" (12791, de la versid
Cliell.
•
Aqueet notable pintor
catalana de la qua l es conserven almenys treballa activament en les darreres obre,
set manuscrits. Per altra banda, aquest em e destina a l'expoeirió que nbrirä molt
Els àngels us fan eompanyla:
les plomes de les ales us darien per títol de "Surnma — o Liber — de nis a Y 'a1 en una imnortant galeria harcelobrodat amb Lor de la posta Icoixi et, uirtutibus" és molt freMient en obres nina • L'obra d'aquest artista posa de
medievals, con, les de Guillen, Peraurl radien m i s que mal, les moltes con d i
i el verd pällid del =ti
de Joan de GaIles. Servseant de
-cione
<1^1 sen temperament
En definitiva: característiques
Faena. etc Cal advertir, finalment.
la poesia d'avui i de la d'un ahir im- també el P. Caresmar en el catilecque
* flfont rott. — Amb motín, de
de
minent, perí'i senee que aquesta Ede- manuscrits de l'Arxiu Capitular de Bar- que Momees, ha otitis= a Paria, rep
litat signifiqui una suhrnissió. "Port. eelona va anotar ente la versió de la acelere dies nnaltes felicitado!» dels
mati...", "Imatge". "Missa del gall".
usarle": venib l a dosen obra erais amic' i admiradors. Són diverses les
en'itate, de diferente inirete de Catalunya,
"Naufragi" signifiquen vir tóries de Francesc Eixitnerds". No cree que
es
acfmseguides netament i meleras tes Stach d'una versió feta rel neetre poli- nue han eollicitat una exposició general
influacies de López-Picó (Tres epi- traf. peee, caldria estudiar-ho , car ele de l'nfira de Memnott. D• moment , s'agrames), Sanchezivan I molt visible manuscrita no corten non, de traductor. nuncia tina exposició a Reus i a Toren "Mima del gall"). Ignasi Agustí.
Una altra observació, nurament exter- raeen.
que no arriben a ter.ir la importància na. cal fer al P. Ivars. Abans de cewas
*
Cam Ps-Ribera. — En els medi<
de la ja assenvalada anteriorment a ele texto, del "Llibre de lee done." i arrioits s h-roera anal, interés rexnosirió

"Franciscanismo de la reina
de Aragón doña María de
Luna (1396 - 1406), Y -- Su
privanza con Fray Franaci val tant com a qualificatiu de
cisco Eximénez"
la poesia mateixa com per l'abast
de tot el que

wmffluffereetr °
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EL I CAMPIONAT DE CATALU- Catalana d'Atletisine davain el mornent
NVA DE NEOFITS
atletc actual", al local de l'Ateneu EnEl vinent diumenge, a les non, co- ciclopédic Sempre Avant, del carrer
men ç aran a l'Estadi de Motitjitìc e!s Riego, 2, principal, Sans.
— Les impressions que es tenen del
primers campionats atielics de CataluIl Gran Premi de Sano, que orgaititza
nya per a debutants i neòfits.
Parten de 125 arietes eis inscrits fins la Secció de Cultura Física de l'Ateneu
ara. Tot fa prevenre que la pròxima Encheeelic Sempre Avant. de Sans,
jornada tumbe sera profitosa per a cord amb la Federació Catalana d'Arletirne, per al dio 6 de rnaig, són molt
l'espors modest.
desCOLL, VENCEDOR EN LA CUR- optimistes, degut a l'entusiasme ime
yerta entre els niés destacats atletes i
SA ARENAS - BILBAO
I loes entitats, i pels valuosos premis esEl guipuscon Coll va resultar ven- tablerts.
cedor en aquesta cursa. que per la parQueda oherta la inscripciO des del
ticipaciO dele catalans Andreu i Navar- dia 2o, de set a norm de la vetlla, a l'Aro havia despertat ex pectació entre els teneu Encloperlic Sempre Avant, Rienostres esportius.
2, primer, i a la Federad() Catalana
Aqueste dos es van classificar co de- ce,
d'Atietisme, Doctor Don, lo, de vuit
se i tretze lloc. ressectiyament.
a neu,
VARIA
En la darrera reunió del Consell Federal de la Federació Catalana d'Atletisnie es prengueren, entre altres, els ELS ALEMANYS ES PREPAREN
segilents acords:
PER ALS CAMPIONATS
Adrnetre dintre la Federació
D'EUROPA
ciació General de Funcionarle cl.AsseguEn un festival d'entromainent celerances, domic.liada a Barcelona, carrer
bical el diumenge passat a Magdehurg
de !a Portaferrissa, número 30, i
Club Atiene Nfartinenc, de Barcelona . Vequip nacional alemany de rellenaments 4 per 200 integrat per Deiters.
Clo n, 62
Orgaaitzar el dia 25 del cor rent mes Lenkitsch, Grahn i Haas basé el rede mare un entrenament per al Carn- cord entones de la distäncia, el qual
pionat d'Espanya de marxa atlética de deisä establert en 9 minuts, 24 se25 quilómetres i celebrar el dia 8 d'a- gens i z décimes. L'antic record el
bril el Camnionat d'Esnanva de manea detentava l'equip d'Hongria des de
atlética en el clássk recorregut de Llo- l'any t 9 30, amb el temps de o minuto.

Nataciö

30 segons i 6 décintes. En la mateibreest.
Ajornar l'Aesemblea extraordinaria va. reunió l'especialista Kuppers bate

de la Federació per al dilluns dia 26 el récord eUrOnelt dele ton metres
dora, el qual dejen establert en t midel cnrrent mes de mare.
contra
Designar l'entrenador de la Federar nut. R segons i 4 decimes,
ERRUn CICUTA 1 COME: ció Catalana d'Atletieme, senyor Joan millori el record alemany dels 200

SALA BUSQUETS
PASSEIG DE GRACIA, 38
Elob,“ 1 obJette. d'art
ALIERT RAFEII.3
Pintare
JOSEP 51. RIASCORT

Fina

CatahmYa , poble de Ilibertat

apareix repetidament en els nostres caído los ministerios más importantes.
documents de paises; segles.
Con algunas inyecciones de dinero
Podem repetir ara. textuaiment, podrán determinadas Empresas conaquelles frases de la Generalitat del tinuar trabajando y dar trabajo a su!

segle XV, quan deia; "Catalunya no
neo ciare sense la Ilibertat... Per la
ilibertas Catalunya és el que és, i
sesee Ilibertat asirla a ruina ¡ destrucció a1 és ens estimem morir que
ciare sense Ilii3ertat..."
Catalunya, la veritable Catalunya,
avui com sempre ocupa un lloc entre els nobles liberals que voten ésser
Rimes.
iVoldrä Castella ocupar un Idac
el rengle oposat? ¡Canea com Italia.
Alemanya o Austria? Aquesta es per
a nosaltres una angoixosa internopació."

Després dels obrers,
els patrons
El conflicte social a Madrid, segens
LA VANGUARDIA, so esta del to:
resolt i pot Orlar encara consegiiincics
politiqueo per l'actitud deis patrono:

''Era acuerdo patronal que los
obreros al volver esta mañana al trabajo tenían que firmar un documento, según el cual se condicionaba el
cese de las hostilidades a que el próximo sábado sólo se pagaran las horas devengadas, a razón de las tarifas
vigentes en :as bases de trabajo que
rigen en el ramo de la construcción.
Este acuerdo no podia prevalecer
después de la orden emanada de Gobernación, y quedó sin efecto; pero
en la Federación patronal se ha producido la marejada que era de esperar. Dicha entidad ha entablado j
las reclantaciones y recursos que las
leyes conceden a quien se considera
atropellado en sus intereses, y ademas pretenden lleva, el asunto a lar
Cortes, ya que ahora puede preverse
que todos los oficios pedirán la semana de cuarenta y cuatro horas, si
no todos a la vez, de modo escalonado. Por de pronto, los obreros de
ascensores y calefacción, incluidos en
el Jurado mixto de la Construcción,
hiero que pertenecen por sus organizaciones a los Sindicatos metalúrgicoa, no han querido trabajar, porque
se les ha dicho que para ellos el semanal era de cuarenta y ocho horas.
Se decía en los centros oficiales que
de aqui al sábado próximo ya se habrán convencido de que deben pagar.
No sucederá así sin antes haber agotado lo: perjudicados su energía prou es:atar:a.
Dicen que resolver un conflicto social ell la forma que to ha hecho el
Gobierno es muy fácil, y que ellos no
se resignan a ser victimas de un abu-

Glo.poni ion 0,: 1e1e de L h eien kon(iet.
Rosarn 1 //l'Oil remarca . a LA h' II
• II ANIT el T. que el., PON..., ae:urilineno
dictatorml
sohnesos a
sufiricat frodi
A:einacid liberal. el.ri
gli,
nya.
rant.i. quin) són ehr
letrinaY Anqtalescriandinana. Holanda. so de fuerza.
sa, els
Si el 3e31110 va a las Cortes, puede
Suissa, Feono, 1', ee:cariar:1qm,, poner
al Gobierne en un compnaniso
Calolionya:
F l or eso el GolUerno liara todo lo po"VD ha nobles que, a cany i de l'or- sible por evitarlo."
dre extern , o ile la prosperitat material enganyo3a. e, de 13 teatralitat ,iel
pnder, m'Odie. es resignen a rabsenha
LI.12 cha que el Crome!l de mini.orr.e
de la Ilibertat de l'hoine. Viuen en un
clima moral on la Ilibertat no es in le gmn la inieiatmit de Ce proIccer:
'oto
oAn Ovosato pcl rdstel electora! d‘
I
Km, desatjacla. Poden passar-se'n.
dcrirs. SosPo tetn—Iliso—q u , el
enca r a que ilMs aquests pob.es els
HP volt cap perocupaJia en el mipateixin i daleixim la
li:
de
!to p emos oui;ntiennient Esf•anyn:
inaior ia, la massa, trolia en la disciplina mecànica i en la iaran)a ll a es'Paeece que todas las dedslones se
pectacular una distracciO i una com. concretan ea una sola: cerrar las Corpensacii.
tes apena s haya quedado aprobado el
Aquests polleo. ernpesos temps ca- presurnesto. Y a vivir. A ir tirando.
rera per l'universal corrent dentorrä- .Magnifica solución (me solian elegir,
tic, havien entrat pel cami del demo- entre todas. los Gobiernos de la Mo-

Politica d'anar tirant

24 de març

SYRA
DIPUTACJO. 282
Telbfon 55750
Art I ornam•ntacia
MADURA AUNTER
Pintura
folDNUEL CAPDEVILA
PEPE MAAT
Treoäis deeoratila
roer ni 23 ae on,re

SALA PARES

liberalieme. Pecó el corrent contrarí narquía, cuando su debilidad consti:la estat en ells més potent, i han ro- tucional les impedia continuar goher.
salido con las Cortes abiertas. Ha
dolat avall ultra vegada.
Afirma Luden Romier que el ca- dicho el lider de Acción Popular que
insuels
faria
seria un disparate cerrar el Parlarácter dele franceses
frible un regim dictatorial. Sentirien mento sin haber aprobado aritN una
dolor d'anima que no podria ésser serie de proyectos importantes. No
SALA GASPAR un
compensat ni atenuat per cap altra a:mlia el Sr. Gil Robles de modo exconseat. DE Cine, 323 - Ten. 12064 considerad& Dones el mateix suc- clusivo a los haberes del clero, a la
P Ie t . , r ea. Disuixn,, Marcs. Granate,
ceeix arvit el caràcter catalá. No ley de Términos municipales y a la
Whre q s i Mutilare!
existeix pas cap avantatge, cap profit, amnistia. Entendia que, además, era
VICENC NAVARRO
DIbuia04
si 23 a. març
cap guany que pugui compensar als necesario resolver el problema de!
catalans dignes del sacrifici de les ni- paro. Y añadiríamos nosotros que la'
Cortes no debieran suspender SU, labertats de l'home.
L'esperit liberal de Catalunra el neun mientras no lograsen poner reha
en
forja
expressat
segles
medio al marasmo industrial y cotrobern
GALERIES VALENCIANO
ma eleqüent i dramática. Un catala mercial en que la rintleza española
PLAÇA macis, au
esquerrista d'avui no pot llegir sense languidece. Ni sin rectificar el desbare•osicto ouNYAC
PETRMILK.
a. 011101.3
GUILLEM BERGNE3
Fina al 23 d• nmre

Pintura
Pintura

0.1 3 at 23 ou mara

enlació la defensa de la llibertat que

braça de pit en 2 minuts, brant a Nova ' !ork, A. .Merlin.
13 segons i fi decunee, i Eischier el dels representants europeus que ea
del, loe metres estil Rime en 56 se- u:ante:tia encara en l'individual, ha
gens i 1 décima.
estat batut per G. ?, í angin. actual
La natació femenina alcmatía bot- posselzior del tito!. Meleras la resish é echase digna ment representada
tencia del jugador frasees. Nlangin
en amiest important festival de pre- ha guanyat el matx has taut fácilinent
paració: la nedadora Arend bate el en tres sets. Resultats: 6-2, 6-3, 6-4.
recen: alemany del, roo rnetres, estil I-a iinal serit disputarla entre els dos
lliure en 1 minut, 1 t segons, i Stolre ainericans L. Stoeffen i 6. Manen,.
el dele 100 nictres dors en t minut,
La grat sorpresa d'aquests Carn24 segons i 4 duermes,
Monat: hit, estat causada per la d ei (eta, verament inesperada, de la p arella europea Borotra-Boussus pels
1.. Kurzrock - Pittmann.
:2 f
s americans
Resultat: 6-8, 7-s, 13-11. Després
cnes t a derrota Europa queda tambe
n'Ores

T e

i

El Campionat de Catalunya
Corre:pOnent: al

Canipionat de

e l iminada en el doble, car recluí!) Feret - Merlin ha abandonat la prova a
causa d'un dolor al bree d'aquest

Cataltinva escolar i junior, alió es
juzaren dos partits, que oferiren els Attim.
seglicnts resultats:

llotorism e

Prova escolar
Maier vence a Avda per 6-i, 4-5
i 6-ra
II PROVA DE REGULARITAT DE
Aixelä a Pos per 6-1. 6-4.
STADIUM MOTO CLUB
Ordre de joc per a aviti:
Escolar
Per a la segana prova per aquips que
A les dotze: Mariä contra goa.
organit/a Stadium 'aleto Club per al
A un quart de dile, Continuació: dia 25 de mare s'han inscrit cinc equipe
M. Ordäilea contra Soli (junior).
s'ha rebtit una magnifica copa de l'Ajuntament de Camproden, final de la
CAMPIONATS D'AMERICA
primera etapa de la prova. Els promeEn e's cant5Yonats d'America 5.0- di: que reeiran per als equips inscrits
hre pistes coberte: qtte s'estan cele- <en el, seglients: De la sortida fina a
L loret de Mar, eininanta quilämetres

PRONTO NOVETATS
AV11. DINIECRLS
• les 4:
Chlqulto Bilbao - Il egodes 111
dentro
Tarde,

11 esa, a les 104E:
Zarraga . Unamuno
Narrt1

sanies

IzaguIrre - Pasay
D.m. per eertelte

p er hora. Eins a Sant Feliu. a 36. De
Saat Feliu i a Palafrugell, So Pe r hora.

A Palafrugell aus mimes de neutralitnnçi ' i ile Palaftustell fin< a Panyoles.
a 5 1). Fin, a C.:enreden, ao, i dues hores <le neutralització. De tornada. per la
earretera de Rifes, la mitjana variará
entre 40 i 50 per hora. segons el traeat
'le la carretera Els equipe constaran de
tres cm-redore. un deis guate ha de pilotar una moto.

Eis eqiiips inserit; eón ele segiients
Fonie, gre y . del Stadints Moto Club:
J. Torres de Prat, auto Stutz, 7.000

c, c.

rajuste administrativo en que han

obreros. Pero la eficacia de esa, in.
secciones no alcanza sino a cierto
plazo. ¿Y después? Con elevar las
tarifas ferroviarias se salvará el bache económico en que se hallan las
Compañias. Pero ,qué &lignifica eso
junto al complicado y grave p roblema de los ferrocarriles, que exige soluciones de mayor alcance y decis:ones más proferidas?
Nada contesta ni puede contestar
e! Gobierno a esos interrogantes,
porque la verdad es que ni por un
momento se ha ocupado de planteár-

selos. El Consejo de ministros ha
añadido a todas las graves cuestiones que agobian el momento espaho!
una excepcionalmente importante: la
relativa a la jornada de cuarenta y
cuatro horas. No sabemos si se al.
canza a comprender todas las come.
encanas del famoso laudo ministerial
que firmó el ministro de Trabajo. ¡Se
ha percatado el Gobierno de :o que
ese laudo significa en la realidad económica de España? ¡Si? ¡Cómo. es
e:e caso, no ha presentado ya todo
un sistema de reformas sociales que
hagan viable la jornada de las cuarenta y cuatro horas ein la ruina de
tilld buena parte de la econonna na-

cional?

La tendència revolucionärir
del socialisme, derrotada
E SUL cha que la darrera p aga f!an.
:ciada u Madrid ha ter etideni falsodat i deltildat de la tendencia rctni:tscinnana ore slai.iu apedena del sociahstr:
eSpail301:

En estos últimos tiempos se había ensayado todo el viejo repertorio
revcdosionariu. !Cojas apelaciones a la
violencia , excitacion constante a la
revoluelön siic,at, huelgas de brazos
caidos, neuyacnot de obras, amenaza
de huelga geneial. en, . etc. La huelg a de brazos caido, uns ttla0 más gen
caracter pintoresso y duró escasa-

mente un dia ; la ocupación de obras,
para la cual se cncularon órdenes y
consil,nas que mochaban las de les
sosialioras italíann: en la época pre-

fasctsta, careciO de efettsidad. Rápidamente fraiasarces me, trao otro, todos esto: método, demudado, de lucha: per,. Ií mas sinionuatico fue que
fracasaron
¡BO( si mismos. S'n
que se les hutieía opuesto la más
leve resistencia Ninguno de eln, taco
la menor Seriedad la MettOr fi:me,;,. Después, la desdichada huelga
de las Aries Gráfisas rorro; la misma
St:erte el ele t ' es día,. Pero e.a que
,e habla ereid “ rine la derrota electoral fue un aci, , . una mentira? Ahora
se habrán con\ eticido los socialistas
que la ecliaion a barato s tu, aMnitian la lección que ei reimItado de las
Ultimas elecciones generales ohedeció,
no direilik, a una fortalez de Sus
enemigos, pero si al desgaste s a /a

debilidad propia. y que más hubiera
valido ar socialtnjiu, repo,ar mi rein
peral ve lentamente el, la oposición,
que sabr dando alaridos 1,01 esos mit .l nes de Dios.
Pero tenemos que reiterar una distinctin, aa hecha aqui dias pa -abs.
No seria exacto decir que ha sido
derrotado el SuCiailsnio. Ha fracasado
la chucean' que fillOnaniente se le
habia impreso, la cual. por fortuna
para el socialiamo, e, accidental, pacajera, extraña a su historia y a su
tradición. Ahora bien: de no ser pron.
tanicnte eliminada, la derrota 110 alcalmará sólo a esa direeción, sino al
socaliszno entero. Más aiat. al obrerismo cueto, del cual el susialisma
nu es más que una de sus fase > . de
rus melca de manifeatatse en la historia. Como cuerpo vivo que es, estaMOS Seguros de que el socialismo
terminara pur segregarla lejos de si.
Y de ello nos alegraremos, porque
aqui, donde muy pocas tuerzas reales
existen, seria catastrófico que también
desapareciera una componente tan vigoroso de la dinámica nacional."

Rabent6<, auto Chrysler, 5.ono nieves al Nou llón. Els empresaria d'aqucst local es proposen celebrar la set.
Jaume Not, moto B. S. A., 5 -un c. c. mana entran: una reunid a l'Olympia
Equis groc-verd. del Stadium Moto honor de Max Schmeling.
Je s ús

c. c.

Club:
X. Y. Z., auto "Nferris, 1.100 C. c.
Antoni Llardent. auto Ford.
Salvador Junyent, moto Norton, 500
c. c.
Equip mea-Neta del Stadium Moto
Club:
Ernest Deriva, moto Ternas. Nicle,
Aeeli Garriga, nioto Terrot, sitie.
Val. X. X.

ELS MILLORS BOXADORS !TAL! A NS. — Heus an, ,egons una clase,
ficació recent de la F. P. I la Ilis:t
deis campions i dels boxadors classifi ca t s en primera serie de les veis categ t nriiessmecle pes, inscrito a l'esmentat or,, Gort,
canitnó2
i s..
rti .
\It osclaa:nCoa
Ki
Rodríguez
Magnolli (campió), laernascout

Equip Pastenaga. del Stadium Moto
Club:
Secrl,i
rkmai :SiliM
Ta agninj (campiú),
_losen Ricard. moto Ariel. _seo c. c.
dan i Quadrint.
Jesús Sabes, moto A. .1. S. , son e. e..
Lleuger: Orlandi (campió), Linz,
t. Moreno, cotxe X. X.
catelli, Spculili, Turiello i A. Venturi,
Eqmuip groc-blau, del Stadium Moto
IVelters; Vittorio Vetan/1 ttampiät
Club:
Arvelli, Benetti, Buratti, Eid Frattius i
Manuel Lamiel, moto afotosacoelie.
Ton 2. C.
niE mi(isan
i.Bneitr):
R:e
J :,tblch
rit : C o e n(teca m 1,1
J. Ermengol de Llano, auto Austin. Laure o, P rec i so
1.100 e. c.
nasconi, nazi. i Rolando.
Manuel Royo, nioto Motosacoche, 35 0
Mig fort 1 Merlo Ceccanelli,
c. c.
Ubaldo I. Lenzi Lumias, Palrnacci, PaceSI ¡ Rossi.
Pesos pesats : Primo Camera (camp.:, del mena Baiguera, Bonaglia i CoAVUI, A PALMA DE MALLOR- lonello,
El nombre dele boxadors italians, clacCA.— Asan al teatrc Balear, de Palma
sificats en tres series, és actualment
de Mallorca, se celebrara una setllaaa
de 287.
en la qual Ortega, vainpió d*Espanva
Schmeling es va entrenar diumendeis ntosca, sea enfronta! a Momea.
ge en públic. — El .primer entrenaEn el segon cdishat Prades bexari conment públic íle Schmeiing, que ya
tra el francés Cleyeral.
tenir lloc el diumenge passat a SisD'EUROPA
EL CAMPIONAT
ees, va congregar al valtant del ring.
el
finir
de
punt
PLOMA.—
A
DELS
bastit a Terramar, nombrosos aiitermini reglamentari per tal que Giro- cicnats enema que destacades Per'
'tés post en joc el seu titol de Cameló sonalitats del nostre man esportiu.
d'Europa dele ploma enfront del gen Schmeling va ier sis rounds; tres
challanger oficial, el belga Matehens, el de "guant," anal) els seus entrenamanalter del campie ha entrar en nega dore alernanye; un de "punchine".
ciacion, arnh uns erganitzadors helgues un de sac i un altre d'exercicis gMique es propasen fer disputar l'esmentat nestics. Va proeuir molt Mina
encostre de canipionat a Anvers.
pressió. Paulino, el dia del cembal,
se les heme mulo un hoxador molt
AVUI NO I-11 HAURA
AL NOU MON.—Aquest vespre no ••• repid i ärzil. ensems que precie
celebrarä l'acostumada vetllada dels di- els seus copa.
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Ha quedat definitivament Continua sense solu- El Ple de l'Ajuntament
la vaga dels La primen, .sessió
Un llarg debat sobre les disposi. resolta la vaga de lltun cionar-se
Ferrocarril& de
de Pressupostos
cions transitbries de la Hei de
Catalunya
i força
Amb els vots en contra de la
Ahir les den de la nit els obrero es
Contractes de Conreu
Miga 1 radicals, despres de
Parlament de Catalunya

.

3

Quedaren aprovades definitivament set
lleis que quedaven pendents
A dos quarts de sis el president, seEl senyor CEREZO: Perquè no esnyor Casanoves, obre la sessió.
ta provat.
Al baile. de Govern ha el canseEl senyor LLORET: Tampoc este
ler de Cultura, eenyor Gassol. Als es- provat que el pre; la revisió del qual
cans hi ha pacs diputats, i les tribunes demana rarrendatari, sigui excessiu,
bastant animadee.
i en caleci se li permet de seguida de
E; ilegida i aprovada recta de la Sees rebalsar-lo abates de fallar la Junta
eie anterior, i tet seguit passem a la Arbitral.
a.seussia del projecte de liei sobre
El senyor RUIZ PONSET1 es
ELS CONTRACTES DE CONREU nuestra d'acord amb els raonarnents
dels
senyors 1.1oret i Romea, i avEs continua la discussia dels anides
aedicionale 1•
desp
osicions transitaries a ellana que sigui redactada mis clai mentada hei. (Entra el conseller se- rainent la disposició transitaria que
s'este discutint.
or
El senyor BRU JARO! intervé.
LA LLEI DEL REFERENDUM Diu que eis propietaris havien tingut
Ahns d'entrar en la discussia es pro- fino ara el dret al qual han fet recedeix a la lectura del projecte de Llei ferencia els senyor% Lloret i Rotuese are el Referéndum per a demanar la va, i ei just que ara es concedeixi
esselució del Parlan-vez
als arrendataria.
El CONSELLER DE JUSTICIA
El senyor LI.ORET no es di,na
regeix el projecte des de la tribuna. A per convenent i diu que es iaci una
c.:intimada Ilegeix un altre projecte so- Ilei en la qual s'estableixi que els
bre el nomenament dels jutges i fiscals obrers que demanin la revisaó del llomunicipale.
guer rebaixaran tamhé la seva quota
ELS CONTROLS SANITARIS
mentre duri la revisia. Creu que no
El CONSELLER DE SANIfAT hi ha cap diputat que la vulgui preeona lectura a un projecte sebe:- normes sentar, malgrat esser molts enes cls
ohrers que els arrendataris de terres.
se coordinada i control sanitaris.
Seguidament s'aprova la disposició
ELS CONTRACTES DE CONREU
primera amb el rot en contra dels
Finalment entrene en la discussiä
senyors Romes-a i Lloret.
quast projecte.
La clisposició diu abrí:
El senyor CEREZO, de la Comissió.
"Tots els contractes existents a la
no admet les eirrieneS socialistes
promulgada de la Llei slauran d'aaant la euspensió dels articles IL i LI! daptar a les seves normes.
addicionals.
Des del dia de la promulgació de
El senyor RUIZ PONSETI defensa la Llei s'obeirà un periode de revisió
a la vedada les dues esmenes. Crea eue general de veta durant el qual. en la
no és el conseller de Justicia qui ha de forma disposada en els articles 38
ice el Reglament de la hei suara apeo- i 39, les Juntes arbitrals procediran
rada, sinó el Consell en ple.
a la revie j a) d'aquells contractes que,
Ei senyor ROMEVA intervé. Mani - per no estar d'acord el propietari i
:esta que discrepa en absolut de les pa- el conreador Ii siguin presentats.
raules del dieutat socialista. Crea que
Dei del dia de la promulgada d'aaquesta le. mis que a les miestions del questa 1 lei iins al moment d'haverse
treball afecta al regirle juridic de la pi- J- acceptat per les dues parta contraeinetas, ja que regula les relacions entre tanta la revisió i en cas dc desavinene:6 propietaris i els conreadors. treu ea, raentre no sigui ferma la revisia,
que aquista llei entra de pie. en el dret en els contractes que hi estiguin sahciii català.
lentes. rarrendatari pagará a compte
Arana maniiestans el seu criteri fase- de l'arrendarnent.
cable al manteniment deis articles addia) En els contractes afectats en la
erunaig.
Laei de contractes, el 50 Per too del
El senyor CEREZO, de la Comissia. preu d'errerearnent o quota-part.
reconeix el carácter eminenunent cieil
10 En eis altres contrades no
de ha hiel de Contracte, de corireu: per afectats per la Llei de conflictes, el
tant ara , a l'aeahameat, no podem des- 75 per con del preu contractual o de
figurar aquesta lid donain-li un carác- la quota-part establerta.
ter social com voldria el sera ce Ruiz.
c) En els contractes de parceria
Per a la formacie del Reglankent—con- compreacis en ei Capital VI 1 1 d ;atinea—sehauran de tenir en compte totes questa Llei, sotinesos a la revisió pales mermes que es dicten en la ¡Jet.
garan els parcers la pare contractual
El senyor RUIZ I PONSETI es convingurla, fins al inanime en qua
;a:tienta del canvi d'upinió que ha so- per les Juntes arhitrals ro es declari
fert la Connsaia i formula diverses ab- ia naturalesa jurídica del contracte.
servaritms als diputats de la Comissia.
Un cop aprovada la revisió. el proea; quals--cren— estats aofriat una equi- pietari o el conreador llaman de pagar
vete:acije
a lailtra part la diferencia entre el
El CONSELLER DE JUSTICIA re- prea revisat i la quantitat pagada a
dada a aquest darrer diputat que la ron.pte.
lies ha estat ¡eta pel Parlament en eXerEls beneficia inhere p ts a les deman_
ciri del dret que l'Estatut de Cateen des de rei sil, que regulen les dispoty ya ii confereix en materia de dret civil. ;adema anteriars es reieriran nomas a
La 1W—continua—no és res mis tme les que !aman presentarles durara tot
tea modifiracia del dret f a ral cata'a, i rany 1934."
en aquest semi: es dispnsa en Vertida 11
Atidi diverses esmenes de la 'lujuaedieional que ecrá el conseller de Jus- ria san aprosade, le s disposicions
t , ia qui dictara el Reglament necessari tranaitaries segona, tercera i quarta, a
F:s lamenta també de la impressi3 pas- la qual ialt a lariments els senyors
aaa,ta que el senyor Ruiz té de la Ju,F.ItEZO i 1'1 11115 ERES 1 DURAN.
a j afegeix que hi ha ¡ Wats i ala
tanae admeses i aprovades dues es-eatsdlmécnea:rió. menes que passen a és , er les disposiSeeuidment en volada ordinaria san clans calquen:a sisena i setena de la
rebutjades les esmeaas i s'aprova
lid
ele II andainnal.
vueda acabada la discussia
El senenr SIMO I POFARULI, a- questa Pci de contentes de conreu,
mena aelarimeres a l'artirle III, co el
ofIla! queda pendent craprovacia n le_
real es din que el conse l ler dc Justicia final, a.
,rara sie a plicaci,:, de la Ilei.
ELS NOMENAMENTS DE JUTEL COnSELLER DE JUSTICIA
GES I PROCURADORS
tranifeSta que iota la jurisrlieriat diniaMU N IC IPALS
csaa de la hiel depén del sen departoSeine diseuesia as aprovat l'article
mean.
huir del dictamen. que modifica la
El seryor SIMO diu que aixa no ceno- Itei c1cu uouiuruu;iuuum:ut de jutges i proea enlloc_
curadora munieipals, els quals podran
ser:ar I.LL'III din que constará en eßser nonienaes o substituits per la
reglanent.
Generalitat directament tnentre cro siEl senvor SI atel prnivisa ur.a esme- gui aprovada la hei de Justicia aleanra en la . (mal es declari expressarnem eipal de Catalunya.
alnea t reitera Aixi s'acarda.
VOTAC10 DEFINITIVA
' Queda rendent d'una nova revende
DE DIVERSES LLEIS
aauest article addiritmal i es posa a la
A can:invada san aarovades en voascussia de les disposicions transitaries tada deiinitie a ordinäria, i ami) el
cae figuren al final del proiecte.
quantiu reglamentara les szgüents
El sensor ROI1EVA suposa a le Ileis:
sespensió . del pag are:ene mentre dar; la
Llei del s ervei deerxius. Biblioterevisió del contrasta
ques aluseas i Patrimoni Distarle,
El senyor 1.1.0RET manté el i natur Artista: i Cientific de Cataluny-a.
;a-acta i manifesta que no es enmaren
1.Iei autoritzant el tiovern de la (are.
tal el periode de revisa', s.igum mira neralitat per regular la forma de noiaales les atribucions del proptetari.trau inenament dels jutges, fiscal,. procume alza constitueix una diferencia
radors municipal: i el: sella suplente.
traete.
Dei de el utualitats.
El senyor CEREZO cr e a , j - le ha
Llei solare transierénetes entre pardexistir una garantia per al pren de tutee clvi Pressupost del primer trirevisia, i que per aquesta rae, sama i ne,tre de 1934.
;- osa una rehaixa de preu. Diu que
Llei Sobre rr.idie1A d.lagreSSOS
zenesta rehaixa no prejutja el Ven Despeses del, concepte, referents als
aire la Junta Arbitral decidira.
serveis d'Iaclastries i Inspeecioas SaEl senyor ROMEV.‘ rectifica liar nithree.
manifestar que la Comiseia no l'ha
Lid d'autoritzaci6 d'un suplement
COnveM;t1t.

El .enyor LLORET creu igual/nene que la Comissió no ha donat
cap argument legal per demostrar la
necessitat de la celta na impugnada.
Crea que la disposició traneiteria ei
sáprova representara una injusticia.
rar saautoritzarä Earrendatari per ter
ene rebaixa en presentar la revisió.
hi ha cap ene—continua—m(111e
el propietari no pugui fer un augment
aroporciaral Pilan presenti la seva demanda de revisia.
El senyor RIERA intervé per air
tue els arrendaleris (P ie ferell la re i es quedaren ti lo per cent no
feren res rnés que tontear la Ilei.
El senyor ROMEVA observa a l'orador que una cosa no te res a veure
amh l'altea, i el que vol és que suaula coneestades les seves observadono
El senynr LLORET demo s tra que
no se ii ha contestat per quina ran
larrendatari pot reduir el preu en
demanar la revisa', i no es eancedeixi
el mateix tracte al propietari

de credit.

Llei referent a la pròrroga del tee.

;Mili nono a la Comissie d'eskedi du

lcofinalice % municipel: i els arableineS referente a les exaccions locals.
El PRESIDENT, a-abalee les votacions, adverada als diputat, que detrae (avni) serä votada defina:veme:1u
la Ilei de contractes de cometa 1. per
tant, convé que estiguin tots presents
al coi/tenor-nene de la sessia car
neeessari el quórum del 75 per cent
del, d.putats qee integren la Cambra.
Seguidatnent s'aixeca la sesstó. Són
tres quarts de such.

PELS PASSADISSOS
RE)JNIO DEL CONSELL
SUSPESA

La reunió mie alar a la tarda havia
de celebrar ei Govern loa imspesa
Cas avui a Ics cinc de la tarda. (ambe ha esta) convocada una reunió dels
diputats de la maje-ele

reinteraren al trehall

Ahir, a les set del mati, eren signades
les bases daicurd entre les representatimes obreres 1 patronals del ram de
Lluin i Amb aquesta signatura
el conflicte ha quedas resolt definitivameten Les negoeiacions, que han durat
guatee dies llares i que apenes foren interrompudes, cristallitzaren en unes bases que són les que transcrivim a continuació:
— No Iti hauch represàlies d'ordre
moral ni material pe l iet dels artes de
preparació i inanteniment de la vaga
que es va declarar en data 1s del correrla a les dotze de la nit, envers el personal que hi ha eres pare.
2. — Punts bäsics reierents a la hm
plantació del regim de pensiono previst
a l'article vint-i-quatre de ranomenat
Contente Collectiu del 14 d'octubre de
1933.
Dret a pensiä per invalidesa, viduetat
i orfenesa, al cap le deu anos de serveis.
Dret a pensil de retir, al cap de vint
anys de serveis i seixanta anys d'edat.
Escala de pensions de retir:
Al cap de vine anys de serveis: Cinquanta per cent del sou regulador (promedi dels sis anys darrers).
Al cap de trenta-cinc anys de serveis: Setanta per cene del sou regulador (promedi dels sis anys arrees).
La pensió per invalideee serà igual a
la de retin i si els anys de serveis
fossin inieriors a vint, es determinare
a prorrata.
Les pensions de viduetat i orfenesa
seran del 6o per cent de les de retir corresponent al causant, i si eis anys de
servei fossin menys de vint, es determinaran a prorrata.
Durant els deu printers an Y 5 fun
de la taixa, els retirs dels-cionamet
que arribin a seixanta suya es faran segons expedients, en els quals s'hauran
de justificar les condicions reglanienteries i la capacitat de treball, clecalintse la proporcia i landre en que es • Po
-dtanreliz,sgodpnbilat
de la Caixa.
El limit del sou per al reta' es
fixa a 1.230 pessetes mensuals.
.4. — La participac i e provineet de
l'actual tipas de retir obrer obligatori.
que reduire les aportacions a càrrec del
personal. es calcula en un leso per ccnt
invariable.
Les participacions de les empreses i
del personal en la pe y tsie mexima del 70
per cene serf' la següent:
40 '— per neo del son regulador a cerrec de les cmpresea.
285 per ico del seu regulad sr a càrrec del persarae
18. 5 per ton.
15 per ion provinent de
l'actual retir obrer.
per me
Total
per
Per a les pension s inferiore a 7r1
rae> de 25
loo reg irá la proporti e a
per loe del soa reguledor a carree de
les empreses en la per.sie del 5o per
loo, augmentant preg•essieanant.
n Men5. —, empreses aporame
sualment la seva pare os lee pensions
de rente a mesura del seu e-mica-nena
que
seise capitalitzacia. Com a garantía
eempronüs que contraue n es cm/mitre
eiei ara ceta en el funr, es eensieleearen equests desemboreemeels eme a des_
moss d'explotació. La calva autanoma
en la quantia que 11
pagarà le5 pensions
correspongui. segons redat i anys de
eerveis de manera que. smnats els dite
eazarnents a les quantitats pagades per
les empreses. formal e' total indicat en
Caixa
l'escala de retire i pensiono La.
autemem e podre, segons les normes (me
fixi el Reglan:ella amancillar la dita
eszala sempre que amas aixe no s'afeede
ti rimare de les quantitat s a ceno ,: 65les emnreses. les quals no portean
sense el
5er medifícae.es en cap terma
COPeNenint.

de resultar insuf1cients
6. — Cas
les recaptac'one obtingtales Per a Me ll
les pensione per viatietat i orlan -are
les empreses contribuiran anib el
dat.
per cent del deficit mensual re in

sultana
tic es
7. — Els diferent s extrents
proposicions presentade s per hei empreres secan base d'un proiecte de
Reglamen t en la part relativa a les
dime propcsicions que presentaran
chatee deis (manee dies de l a signatura
traquest Pacte. Aquest projecte parcial serie cam p letat per la repeeientacie obrera 1 u tr l inunerl'atamene
setmes a (liso/e sa') que tindrà llar
durant el mes (l'abril vinent, podent
e :mon e e Pes
en aquest normen ésser lo
en mes me, per cansa justiacada
jud'ci de l'honorable senyor conseller
de Trcball.
8. — Quedare constituida la Caixe
Autónoma quan el reul nombre dan,
crits representi el 25 per cene del
personal de les empreses. i.a reteOC1,.•
de lei quantitats a cärrec del persaiial comeneara cr In on;nzeng següent
a :a data en que rada imeressat copumiqui a l'empresa resaretiva la sea,:
inscripció a !a Caixa Antemorna.
el.
9. — D'acord ama Cl armase en
Centrarte Collertim e rran estudiedes
fe:cut:anee
les qeestions d'essisten cia
i atur forcés dintre el ~de tertnini
Cau
de discessió del Reelarnent de la
xa Autónoma. Quan a rassisleneia
de
les
empre•
a
facultativa, l'aportad
ses rase de 75.000 pessetes anua • s can,
a me:cintura. ¡'atar foreee es regalara iixant el, ca oc en nue corres
pongui. segons els arias dc servei
les causes de racomiedatnent, a baee
d'un rereentatge del set] per un tenles
emitía.
un. — En el termal! d'un mes. a
coMptar de la data d'aqueot acord.
les empseees presentaran els Reglaments interior' adaptats a les calipillacieme del nomenat Contracte ton
terna. niel tont els altree mines real ser compliment. el erial sera
!gnus
integrament aplicat complert.
— Les relln'n on i Per a la vascueste del Reglament se ee'elearen
al local de qualsevuila de les entere
sca, i es resoldran ele dubtes i dis-

crepencies que poguessin presentar-se
amb la intervenció dgl senyor afarti
Barrera 1 Maresma, actual conseller
de Techan i Obres Pübliques.
— Previa la necesseria ratiiicede d'aquest document per les Assemblees de les associacions que signen, es donare per acabada la vaga,
i e$ reprendre tot seguit el treball.
Anuh aquesta condició, i en virtut dels
requeriments del Govern de la Generalitat de Catalunya, les empreses han
accedit a pagar els jornals i sous dels
vagnistes corresponents als dies de
vaga.
(Signen aquest docurnent les persones esmentades al arambel.)
L'ASSEMBLEA DELS OBRERS
DE LA LLUM I FORÇA AL
C. A. D. C. I.
A les tres de la tarda se celebre
al Centre de Dependents del Comerç
i de la Indústria l'aseemblea anunciada, en la qual els represe:arenes de/
Comitè de Vaga havien de donar
compte als obrero dels acords presos
a la matinada entre ells i els representants dels patrons, sota la pre s idencia del conseller de Treball, senyor Martí Barrera, en virtut dels
quals quedava virtualment resolt el
coniliete.
A les tres de la tarda, l'espaies local del Centre esteva ple, i entre el
públic hi baria una bona representació de relement femení.
El president del gremi d'Aigua, Gas
¡ Electricitat del C. A. D. C. I., senyor Fernández, obri rassemblea, i
explica detalladament tener les gestions realitzades per tal de solucionar la vaga. Exposà que hi llagué moments, durant el curs de les negociacions, que foren mole critics, veient'e, gairebé, en la situada extrema
de retirar-ho tot. Davant d'aixe—digué—, el mes legic era que no ha
feesim i que procuréssim treure'n tot
el partit possible, deixant per a mes
endavant l'assolinkent de minores totales elanifeste que notaren que hi
!mea interés a fer fracassar la vaga
per tal de fer fracassar, cJe retop, el
Govern de la Generalitat.
A continuacie, el senyor Mellase/mil, del Sindicat de Tecnics de Catalunya, llegí les liases aprovades entre les representacions patronals que
ja hem transcrit.
El presedent demanà a l•assemblea
si lit eslava conforme, i aquesta contesté amb un si unánime. lin dels
aeeistents va proposar que es votes
un ene de censura per a l'alcalde de
Terrassa pel jet d'ha y er ordenar als
emplear; municipals que anessin a
encendre e:s llums dele carrera.
El presiaent digue que eeperava
°Menur la coniormitat de les assetnblees celebrades als pobles durant el
mati a propasa de les bases sobre el
regia/ de peneions.
S'acorde donar un rot de coMianea al Comité (le relacions perque
resolguis d'acord amb l'esperit de
les as s emblees regionals.
El delegat de Grenollers va demallar que es digués el que baria dioser comunicat als companys (Iel
alontseny i de Neria sobre la forma
tic reintegrar-se al trehall. S'acordà
que fos el delegat comarcal mateix
qui crimuniques a les comarques respectives l'ordre de tornada a traballar.
Es llegí un comunicat del Sindicat
de Llum i Força de Granollers ate
cepeant les condicions aprovades
S'acorde esperar saber el resultat
de les atetes assemblees del rana i
anar després a remerciar les gestiono
chites a cap pel conseller de Treball
azul) motiu de la vaga.
S'acorde nimbé fer constar l'agraiment de les entitats de Ilum i iorea
al president de la Generalitat.
Un deis assembleistes va preguntar
que e s feria respecte als obrera aeomiaciats. El president Ii conteste que
Cnda sindical Mídela cura de donar
els seas nonas. i que el conseller de
Trelsall duela a cap les gestiono necesseries per tal que fossin admesoe
de non.
Un dele assetubleistes s'aixece a
¿emanar que es eoncedis oh vot de
gràcies als delegats que formaren el
(omite de vaga. el qual fon concedit
per unanimitat i enmig d'orla (nació.
S'acord à torner al trehall ahir

.Ahir al mate a la Conselleria de Traban, se celebre la reunió entre els representante dels obrers i els del Consell
d'Administració de la Companyia dele
1, cent...erres de Catalunya. No hi hagué
acord, car no es pegué entrar dé tele
a la discussió de les ailestions en
pel les de no haver arribat encara el Comissari senyor Leijes. el qual bri baria de
prendre para ha reunia acabé a dos
quarts de dues de la tarda. Es va quedar
que a les set se'n celebraria una ultra.
La impressió no era. a maya tarda.
favorable a la soluct6 del conflicte. L'orinió del de:un del Conseller de Trehall senyor Canyades era pessimista. Digué que li semblava difícil l'arranjament del contacte si els abreva no acceptaven l'arbitratge de la Conselleria.
Que una de les dificultats mfs importants era que la cempanyie no tenia di-

llargs debats, s'aprova la totalitat n Aval començarft la dls.
enssló dels capítols

A das quarts de sis, olerte la sessió feien els pressupostos. Perz el stnyor
pe) president, senyor Escoiet, elegida Matheu diu que buen de donar-les
l'acta de l'anterior pel secretad i apeo- sense demanar-les.
rada pel Ple, es Ilegeix una proposició El senyor SEGARRA torna a dir que
incidental del senyor IIATHEU, que retiraran la proposició, i hi ha un petit
propasa que la discussió s'ajorni fins al incident amb la Presidencia a base de
dia 25 per poder estudiar el projecte les interrupcions.
El senyor FRIGOLA vol parlar enarnb els "dats" de l'anterior, que haurien
de donar les oficines municipals als re- cara que el president voldria que es
g
ido
rs.
votes,
j parla per explicar l'actitud del
ners.
El senyor PI I SUNYER Im contesta senyor Domenech i es refereix aleshoPer la seva banda. la representació
dels obrera va dir que estarien dispo- rebutjant la proposició, perque no hi ha res als Pressupostos de la Generalitat
cite.
sets a acceptar-lo. per be que condicio- motiu fonamentat per a ella, ja que i proclama la independencia de la
nat. Parlant del curs de la vaga. digue- s'han seg un tots els tramits reglamenta- tat de Barcelona i diu que caldria esperen que havien establert un servei de ris i el senyor Malheu és de la Cmnis- rar els Pressupostos de rEatat i de la
vlailancia arnb sidecar per tota la linia. sió d'Hisenda, on podien donar-li tutee Generalitat.
per tal de vatiler i evitar, si calia. que les dudes necessäries de la liquidació a n - El senyor PI I SUNYER aclareix les
no es cometessin actes de sabotatge en- tercer, de la mane...1 de lee quals es que:- seves paraules davant del que diu la pretorpidors. I ens demanaren que Íes- ve el senyar elatheu. l.0 diu que si a posiciuu. j insisteix en que les dades
eanstar orle havien anee a la redac- ello els vol carregar el pes del Preseu- la liquidació del de 1933 podien ase?*
ció de "La Vanguardia" per protestar post ha de recordar que el Govern de demanades molt abans que es repartís
de la publicada d'una fetocrafia i del Madrid, que és radical com el senaur l'actual. Es posa a votació la prcesosidó
peu que Mea, allusiu a la vaga, en el qua' elatheu, encara no ha empres la confec- incidental, i és rebutjada per 25 vots
s'insinuava que s'havien comes actes de dé eran Pressupost de molt més volum. contra 12.
Es llegeix el dictament de presentació
sabotatge.
Contesta el senyor MATIIEU
El senyor Selves manifeste ahir al mig- tint, i parla de la realitat real 1 de l a del Pressupost.
día als periodistes tue es trobava a Ber- realitat personal.
EL DISCURS
rea-me el comissari de la Secció Nord
El senyor SEGARRA se sent impresDEL SR. PI I SUNYER
dels Ferrocarrils de Catalunya, per tal sionat faeorablernent amb la lleve minoEl semor PI I SUNYER glossa la
d'intervenir en la vaga; elegí que les se- ría per les paraules del senyor elatheu. alemeria del Pressupost. Qualifica de
res impressions sobre aquest conflicte
El senyor PI I SUNYER creu que modesta l'obra que ha portal a cap la
eren optimistes.
el debat és irreglamentari pesó que curaAl vetare, el Conseller de Governació, panda la condescendencia de la Pre- Comissió de Govern amb aquest Pressupuse, que és només un perieccionament
parlant d'aquesta vaga, va manifestar sidencia, i el senyor SEGARRA
nue seenia el seu cura normal. i que con- enfada una miqueta, el president agita de l'anterior, pera que ha de portar a
tinuaven les negociacions a la Cense- la campaneta i l'orador defensa el G a la consolidada la situació de l'Ajuntament i que representa un gran esforç cap
Hería de Trehall. Sembla, puré, que
perquè si no P resenta els-veraLoux
aquestes negociacions van molt a eme pressupostos--diu—es que els estudia a ranivellament. Explica la necessitat
a per. De toten mantees, la enlacie del (Rialles a la majoria( i re surrten emb de madificacions que les transfereacies
conilicte sembla imininent, ja que. tot i totes les forres a la proposicia radical de crèdit que havien calgut havien detenint els serveis nrepnats, la Genera- i demana que el Govern %Maui pacienda mostea. Caha. encara iniciar una polilitat espera que s'arribara a un acord en la discussió. el que vol dir que armes- tico de rígida amortitzacie de vacares
cempensada amb la millora de :a situai ni ha donat encara les ordres perti- ta sera Ilarga.
re; dele empinas mis modestos.
nente porqué els alunen" de l'Escnla
El senyor PI I SUNYER explica per
Es podia prorrogar el Pressupost
Fallida de la Generalitat s'encarreguin que no era reglamentari el debat i
tina trimestre, gerd, aleó tenia detectes
del reeriment.
reix les seres paraules sobre el P ree de carcter tecnic perque feia vare solA lee non se suspengue la reunió, Ir
que lamen--supotaMdriqnel
onal seré re presa avni a les deu del re p
viva s dos Pressupostos de naturalesa dislava que els radicals d'ací tiliguessin tinta. Pere encara hi havia rincouvecraviii restilti lar -taPoserdlunió
diles mesures, una de tnteráncia i aiut nient de la temptació de les preerognes
ran l atrent del ceniliete. la que es muneevalaberacie a Madrid j ocia altra de
aixi, han arrima ier
reía o-e la Companvia ha relit en al- rigor
aci. 1 si el stoyor ItaMeu no sucreeeívee. Per modest.
anos del s nenes rete els vamastes conaeuest Pressupost
ha
tingut lee dades is peroné no les ley
Es refereix ale perills de les situaritIeren cabrials.
demanades quan tetleen sabia que e> ricos provisionals. sobretot en casas com
el de l'Aiuntament de Barcelona eme
nreessita reeo/dre el ere preblema tinancer, ¡ per això, al cap d'un mes i
Mis de prendre possessió el nou Ajuntament.
Granollers
El Pressapost practicamene té la mateixa xifra global de l'anterior. el que
traen tres pistoles vol dir que les modificacions han estat
un moví:arte de Part a:lee- Le seta rat
racterística és eme es marta d'un presi ahundants
streeet despullat. den,. sense recaes. La
aosicia carnexla seria una altra: fer unes
munielions
partides ben ámplies que no alegueeein
rreemerear, i aleshores anar fent transEl sereno de Granollers ,enyor Jo- ferandes. Pere llavors semble ' qte les
El senyor Tomes Garda Ich artinez
eonsignacions 'empece inviten a le s dessep
juvany,
conegut
remese
pel
"
Eme.
el gerent de l'empresa me té la remeciste de la neteja dels carrera de l'Hos- reret -, es techara alternar:llar a la 1125e5. Per aiab prefereacen aqueo Presa;
pitalet. Aquest eenyor s'ocupa de pas- nit al carrer de t'a y er i va acure un supost cenvit i, en tot cas, haver dc fer
car per l'Ajuntament de la venia ciutat subjecte que ja teia estona que esteva un sacrifici d'amor propi quan es prea cobrar les quantitats que l'empresa te aturat davant el quarteret de polina sentí la recessitat.
Fe refeeeix el caràcter fc ren volidaassignades i ell mateix és qui les porta del servei nocturn Gen que l'actitud
es
a les oficines cada setmaaa per tal de del desconegut 110 va agradar-li !mis- cie dagneet Freesupast. L'antericr
pader pagar els jornal:, als treballadors. sa va comenear a saepiter que ee trohava amb =ates inetinteions, cine
amb eansienacions
Alar, a priineres hores de la tarda. el tractara (ralee que tenia compete rialotent ele Cultura
nernue havírn resma ama]
senyor García passava pel Torrent llar - pendents amb la justicia. i es decid] insu fle:lenta
Peessupast
ia
fet,
i rer :tina ara
'tal, de tornada de l'Ai untament . i es a esbrinar-ho preguntant-ho al Kepí han entrat en el non ami'
lea ~siga
dirigia al dentaba Fein el rann i acota- interessat. Aquest, pere, en cometes
acalles
ore
ely
rerreerveren.
nar
1ans
panyat d ' Un anliC sen que !tenia trobat d'atendre remire de parar que Ir dona
altra cararteríssiea é,
Une
quan es veieren sorpresos per tres jarca el e Ferreret e, es fin eseeeol, arase 01 minommert de la situad]; del rectaels <atoas, desembutxacant-se sengles pis- resultat, puix que ragent de reunid- sutil alee moviese ceee en la mal han
toles. obligare:1 els dos amics a posar tat va detenir-lo. Repidament, pera, trebat ante i naanimitar a tetes les
sense que el serene, pagues evitar-ho, ecociart% del Cnn,let,,rl. 'aria. però.
clo brego; entaire.
len dels atracadors s ' avan4 1 s'apo- el detin g ut es trague' una pistola, amb ten doble fita nae limitaaa ammetee asdere de les 2.100 pessetes que el senyor la (mal l'amenaeá. El sereno va .pe- pie:nema: i per r i oaa enitee íamene l ey conGarcía portera a la butxaca i que aca- gar-li aun cop de pica a la ni:a. al ceseinne free, san mralretee. 'ser a totalmateix tenias qtte el subjectava pels metes repreeente una 'cifra eansideraele,
haya de cobrar de l'Ajuntatr.ent.
Una vegada en possessió dels diners, brazos i demanava ausili als
mée de 4.erssi empleats.
els pistolera obligaren el senyor García Despeé; de Iluitar un almena el reinirev una reftice que tindre el
i al seu arme a seguir endavant. adver- bel desconegut fou reduit a la impo- era ca rne1 errenneactara a! mellat1nt-los Que si tombaven el cap dispa- tencia i detingut. En un escarcen que ran/ele n'eral fendoreris. arete un
rarien claman d'ells,
se li feu se li trabaren tres pistolee. si ste ma d'ayer-t e r:e del aeronne l. Mece
D'aquesta manera poguereu ier-se es- una trentena de cartutxos i una peti- ho fere oven:este la nolitica severa d'acepels. Quan a les durs victimes els cc- ta quandtat de dinamita. .Així corn mortitzacie
vecants i cal remarcar-he
manCá a passar resglai i s'atreviren a va poder explicar per que portee:y e m-ene hería eseat ene marea centra
girar-ata deis pistolers no en quedara ni un carnet de la E. A. I., no pague l ' A í eetament
qleshiuS 5,r le. infladas
castre. La policia dona la corresponent fer-ho canse sat 7 sfactariament pe1 .'e rae-tonal. En aetmt Preeettrest
batuta per aquells inclrets, ohtenint re- Inc es refereix a l'arsenal ambulant mortitzen ja nués ;ene v e eant% i ha
sultat negatia.
que li fou ocupat. La guerdia civil (le fe- coman- eire enuesta iras-altiva ha
se ala fet Es guarda reserva marida amb rorganione rabvial del seu
sobre la personalitat del detingut. se- parta. ama ralee de lee ;o tees mirarles
guranlent per no pertorbar alees r e Ti, coalicfi ; d'esenrerra. T'el que fa al
tea: a le, den rle la oit i donar les
orares )ceces-eries per tal de releenserveis que poden derivar-se de les Pres emeet crIneresees. die que es cenubre el trehall en aquella hora.
servel ela m e teixos arhitris. pera s'he
declaracions que hagi prestaa
erneuret ajaste"-les res a la realitat. i
L'ASSEMBLEA DELS OBRERS
11barese t xi unce rartides e5 mantenen igual,
Ami) avenen n'alele ello!, en
DE LLUM I FORCA AFILIATS
d'altres
aumenten i d'entes disrninneiperiadie d'ate publica el se
A LA U. G. T.
Se celebre a la mateixa llora que gama son:
la falsificació de timbres xen.Dar que ha de dir (Or e ('s mm Pressu"Por camita-1kt fidedigtm no
la del C. A. la. C. 1., i fati presidida
nost sincerament anivella). perqua es
pel sen s- or Vila Cuenca i pel sede- lléMOS effler:nlo que el ex 0; n Ini
de Correu
monte ene xifra pràcticament igual,
taei d'aquella entitat. També per una- eatio general ele Orden Público
y-entre (me hi ha un augnent de recaenimitat foren aprovades les bases i l on Tomes !teman amad supeLa policía, despeas dannombrables ' , Cit., de rne qma me els reue ingres s es. de
irarran i ament. i fou ovacionada la dite er k arta:miau futura a cono_
8.200.orn ne s s etes compensen a bastacomissia del t'omite de vaga que acu- eer el fall a do la vomisian pet¡_ gestions, Ira pegue efectuar una de- ment er deticit de ranterier. Pree na sedí a donar-ne compte a l'assemblea. I ira que so nombra para instruit- tendió relacionada amb la ialsiticade ran tan petulaete r,er creure OtT2 si les
de segells de correu de trenca caEL nENY0e1 BARRERA
g réfi nn es he disten ha triseco alai en
Suc eepetlienle y depure'. hechos.
tiras.
AL PARLAMENT
El detingut, que este rigorosament o realitat, nernua no es not assegurar
11 producirse. por motivos qm.
Painsinent dr recaptaci a, persisteixi.
lee cinc de la sarda el conseller n.
'HM hecho aun paaiime., incomunicas als calabossos de la Code Treball ana al Parlament per tal la dimieiven 111`
th, missaria General d'Ordre Pelear, Pena hi he fets p ude vénen a donar
de ecnar comete (le la solad, del
t s . la otte hi he ineressos out uso
attemen
general de Orden Pa - s'anomena Joan Perelle, i segons no- lemaren
aurant tot l'exer eici i d'abrei
onflkte al president de la Generali- bayo.
ticies adquirides ha estat acaree atnb
nn
es
desenvolunaren. I encara hi ha
out
tat. Fon per aquest metal mte
Perore que el soñar Rannee algente dels que a Barcelona han ad- le nreneuracie de 1 3 Comistase crintensivisita que el Comite de vaga dcIltun
quirit segells de correo, ele gneis
; iear fins el nossible la recaptadó dels
i forca tutela acordat fer en les as- .entat tiene el propesito de Hen- l'han reconegut.
eseeesses , i ee per aixa que cremen que
o e mblece respectives al conseller de dir a les tribunales de juslitaa
S'assegura que 13 falsificada fou el p ressun est es sincerament i efeetivaexpediente
resultan
vle
diviso»
Treha l l a les set del vespre no se
feta a Valencia. en el detingut cono tneid anivellat.
eelebra fins a les vuit. En acuesta ea rgoe que lesierien su - Pre els dits segells i riegue! a BarP e so' u, estudier raseerte de la sil iora el Comita de vaga de lhu,ru,i bilidatl. exigiendo per va, j'Ideo:o celona cregut que els podria vendre
meció financera ile l'Ajuntament. i diu
loro assabenta al conseller la ratifi- una reparaeivin a quienes hayan 1015.
creo elle en amrest inerte s'Ye Po
noe
cl
cada, de les liases per part de les l'acantilada raid ra
ara:atea,
les vendes les feia anth un trenta
reballar noat millar un can ii--dret
assembles respective, ; con s egnent- nes infanutlavinsa
per cenit de descompte sobre el valor xarla la cifrarle nreseuresteria, 1 espera
ment procediren a retirar l'ofici
'leonin a ]] es poeinle que el ex veritable. .e Barcelona ha venut uns rolé riman enereneuent la t a sca de sa
vaga.
quatre mil segells.
o t i redrecament financer tres-ntiame
A darrera hora dr la tarda el, re- r o n/leer-tu general de Mrden PaEn la sera declararia el detingut
teme,
presentants del: obrero: ens tnanifee- Mime no haya tenme-indo a su no nega que tingués els segells, si h ateen reine de toas anuells
propósito.
expueela
ya
al
dimitir
credits vinculats amb el metaren que en let assemblees celebraIcé sí que sales que eren falsos.
ni-!ni.
des deseo] el Inatí a les comarques el momee de lakeer pabliens unes
Es nega terminantment a dir de qui
T a neeeesitat d'anuest redretament resa
pels sindicats afectare per la vaga declaraehmes expiodenda 1 a s el e adquirí, ja que diu que es un arnic l'AitintaMent
en n na sitoanid eeamatiea,
Inatinoe y lila caneas quo lo alinsalavia acordat tornar al trebell.
nute ereurament tarnbe !enroma eer n" tu . ane e el Deute municinit. ti 1011
earon a presentar lik dInelsian que foesin febo,. Es crea que hi ha lontols c*fits role mereekaramen la mar(t'egi's a la página 6. ci la t". col. de del val ave :actinio, que palmee ny] mis mamarais, i alguns d'elle iorh
-, ree.1 ,- de les Finances 1, ele, una
"Comarques Catalanes ' ,, la
ha sido aun completamente eC- de Barcelona mear/mate per altres eirreee financera enorme te rsaden eta.
chuseeido."
"Vaga a ¡CO Comarques')
grans capitals de la Peninsula.
',remire un oragrama de treball compro-

Ahir a la tarda fou A un suldertr detinatracat el gerent de gut a
l'empresa concessionària de la neteia
pública a l'Hospitalet

L'actitud del senyor
Ramon i Amat
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EL TEATRE
Catalans
caricatura
En els clàssics castellans del segle
dor, llevat dels que són especificament historiadors, no es gaire freqüent de trobar-hi aHusions a Cataluns a i als catalans. Si. per atzar, n'hi
trobeu alguna, Eallusió us revela irnmediatament dues coses: desconeixe-

Avui, estrena I

METROPOL
iiiN COMO
ILIC
Petlicula filmada en la soya
totalltat durant el gran vol
d'exploraci6 al CO" de l'Africa
desconeguda
Aquest film excepcional ha
merescut el patrocini do
l'Aero Popular de Barcelona
SENSE UN SOL TRUC
CINEMATOGRAFIC
En el mateix programa, la

o

1

deliciosa comedia musical

per la formosissima vedette
I excetFent cantant
JESSIE MATTKEWS
Dos films anglesos de la
GAURIONT BRITISH
Exclusivos ATLANTIC FILMS

metent el crèdit de la ciutat i haurem
d'afrontar la impopularitat en emprentire
la tasca de sanejament per poder Irles
endavant fer-les majors.
Acceptem aquesta pusiere, uni practica
perquè estera conseneuts de treluallae ea
be de la ciutat de Barcelona. Si Barcelona va fer una Exposició que va é5ser una manifestació de vanitat, eßperern
un cop aconseguit aquest sanejament fer
un esforç major, que és frr de Barcelona una ciutat.
EL SENYOR BAUSILI
El Sr. BAUSILI ti contesta. Explica
el que ha fet la seca minoria. i diu que
hauran de presentar una serie d'esmenes i proposicions per minorar la situaci
ó, Amb tot, res no els ha coticencut que s'hagues d'anar a fer un nou
Pressupost ahans del ter (l'abril. Fa la
crítica del Pressupost i es refercix a
les plantilles i a les adaptacions. Parla
de l'estructuració de l'excés de recaptació 1 el seu repartiment entre els funcionaris de determinada categoríl. i critica les regles complementarles. Es refereix a l'organització de les brigades. al
contracte de Ilum. Esta d'acord amb el
senyor Pi i Sunyer amb la política de
redreçament consolidacid financera. per') no crea que tingui res a veure amh
el Pressupost ordinari. Parla del oressupost refós i dels creditors de la dérima
I dels que no són de la décima i de les
resultes de tola i pregunta quin criteri
te el senyor Pi i Sunyer. Din que legalment tam poc és br) el Pressupost,
peque hi ha l'autorització del Parlament
per al manteniment dels impostns
1933 i les seres prörrogiles que s'aplica
ara al de 11) 34. Diu que el de 1 )1 33. roen
diu el Sr. Pi i Sunyer, fan una millora
per a les finances particulars. Això é5
cert, peró fou un empitjorament de les
(Manees particulars. Llegeix xifres
Pressupost , i després de l'actual.
diu que hi haurà mono.ono (fe pessetes.
Dirä el conseller en cap i ell tumbé que
hi ha arhitris que manis actuaren mig
any, i d'altres que la recaptaciä arte mentad, per?, ao creo que arrihin a onze
mittons.
Es refereix un altre cap als trefilen que cal pagar, i de tot plegat de-

ment voluntari del tema i antipatia.
El poble castellä, pregonament enamorat de si mateix i tan incapaç
comprendre lónirna dels altres pobles
COSO de parlar la llengua huir, degué

sentir — tot just iniciada la convivencia— una forta antipatia envers una
gent corrí la nostra que, arnb duresa
diamantina, gosava oposar-se a la
sera embranzida assimiladora.
Quevedo, en un capítol del seu
"Buscón", ens presenta un català deformat que es, corn tots els personarges creats per aquest escriptor, una
caricatura. Después d'explicar-nos el
que el català fa, menja i beu, res=
les leves observacions dient que "era
la criatura más miserable y triste que
he visto en mi vida".
Espinet, en el "Marcos de Obregört", ens tracia un xic millor. Fa
viatjar per Catalunya l'heroi de la
seva novella, i aquest constata, meravellat, que la gent del país, a desgrat de Ilur fama de sorruts i malcarats, sön "amables con quien bien
los trata". Espinet no s'adoná segurament, quan escriví aquesta frase, de
la sera prolunditat. Ella enclou, al
nostre entendre, tot un tractat d'alta
política, car els catalans, una mica
esquerps del natural, esdevenim d'una
blanor excessiva envers aquel' qui
sap afalagar-nos sàviament. ¡Quin
partit no hauria pogut treure Espanya de nosaltres si llagué; estat capaç de tapir això i de respectar, des
dels conteneos, la nostra dignitat de
poble!
Saludem, agraits, Faltíssim Cervantes, qui tan be es captingué amb nosaltres, mentre mis preguntem: (-.11:ines coses tan extrernadament agradables h degueren passar a aquest geni
portentós, en la //ostra ciutat, perque
sentis la pruija de cantar-ne la ¡loan.
ça en termes tan càlids en dues de
les seves noveles? En Cervantes hom
endevina, sense esforç, un castellà
dúctil i comprensiu.
Durant la segona ineitat del segle
passat, j coincidan ami) els inicis del
nostre desvetllament nacional, es distingiren, per la creariO de tipos de
catalans absurds, Vital Aza ¡ Armando Palacio Valdés. Els catalans que
llançaven molesta, escriptors en Ilurs
sainets j novelles resumien tots els
defectes tradicionalment atributts pels
castellans a la ni-u sara raça: grollcra.
manca de tacte, brusquetat, etc., etc,
Qui no p ecunia els dos tipos de Catala que surten a "La Hermana San
Sulpicio" i la miantitat de grotesc que
acumulen? Ens resistim a creure que
aquests dos personatges tan "poussés" a la caricatura hussin creats pe.I
seu autor anda Ftínic objecte de fer
riure innocentment els lectors dc la
novela. Potser valdria mes creme
que serviren Palacio Valdés per alíi,.
car tot el id rudi que devia sentir
envers una terra que, probablement.
desconeixia.
Pius ',lamia, que quan no es lima
al fácil estirabot sol escriture coses
proinndes, digné un dia que, a desguat
de la poca distancia física. Casulla
i Catalunya vivien separades per un
abisme d'incoinprensió. Castella. sovint per boca dels seus bornes mes
illustres, es limita a fer befa dalla
que no entén, sense hacer fet rap e s .
fure per comprendre. Ningn iris negará ()sie Ortega i Gasset as un e s .
criptor enunient; però rota vegada
que, acarant-se astil) Catalunya. ha
volg tut estudiar la costra psirologia,
ha fallat d'una manera lamentable.

dueix que no In ha pressa per a fcr un
nou Pressupost. Laugment dels culls
dele funciunaris 'la cíen dernanat ells
primer en els initings electoral:, i
neu que ells sin partidarts d'amortitzar totes les vacants (alxi l'Ajuntament
acabada lea
per ruar tot soll.
Es refeleix a les noves iuiiriatives, i
diu que les uniques S.311 el departament
de Circular/4, ho o dolent. la construcCii, de piscines atad, 200.000 pessetes, pert's no es paila per res de la brigada
raticida.
Es innata que en beneficencia l'Ajun-

tamem es bici carrec deis serveis que
abans ajudava amb subvencions a altres
esta/Anta:rus, i en Cultura les augnienti
en comptes d'absorbir tainhe els seryeis
(segurament creant ateneos i au res institucions), i acaba pintan: les Coses 1;101/
negrea anunciant que discutiran i presentaran totes les esmenes que puguin.
i per la totalitat votaran en contra.
EL SENYOR DOMENEC
Ei senyor Doménee parla pels radicals. S'adhereix a les protestes dels altres caos de la minoría radical. que son
Sois. Troba que hi ha coses que no sUn
democrátiques ni justes, ocre) no sabein
a que es refereix, perque la barba que
porta se Ii tnenja les paraules. Diu que
com que ja ho ha caalicat tot el senyor
"Bansili" no ho explicará ell. Creu que
el Pressiapost fet exclusivament
per al senyor Vachier, perquè amb aixia de la guardia urbana no hi ha ningn que sigui capaç d'entendre-ho (rialles). Ell no entén per què s'ha de fer
aixecar el hrae als urbans ni altres coses
que del seu temps no e; feien, i acalla

fent unes (mames confidencies.
EL SR. PI I SUNYER RECTIFICA
El senyor PI I SUNYER comença
contestant al senyor Doménec, i Ii explica que contra el que ell din que s'lla
clisminuit la partida de Cementiris que
l'any passat hi havia 125.000 pessetes i
ara ramo, ha de dir-li que l'any passat
se'n despengueren 5 0500 (k. Deseres Ii recorda les bromes que ha fet
de la psicoticnia i el moviment deis
professors catalans quan la dictadura en
solidaritzar-se amh el professor Daelshauwers, p
rofessor de Psicotécnia del

LIPEC

La patriótica dèria de caricaturitzar els catalans és continuada avui
dia, amb perseverança digna de miflor causa, pel conegut autor teatral
assenyalat catalanófob, Muñoz Seca.
Aquest senyor ens serveix unes ir )inundes bajanades que el públic
Barcelona — que ignora el teatre nacional — riu i aplaudeix ami) complaenea. Gairebé en totes les leves
obres fa les delicies daquest públic
provincianissim (no volem aplicar un
qualificatiu més dur) un catalä, sovint viatjant de "Sabadel", que diu
"noi" a tort i a dret i que sent tothora delit de menjar-se un plat • de
"munchetas", quan no diu o no fa
coses pitjors. Si molts altres fets no
demostressin el grau d•insensibilitat
u de mesellisme a que ha davallat el
nostre poble, 110 palesaria el fet vergonyós que una obra daquest autor
representada darrerament a Barcelona, "La Voz de su amo", on es
feien els acostumats escarnis dels catalans, aguanta un nombre considerable de representacions, sense qua
cap grup de patriotes decidits tingués
la pensada d'interrompre-les dc faisó
enérgica í definitiva.
illern de recordar, encara, la tardana reacció del nostre públic davant
les befes que es feien a Catalunya — a
través d'un tipus de català— en una
opereta alemanya suara representada
al Novetats, adaptada per autors madrilenys?
Constatem, dones, que, en els darrers temps. la patriótica deria d'escarnir-nos ha repres amb una certa
ufana. I com que no hi Ita efecte
sense causa, ens preguntem: zquin
corrent misteriós alitnenta el motor
de Ilur odi contra no s altres? Ah, no
co s ta pas gaire d'endevinar: l'Estatut! L'Estatut que gaudim, tot i ésser
nominal i tan iMgrat dins la seva noniinalitat, té la virtut d'exasperar els
embruta-papers de a meseta de lotes
!es categories.
Es creureu que me'n planyo? No;
al contrari. Jo desitjo, ardentment,
que, a no trigar gaire. es produeixi
contra Catalunya — (les de la premsa,
el libre. l'escena i la trona — una
ofensiva verbal violentissima a l'abra
banda de l'Elurel Que nosaltres resoltcm mes grollers que mal, n'es ingrats i descastats que mai, i que el
nostre gloriós idioma sigui. una vegada mes, un dialecte fastigós
jUCUS 1 "mercachifles " ! Que aque•ta
ofensiva — cont els petards que esclaten en les rodes (Jets loes artificials
en el monient de Hm extinció — tin-
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ESCENARIS
Carnet del di a
Tarda. al Novetats, debut del tenor
Ri , ard Mayra!, amb La Dolorosa.
Nit, al Barcelona , estrena de la c o
Alguien, de l'hongarès Molnar,-meai
per la companyia Rivera - De Rosas ,
Al Cómic , comiat de la parella de bah'
Simone i Cardona.
* L'actor Josep Clapera. galant que.
bou de l'Espanyol. ha reeixit, segons
sembla, en el seu proposh de formar
companyia i trobar teatre. Aquest, diuen
que será l'Anota i la companyia portará l'actriu Assumpció Casals de P ri mera figura femenina. El debut, si no
surt cap destarh a darrera hora, tundra
bloc el Dissahte de Pasqua. amb una
obra d'En Poal-Aregall titulada "La
Gloriosa". L'autor fa revime en aquesta
obra tota la Barcelona isabelina i revalucionäria. amb les teces conspiracions i
les seres nuites per la llihertat. Una obra
ube molt color i molt moviment.,. Lola
Anglada está treballant ja en el decorat.
* L'iHosionista Horace Coldin s'acotriadara diumenge del palie de 1'Apoll6.
* La cm/lidia Alas rn la aldea, de
Bartomeil Soler, ha desaparegut del car.
'el' del Romeo, tnIa la present
settnana re representara rn anuell teatro, tarda i it, La raiii-M t. 3fucric
.S'. bn,rifr,

rif. SU ALTEZA
LAVEI1DEDORA
NADIE BELL
ub«lOgefJUlaranaMEDrtaa0

Seminari de Pedagógia i que fou destituit pel senyor Mita t Camps (ata ,' el
senyor Pi i Sunyer no ho dita aeró
zotham la ha a,rat, tI tk.
Tainbe
dita que s'han de posar d'acord arnb el
amyor Frigoia , ja que aquest diu (me
Barcelona és independent, i el senyor
Dentellee que Ita d'esta{ su peditada a
Generalitat (k. o.).
Contesta després al senyor Bausili, i
li explica la qüestió de les piscines i la
importancia que te amb tot i ha xiíra
ni:grada.
El senyor MATHEU: ¡La xifra es
inigraaar Ca adra és de 200.000 pessetes, i el senyur Matheu es petisa que
una piscala és el saíareig de la torre).
El senyor PI I SL:NiER explica al
senyor Bausili per que s'ita reieri t al
Pressupost de l'Estat, sobre el qual digueren els regionalistes a Madrid que
dos pressupostos ea tul mateix exercici
porten una pertorbació, i ara e:1 diu
que no.
No s'llait fet les coses com s'han fet,
com diu el sen y or Bausili , Per Menuira
de temps, sitió per convenciment, especialment en l'adaptacin deis funcionaris,
perque hi ha 84 tinas de 501.:s distints
i 24 ¡matáis diferents, i per aixé, la
reorganització Im d'ésser a ions i, per
aatit, !larga, i per alai', s'ha de fer per
etapes, sense obrir un Hui periode de
revisin total del Pressupost. De manera
que no hi ha premura de temps, sinó
per serietat de l'obra i per poder-la fer
a fons,
Contesta els atacs del senyor Bausili
sobre la pera (Mancera, i cita textos
del scayor Veatr sa que contradinen
Madrid les paraules del senyor Bausili
an , i sobretot retan ha dit que el que
es tela aci era manca de serietat (k. d.).
Pel que fa a: dèficit d'orne milions
que cita el senyor Bausili hi ha 'unu

le solars que nn s'aplica i que esta-In
avaluar en quatre ntilions i mig rle pessetes, entre altres, i en aqtrzsts tres
anys la xifra d'augment dels arbitris
és de vuit milions i mig de nessete%.
de manera que ja cohreix a q uel déficit
que trnhava el rencor Bausil l, i araba
esperant que,e1 Pressupost sen ä aprovat
• 11 Consistori.

EL CINEMA

* Recordeu que demi celebra la seva
fundió de benefici, al Poliorama, l'actriu Antònia Herrero.

LES ESTRENES

* El famós actor i director d'escena "Escándalo en Budapest"
ru s Constanti Stanislawski, anima del ne
Universal alemanya
menys famas Teatre Artístic de Moscou, Tívoli
estä a punt de publicar en francés les D'agites, film, els programes
00 en dines
seves menularies, sota el titol de día tic
l'art. Aniran precedides d'una pre-
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sentada) de Jacques Capeau.

* El dia 8 del mes entrant será estrenada a l'Ateneq d'Igualada la comedia "Samuel". de J. Navarro i Costabella. Es tracta da (escenificació de la
novella del mateix títol; com es recordara, tour premiada recentment en un
'oncurs d'obres de teatre. En Navarro
Costabella, esperonat pe) fall d'aqnest
concurs. ha escrit ja una nora obra teatral, aquesta regada directament. L'ha
titulada "Sa Majestat no vol corona".
E s — segons confessió del propi autor —
una farsa d'un grotesc molt pujat.

La Música
NOTICIARI

teatre catalä? Millor seria portac . en t o t ras . de la del teatre castella
Mi-eu: T'Ameras canten. L'anv passat.
al Romea. amh la meva cruntZudia "La mu,(
hon k a dl harri", es recaptaren. la nit
da Sant Tosen. 3.334 pessetes. ID011CS. lié:
saben quant han recantat, engtrany, en
¡anal vetllada? 118 pessetes.
* El poeta Fares de Climent está enl lestin t tina eorniudia dramática: "La dama d'Ara g ó". Eduard Marquinn la va
(radu int sI castell 'i a mesn e a ene En Fa..
7n = de rli ment l'es e rin El títol castellá
, erui: La princesa de Araoh.
* Flan estat desmentits per l'interessat eis rUITIOrS que el baríton Marc

Festes de Primavera al Gran Teatre del Liceu, — El Comité Pro-Liceu,
d'acord arnb el Comité de Festes de
Primavera i tercer aniversari de la
República, ha organitzat una serie de
representacions i festivals Que cridaran l'atenciä del nostre públic.
Els clics 6, divendres, a la nit, i
diumenge, a la tarda, d'abril, la famosa massa Coral de Romania. una
de les més importants d'Europa. ami)
la cooperació dels mes enuinent a solistes del Conservatori de Bucarest,
donaran dos grans iestivals.
El dia 12, a la nit, i el diurnenge
clia la, a la tarda, tindran llar daca
úniques represéniacions de , tuagnifie
drama liric en tres actes, música del
celebre mesure autor de "El caseriu",
senyor Jesús Guridi, i que porta per
titol "Arnaia", obra de gran envergadura nais:eal, de la qual amb tant delogi se Isla ocupat la premsa i que
ha obtingut extraordinari éxit a Madrid, Sant Sebastià i Bilbaa. D'aquesta
obra en seran principals interprets.
els notables artistes Zabalbalesco. Altabe
i Oiaizola. hi prendrà part l'or
icé, base Euzko Abestaza, de Sant
Sebastia, compost de 25 0 executants.
els famosos espatadanzaris i els populars txistolar¡s. De la direcció musical ha estat encarregat l'eminent mestre Lamote de Grignon. el qual va
dirigir l'obra guau la sera estrena a
Bilbao. L'obra serà presentada amb
tota cura, gran esplendidesa i propietat.
Per la tarda del dia 14, ha estat organitzat un extraordinari festival basecatala, e:1 el qua!, ultra l'Orfeb Base
hi prendra part un dels rnestres Inés
reputats d'orfeons, cont a acte de genrima Or.
Pot dir-se q ue el programa del Liceo constituirá la nota més important
i de vàlua artística de les Festes de
Primavera d'eaguanv. i prora de l'entusiasme que ha despertat, és que són
ja en gran nombre les persones que
han encarregat abonament per aquestes festes,

EL SENYOR FRIGOI.A
El senyor EREGOLA diu que el
senyor Domenee no ha portar al
debut més que opinions personals,
pero que no es contradiuen, i es posa
a parlar de la Llei Municipal. Diu
(a e el senyor Pi i Sunyer ha fet un
greuge al senyor Domenec (protestes t campanetes).
El senyor PI 1 SUNYER: El senyor Doménec sap que säe incapaç
(juiendrel.
El senyor FRIGOLA diu que el
senyor Pi i Sunyer }lamia de saber
(me el senyor Domenecu no' devia
saber de que Cii traetara en parla..
de psicotécnia (halles). Jo el senyor
Domenec no l'haig de fer passar per
noi (gratis rialles). Aci tu) sita de
portar bornes bous i intelligents, sitió
homes bons, i al senyor Domènec
no se lluvia de ter objecte d.ofenses
(protestes de diversos regidors de
IEsquerra, campanetes de la presidencia, 1 l'orador segueix enredant :a
troca).
Parlant del pressupost, diu que als
radicals no els hauria fet res la prórroga. No creu cus l'anivellament del
pressupost (es mira el seilyor Bausili, i ii a Eullet). Es refereix al repartiment de quantitats als funcionaris per excés de recaptació, i diu que
e. una cosa rnolt delicada, perque és
una immoralitat, i shii estén a bastanient i prolixa. Parla despees prolixament i "abasta" contra el continuent provincial. Protesta tamhè de
"l'arhitri" de solars edificats i sense
edificar, que és "quelcom" d'una pila
de coses.
El PRESIDENT li adverteix que
ja han parlat tres regidors radicals, i
q ue si segueixen aixi no acabaran
mai.
El senyor FRIGOLA din que altar
al senyor Pi i Sunyer no el preocupa,
i segueix.
El senyor DOM ENEC (conectad()) dóna les grades al senynr
i diu que hi ha coses que encara que siguin científiques fan riure.
Que fer censes preguntes als guiar-

dies no és fer ciencia; que ter ciencia
hauria estat portar-los al laboratori
i allí fer el que calgués.
El senyor BACSIL1 diu que en
el.; debato en que tenen menys importancia les rectificacions és en els
de presentació de pressupostos. Ell,
perla, rectificara rectificant la rectiiicació del senyor Pi i Sunyer ja rectificada, i rectifica; pm-6 rectifica només per cortesía a la rectiticació
del senyor Pi i Sunyer. Acaba proposant seguir el debat demà.
El senyor FI I SUNYER rectifica
tamhe rectificant les rectificacions.
Al senyor Domènec Ii diu que no poda baver-hi greuge en les seves
paraules perquè en aquell gest del
temps de la dictadura en posar-se al
costat del professor de psicotécnia
per a ell él un dels seus records
brumosos. Contesta despees al senyor
Frigola que allä de l'exrés de re.-aptació fa de, anys que dura, i que,
ner tant, no en tenen ells la culpa.
Quant a l'arhitri de solars. cal rer otular-se que (lata de l'Ajuntament
passat, i que els regidors radicals el
van defensar. Quant a la seva proposicia sobre un nou arbitri en el
capitol X, que no afecti els articles
de COn5UM només queden els solars (K. O.).
Cnntesta després al senyor
qtte ad no anetn darrera de Madrid,
sin ó que elle ens copien.
Propos a aixerar la sessiä, despeé:
d'aprorar la totalitat, i reunir demà
la Comissió
El senyor BAUSILI diu que els
vnts en contra de la Lliga no rolen
dir que estiguin contra tot el pressupost.
El senynr ', RIGOLA torna a parlar de !a sera pronosirió... i el
Senyor PI 1 SUNYER din que a
dne quarts de (marre es podría reunir la Contissia de Finances per a
presentar les esmenes. S'aprova la
totalitat amb ele vol, en contra deis
radicals i de la
i a'aixeca la
sessió ner a remendre-la derflÄ (as-ui)
a les cinc de la tarda. Són dos quarts
de deu.

*

mo r t
otr

Al; setanta- fos anys d'edat ha
[terbio Pesca- j orra alemany
Vever-Fnerster, autor de „r eve a Princrp.
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* Hem trnhat Gastó A. Mantua
t i Societat d'Autors.
—;. Cons van aquestes activitats teatral , i— Ii hern preguntat.
—Treballa ene, ara. .:On voleo que
estren l ? No hi ha teatre catalá!
—En, curia cure enieu preparada alguna comadin castellana...
—Sr Diumence me n'e s trena una. al
gui un carácter veritablevnent apoteö- Pruu 0ela . de Gracia, la companyia Olivasic! Jo desitjo aistö , ho desitjo fer- Ferrer
—Titnl?
ventment...
—tia llenarla en mitin,
... Car alzó voldria dir que tots els
serveis hautran estas traspassats i va—Carácter?
lorats degudament; que l'Autonomia
Francament cómic. Complellama passat dels codis a la vida: que tament
a casa nostra totes les cose; rutilaran
tenis/ enllestida tuna sarsuela
com una seda...
arob
mest re Martínez Valls?
Ta fa tenlos! Es titula
Amen.
MAlbert PIERA i SERtS iel' V int il co pla. Podria ésser que ens
l'estreneísin clintre le sor al Nmetats.
— : 0 11 e
' opinen de la cri s ; del teatre

El film
de la simpatia

Redondo se n'anava al Price de Madrid
Res d'aixä I Marc Redondo seguirä al
Noretats. I per si amb ell no tinguessin
prou diva, aviat debutaran en l'esmentat
teatre els tenors Lázaro i Rosich.

apenes res. Saben: que es produit per
la branca europea (alemanyo) de la
Universal ¡ que els scus principals
tOrprets con: Franciska Cual, Paul
Horbigcr 2 Szoke Szokoll. Ens di:ten
els programes que el realilzador es
Gesa von Bolvary, M'a en el lihn cs
presenta com a supcnisor, i veteen
el del director es 11/1 altre, que 1$0 liem
pinta Omita, per confiar que ja cl
trobariem en el programa. Per a informació de tothoni, doncs, seria bo
qzte la Ginaes posis una mica ma de
cura en la recíclala deis programes.

—
A lt re con ens trobem amb aquesta deliciosa actriu que és Franciska Gaul.
Amb tres actuacions ("Verónica", "Pa•
prika" i ara "Escándalo en Budapest")
aquesta noia s'ha conquistat el públic,
però no pas per un temps més o menys
llarg, sitió de manera definitiva. Perque l'art de Franciska Gaul no sembla
pas art, és a dir, artifici; tot ell es tel
d'una naturalitat tan gran, anub tanta
espontanenat i tanta frescor, que el públic arriba a oblidar maquillatges,
saigs i papers per sentir-se en presenci a , no pas duna artista que fa C001édia, sinó d'una noia que no ea fa . Qua
no fa comedia, cert; però no vol dir pas
aixeu que l'art de Eranciska Gaul no
sigui tot ell malicia. Només cal recordar aquell gest (le celes i de cap (luan
vol fer veure que Crea el que sap que
no és cert, per a comprendre-ho.
Per6 el millor de Franciska Gaul són
potser els seus petits gestos, les seves
petites repliques en les quals, àdhuc sense saber l'alemany, horn llegeix no so.
lament el sentit, 1016 la paraula mateixa. Pot dir-se, sense por d'equivocarse. que Franciska Gaul, que, pel que ja
dèiem la primera segada que en varen
Parlar, sembla que hagi escollit l'essimcia de la vitalitat d'una colla d'e'

tríos que l'han precedida, está creant
amb la seva forma personalitat tota una
unen tendencia en l'art de la representaciti en el cinema Per ter ei dt%tleg, amb
el gest i respressi6, rnolt més viu del

que mai no havia estat i sense catire
en les exageracions de P antomima del,
primers temps del cinema min.
"Eseandal o en Budapest" es una comedia divertida o y e, agafant part del
seu moviment de la técnica (lel vodevil,
ens presenta la protagonista en les situacions mes apropiadas a les seves facultats. 1 tant is ami que, sense la
Cual i tense l'actor de carácter. la cosa
perdria molt, ja que la major part de
les vegades que el péible esclafeix la
rialla no és Das per la situaría, ni pe:
(falaz, sin6 simple/luan raul gest n l'expressió de la protagonista. mai descotar'

pastos, pela:u sempre tan plens d'intenció que es fan irresistibles.
Paul Hortiger, en canvi, l'actor que
fa el principal paper masculi, té, després, o almenys la demostra, una trecessiva consciencia del que fa i un excés
d'amabilitat que el fan pelagós 1 pez
simpätic. Amh tot, el film resulta divertit i amable i tindrà un èxit merescut perque hi ha Franctska Gaul, i el
públic ho sap.
A. FERRAR
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COLISEUM
Darrers dies del sensacional programa doble
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No podem publicar les notes
pregades que no vinguin escrites en cata% i amb un
timbre o signatura

coneguda

La creuada d'un poble viril contra e:
professionals del Crjen
114+9444~1444+444.4144.04494

RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
PESSETES

CAPITOL

Apeo( tl a ments de héns comuna Is
Se rveis mu te i pa li ton I s
Eve»tuals i extroordinal is
Arbitris amb fins no fiseals
Coulribucions especials

x
XI
XII
XIII
XIV
XV

(Mutes, recarrees i participacions
en tributs nacionals
Imposició municipal

212.26
44.20923
11.812.73-V62%.000.—
260.000*—
28-152.088'6'j,
30.376.000'—
53.967.000i-200.000'—i

3lancomunitals
Enlitals mermes
Agrupara) foreosa del Municipi
Resultes
TOTAL GENERAL D'INGRESSOS 125.978.296'46

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES
PESSETES

CAPITOL

II
IV

VI
VII
VIII
IX
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

Obligacions gencrals
Representació
¡ seguretal
...
urbana i rural ...
Recaptació . ...
...
Personal i material d'Oficines ...
Salubritat i higiene ...
Beneftencia
Assistäricia social
Instrueciú pública ...
Obres públiques

61.270.71107
1.565.504'70
6.212.781'50
5.609.900'50
11.631.470'75
14.272.47522

:659
150..5027487.6
° 6 (7)707679"—
5.822.70223
—
l'ornen" dels interessos comunals
Mancomunitals
—
Etitilats menors
Agrupad() forçosa del Municipi
Imprevistos ...
Resultes
TOTAL GENERAL DE DESPESES 125.978.296 48
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ES TR ANGE

Els fas del

8 de febrer

J. Vicente &Jaez,
Carbuooia manü dictador de VeneSembla que hi ha un les aousaoiolls so- zuela des de fa
seriós desacord entre bre l'armament 27 anys, esa

de l'afer
Comentaris al discurs de les derivacions
Mentre Goebels
Stavisky
Mussolini
exalça el nazis- el govern austríac
La policia pracme Goering vol- els heimwehren
tica mi escordria arreglar la
coll al domicili
diferencia a m b
de Garfunkel
(re de la primera pagina)

Lacard de Roma constitueix. per contra. un greu fracàs per al govern del
Reich. Des de l'adveniment al poder, Hitler ha dirigir totes les seves forces d'expariste. germaniques envers Austria. En
1 026, en el ben desig de mantenir bones
relacions amb Italia i arnb la finalitat de
fer-se ajudar pel ieixisme, ha publicat
fascicle e:1 ej qual ha exposat la necessirat de renunciar. per la Gran Alemanya Unitaria. a l'Ah Adigi. Desrre.s. per fazilitar la seca maniobra del
Dran g nach Osten i concentrar totes les
seves forces contra Austria, ha declarar
definitivament arranada la Miestió d'Alsacia i Lorena i ha conclós un pacte arfe

En resum, Hitler bu ha sacrificar
tot a la politica que havia d'assegurar
el triomf del pangermanisme a l'Europa central. Es contra aquesta politica dlegenionia alemanya al Centre
d'Europa que ala algar el duce. Contra la Iluita d'un dictador que predicava una vaguedat mística de raça
ha sortit un abre dictador amb una
:reda determinac i ó que ve a posar
una barrera al; capricis imperialistes
alernanys.
Si Alemanya sinclina davant els
projectes de la política mussoliniana
haurà posaibilitat d'una entesa. Peté en aquesta hora encara tot deixa
preveure que Eantagonism e germano:taliä no és terminat. La lluita no ha
tMgut lloc fins ara saló en el terreny
però pot molt be seguir-se en
e: terreny económi c , i aqui Alernanya
as altrament temible. car disposa de
mitjans d'acció i de precisió mes
forts que els d'Italia. Despees d'hacer perdut la primera partida és iäzil d'imaginar que s'esforcar à de guanvar la segona. Com hont sap, els
rg-.-.ord s de Roma no arrangen entera/nena en tots els detalls, les relacions
econòmique s entre Italia Austria i
Hongria: no estaran a punt fins al 15
r:e tnaig. Per' ja .alemanya no ha
dubtat a emprendre una vigorosa
cfensica : con' hom sap ha doblar darrerament la xiira de les exportacions
hongareses; treballa ara a Belgrad, on
ofereix sens doble a lucoslavia grans
avantatges económics. D'abra part,
,ermetra a ningú. amb Austria. a
'.'Europa central, el que ella colgué
ecalitzar en 1931: la unió duanera.
Alernanya sentida en definitiva, partir
del pupt de vista que la combinaci6
mussoliniana fracassará en el terrcny
económic si no té el seu ajut i la
seca collaboració.
En aquestes condicions el resultat
de l'antagonisme italo-alemany pot
dependre. en una llarga escala, de:
,-'e-enrotllarnent de la política francel'Europa central. Ja hom pot dir
actitud de la Petata Entesa, en
amb Roma, sera dictada per
ncti:ud que París prendrà.
Comentarla britànics
Londres. 20. — La signatura del,
'-es protocols a Roma del 57 de marc
s comentada en termes generaiment
Ivorables per la premsa anglesa, que
•-xpressa resperanga que aquests pac• es marcaran el començament d'un re:recament econòmic d'Europa Cen7ral. Aquesta és l'opinió que exoresuva el "Times-.
Sobre aquest punt com sobre d'al:a política italiana i la politica
segueixen vies paralleles. El
'-a estat fet a Roma no és sina
mencament. Es una política ge. dajuda internacional que acaba
empresa quan la necessitat
:eia sentir.

-amiü liberal anglesa, peró,
certa inquietud. El "New-s
• per exemple, es demana
•ests protocols no produiran mes
que no en guariran. Remarca
particular l'afirmació de Mussolini
"e ',a seva voluntat de sostenir Ausi la seca adhesió de principi a
reivindicacions territorials
discurs que ha estat pronunciar
-- Mussolini és moit rnenys lavo'n-.ent comentar, d'antuvi, a causa
s9z escepticisme irònic respecte
- de N., després a causa de les
italianes que ha proclamar
frica i Asia. El fet que aquesa , niracions no serien d'ordre teral, sin6 purament comercials no
,nueix pas les aprensions que
: la declaració ha causat.
er de l'oasi d'Owenat als Con- sud-est de Trispolitänia, a les
::- .7.aitere 5 del Sudan anglo-egipci no
a e s capar a Eatenció dels anglesos,
an es demana si el Duce s'In re, nuan ha parlat d'una expansió
le
d'Italia en l'esdevenidor.
• eix un fort sentiment que Egat: potser Abissínia, podrien estar
:.eicnacades per aquestes ainbicions.
.‘n 0 obstant, el "News Chronicle" pre:ereix veure-hi una advertencia al
overo francés.
Comentarle alemanys
Berlin, 20. — Els diaria berlinesos
, :ediquen extensos comentad; als maltats de la Conferencia tri-partita celearada a Roma, l'ambient de la qual ha
rc,ordat l'esplendor de "Roma caput
munai" en Eantiguitat.
El discurs pronunciar diumenge pel
cap del govern italia, com a apoteosi
Gris dies romans, i que fou radiat a
ha causat impressio, tant
fermesa dr les paraules de Mus- com pel senyal de sinceritat
arnb forca elemental destrueixen la
zarza de combinacions i liegendes ¡dada en el curs de les darreres setmanes,
al voltant de l'actitud d'Italia, ja sigui
e a el terreny de les seves relacions amb
di fe rents paisos o en relació amb els
gra ns problemes internacionals.
E. el seu discurs Mussolini s'ha riea t a comentar els protocols signare el
Oa ahans atril) Austria i amb Donada;
no obstant ha fet declaracions sobre la
Política general d'Itàlia que constitueix,.!u el millor comentari per demostrar
inco ndicional manteniment d'opinions i
finalitat Que persegueix des de fa

anys el Duce. El principi de respecte a
la independencia i drets de cada Estar
subratIlat per Mussolini no rot éster
acollit sinó amb simpaties per Alemanya, els governants dc la qual penegueixen identica f inalitat.
La irnpressi6 a Budapest
Budapest, sa, — El discurs radiofusat de Mussolini, contenint entre abres
la promesa d'Italia de recolzar les rei
i uns hongareses, ha estar acollit-vindeac
amb viva satisfacció a Budapest, on ja
s'inquietaven de veure la revisió passada arnb silenci en les negociacions de
Roma.
Aquest record de les aspiracions hon
pareces pel duce no es deu sens dubte
a Parrar. Horn deu pensar que Italia.
havent obtingut penosament dHongria
Fadhesiö a les entrevistes de Roma, er;
les quals la revisió hacia desser exclosa, ha tingut per contrapartida de fer
un gest destinar a apaivagar les amensions hongareses que han estar expressades pe] cornte Estere Bethlen en un
tot recent article.
La menció relativa a les reivindicacions hongareses repara, dones, per ropinió hongaresa una omissiä que riscava de malmetre eis resultats obtinguts
a Roma. Aquests san favorablement comentats, però amb certa retenci. La nota
ceneral ens la dóna la següent apreciavio del periódic ""Ursag": Des del
punt de vista pulirle els acords de Roma
no constitueixen un compromís; del punt
de vista econämic no signifiquen lisolament.

El trasllat de Baiona a Paris
.
provoca incgdents
Veraallee, Iii. — Aqueala tarda
ella un esüorcoll al
Chatean de la Maison Blandir.
al poble de Muraux, 01 doinicili
de liar lunkel.
El Jutjat de Versalles j la noticia observen. referent a aque.4
partieUlar. 'tea gran reserva.
l'aintu, la milicia ha pe:o:tima
aquesf iiialí 1111 allre eseureoll al

domicili de l'advocat senyor Raimond Hubert, que fa alguns dies
intenta suicidar-se Ilançant-se al
Sena.

Sembla que l'escore-mil no ha
donat cap restillat.

El descàrrec d'Hulin
La Comissiú parlamentaria de
A Praga ::
responsabilitats sobre laten StaPraga. 20. — Els pocs diaris que suf- visky ha eseoltat aquesta tarda
ren dilluns publiquen ..sense comentaris, el descàrrec del senyor Iluillis, et-

el discurs de .Mussolini, perb expressen
en llurs titols la sorpresa de l'opinió
trueca pel to d'aquest discurs, en Par
-ticulardepsgnqéMuoli
pren partir per les pretensions dHongria sobre territ a ris perramente al,
Estats veles.
L'arribada de Gomboes
Budapest. 20. — EI President del
Consell. semen. Gninhoes, ha estat rebut
en audiencia pel Regent. al qual ha donar compre detallar de les negociacions
efectuades a Rema.
En aeabar-se la dita entrevista, el
President ha convocat ele ministres per
celebrar demà un Consell.
Als cercles polities s'atribueix gran
importancia als acords adoptats a Roma.
hom espera un resultar favorable de
la tasca comuna que en alió que afecta
a la política estrancera han de desenrntliar els tres Estar; interessats.
Dolifuss, acollit cordialment
Viena, no, — El canceller Dolliuss.
a la seca arribada de Roma h aestat objecte dura afectuós acolliment.
....n••=s111.411111.03.n

UN ADVOCAT ASSASSINAT
EN UNA PRESO DE MEXIC
Me• Via, 20.—La ludida ha descaer/ a Apisaco el cadaver mutila'. de Eadcocal Edmund Rangel, junt al sepulcre d'una noia
que en el mes de setembre de
rally passat fou assassinada per
!tus nealfaetors.
El dissable al mal!, el dit advocat arriba a Apicaro ami) el
propòsit tEencarregar-se de la
defensa dels criminals:
Sei vejé enel rar a la presó per
ontrevislar-se ami) els Set/S paIrocinats, pele', dos d'aquest Ionment ningú no el torn à a veure'l,
i advertida la t'olida traquesta
elesaparivió, procedí a efectuar
recerques que donaren per resultat la troballa del cadaver.
que baria estat fical en un sise
dosprits d • haver-lo completament
routilat a ganivelades. En prosseguir la pulida les SeVeS iltVeSigarions, pogna romprovar que
a i'llabilarid de la presó í,ri Eadvocal, anava a celebrar la seva
entrevista a frib els seus defensats, lii havia diverses laques de
sang.
A conseqüencia d • aquest crim,
un dele rrul s horribles que es
recorden en aquella regle'', han
esta'. detinguts tres individus sobre els -que recanen sospiles de
romplirital, per lat; que els NPritable s culpables de Eassassinal
no han pogut esser descoberts,
enrara.

BOYES NOTICIES
DE L'EXPEDICIO BYRD
yor„ . 20. L'atinuall
Ityrd ha telegrafiat dieta quo
havia aennseguit recair en ei
set, acief els dos aviadors de l'expedid() que hacion quede isolats
en On bloc de glas'.

França

Gnebbris. sor/Ud d'un d'aquells feriodes de mutisine, ahir Va parlar als diiigerits de les seccions berlineses de( seu
partit, i, desfris d'haver quasj iittintat
una defensa de l'acusació que el uazisine
ha destruir la social-democracia
i haver jet observar que el Gavera
actual ha convocat el polde tres vegades
en ;1,1 any, ha assepurat qur a --VeniaJiya s'ha instituir Hola nova i rioble forma de democracia.
Que de sotas CO mudar
parer,
ten adarii popular; pera npie /tomes COM
Hitler i Gorbels. que Ens fa poc es
proclama:en partidaris d'una anceeo
rez-enia contra Franca i ofer,issadamcilt
antidemocratics, arui es declarin pacilistes, andes de Finito i renosndors dr
la democracia. Ja quedar paras per la
rapidesa del cativi, la grial autorilza lo
desconfian(n.
Berlín, 20. — Parlant davant el, di
-ricentspoldaSóberins
del partir nacional-socialista. el ministre
de Propaganda del Reich. senyor Goeb.
beta, ha declarar que, després d'haver
conquerit el Poder, es podria haver
assajat a tenir el pohle sotmes al poder
deis canons, peró que els pobles no
s'arrengleren darrera d'im Govern que
l'obliga a aixó anal l'aiuda de les metralladores. A l'estraneer — ha afegit—
es rcprotxa els nacional-socialistes
d'haver anihilat la democracia a Alemanya, pera ral fer observar que el
nostre Gotera ha estar l'Unic que ha
tingut la deeisiO de convocar el noble
per tres vegades en un any a crnetre
el seu ver a les untes electorals.
Her trobat avui a Alemanya la forma niés noble d'una democracia europea moderna: el noble glóna a alarme himes el dret de dirigir. pero es
reserva tren la seca part el dret
criticar l'actitud general
d'anuestshoper les
s'exerceix
ItICAS ,.,,,,,ta critica

sols-secretari dEstat at Ministeri de la Guerra, el quid culis-reta la forma en que. havia intentat i aconseguir entrar en relatiOns ami) SIIIViSky ii propneil
d'un negoci d'automiabils.
Ha reconegut que l'estafador
el telefonava sovint.
1 • 11 membre de lit Comissió ha
fet notar al senyor Hulin que
s • havia inolestat personalment
per tal d'intervenir en l'afee dels
Bons hongaresos, a Ins qual cosa
el senyor Ilulin ha conteslat que
baria traelat enirament de docuinenlar-se.
La senyora Stavisky és
eleccions.
detinguda per un mes ::
M'entre el nostre partir romangu'
Ins tkleliciO de I • este r sa de Sta- fidel als seus nrincipis. no té perque
visky ha estat perIbmgada per témer el judici del noble.
El nacional-socialisme estä encara
sin Itte.,.
en vino de descabdellament i manca
Trasllat dels presos de
encara molt per a la seca total reaBaiona
litaació.
París, 20. — lfavent-,:" desHa acabar rUent q ue no s'ha de
entes de tot allin relaeionat amb crettre fluir l'activitat organitzaglor,
consttueixi
el nunt essencial del mel'afer Stavisky, el Juljat de Baiona, tots els detinguts que es tro- viment nacional-socialista, sinó que al
mateix tenme que s'efectiva aquesta
hu y en a la presó de la dita ciutat
labor. s'Ira d'inculcar al poble el prinlent estat traslladats a París, i ciM que l'Estat no és mes que ne
La
a
la
pret.«)
de
han ingressat
ót-a a executiu de la Mea.
Sante.
Paria no, — " Le Tour" rep de Perle
Ami) motiu de l'arribada dels in interviu nue el sexi redactor ha cedrlinguts a aquesla eapital. non"- lehrat ?”1 11 Geehrine, r,esitient del Cenbrús públic ha munid a restaeiO. sen de Prits sia. el orla re sumint la seca
Unan el eretve col-hilar solita oainió sob r e les nersuertives de l'esdede les relacione franco-alemade l'estad() per a diri g ir-se cap venidor
nyes ha declarar:
a la presd, el m'Odio Ella colla l
— Nn Ini llana nau doradora a Fui'
amb la itfl elle iö graprülerar-s
roes i ren ettwetzt‘etit min hi harma 'san
41010 detingtils.
al nilm mentre rin es reeol gnin satisfarLa forea pública ha hagnt do h'aiament ir.rx entre airrhar,
lu
pulsos,
a
arribar
collar el mixe fins
N'ose).

Aquest 'urdí lamb e han eatat
p o rlals a París per i • ine . inspeetors, els expedients instruils pel
.110 jal de Raicilla, en retad() atril,
l'nfrr Stavisky.
Tols ele documento han red al
gitardals en una raiva do seguretal que sera oberla denla en
presimcia del procurador de
República

El Senat americà ha
aprovat el projecte de
II ei d'independència
de Filipines
washingt0n. 20. — IC Senat
aprovat ami cl proj e cte de lri relnrin a la independencia de les illes Filipines. Així que 1 luagu signat el Pre,ident Roosevelt. el projerte passara
a examen de la legislatura de Eilipi
ne s . Coni es re-ordara, l'anterior prorehutjat.
jure
En el projecte aprovat pel Senat
e, preven un regiin interi de gr, ern
ci ne (finada den am s. al cap del,
rolad: seria concedida la independencia absoluta,
Iii ha la impressi6 que, tal (-mil
esta rerlaetat aquesta regada, la legislatura de Filipines l'aprovara.

JUSTICLa SOVIETICA

UN MAKIINISTA ¡UN
FOCA IN ER CONDEMNATS
A MORT
'alose o u. 20. — El tribunal que
ha entes Pu la ea 11Sa 1,11(. 1 - 1 a angh
molin de la ea I ñ st n fp fm . rnvjh _
rin que es 111,1111i el abs 1 do
ha r n -uoloional ii mort el
maquintsla i el toga iller que
ectiebeien el tz.eit.
Tres proressa lo no, s en 10 100 1 elan 0011S0 11011 eslat l'ondeannats a diverses penes de preist.,

ELS NAZIS DE DANZ1C
CONTRA ELS ALTRES
PARTITS

La noticia de Viena en que es parla
dels acords presos a Roma entre .11ussob a& i Dollfuss sobre la sisletnatitsacia
de la lleiniwehr revelen un fet dag na excepcional gravera, que no Pot pausar per
.211. Ens re/riss a l'ano ecandeitic italia
a la Ileimwehr. Es tracto d'una fru yeve n ci6 d'un Esta r en la politica interior
d'un altre , aravorint el mantentenent d'una organització paramilitar i rey:dar/mear armada.
parl l'evident violació deis tractats
de pan i del Pacte de Ginebra, el cas
Ira dessen considerar cont un periiljs
preeedent que Podria ¿tser seguit per altres patsos. Cal que tots els governs
perqui, la Propaganda Jeixista no
es desetirotlE amb els mitjans usats mi
.' i nrslrnmi
Viena, 20. D'acord amb el pla que

tendeix a estrényer les relacions entre
ranomenat cos voluntari de Pro t ecci ó 1
teitercit federal ateariac, el conceller
Dolliuss ha tescutit també en el curs
de les ncecnaacions de Roma la qüestió
de l'ajar financer prestar Per Italia a
l'organització Heimwehren.
En els encolo competents itahans
assegurat a Dolidos que Italia suspendra en el successiu tot ajut financer
a la citada organització. En canvi, e:1
els tnateixos circols italians es declaren disposats a contribuir a la realitnació del pla per posar l'esinentat cos
de protecció sota el comandament directe del Govern austriac.
E; pla del (Joven austriac, que ha
trobat forra resistencia per part dels
caes heimwebren, tendeix a la dissolució
parcial del cos de protecció incorporantlo parcialment a la policia i gendarmeria
federal.
París, no. — Noticies rehiletes dlasbruck anuncien que a la capital del T i
-rolhasgituneóc rls
hei nmehr en i el Govern de la provincia.
Es preparen mandestacions de protesta organitzades pels heintwehren.
El palau presidencial ha estar can
per la gendartneria en previsie d'incitque Austria neguen
...n.
de
Viena, 20. — Tata les autoritats federals com els Goverus provincials del
Tina i Salzburg desmenteixen els
mors que han estar publicats a l'estranger segons els /piale s'havicn registrar
tiroteigs entre mernbres de VorganitzaciO nazi i els heiniwehrens.
Totes les autoritats ategeixen que pel
contrata la tranquillirat és compl e ta a
tot el país.

verses manifeslarions organilaa_
des pels hitlerians j dirigides
c,mtra els mmithres dels ale res
partits.
Diverses persones foren m o
pelo nurnifestants.
-lestar

París, 20. — L'enquesta pels fets
del 6 i 7 de febrer china lloc a tota
mena de comentaris Pel punts de vista divers os i les divergències d'opinió
deis cridats t declarar,
Una cosa sembla y erta ja des d'ara.
Les activitats de Frot i un grup de
diputats de crear un feixisme trances que hagués comprès des dels dissdents reialistes a l'extrema esquerra. Erot hacia celebrar amb aquests
elements diverses entrevistes, i estaven activant la formació de graos armats. En les declaracions que fa pocs
dies feu Horaci de Carbuccia a la
Cornissió d'enquesta va declarar que
Patenotre, sots-secretari d'Estar al
ministeri Daladier, hacia estar diverses vegades requerir per Gasten Bergery per tal que financés Earmanteht
de grupo extrernistes. El d n putat
Mantes va respondre amb una carta
oberta, en la (mal deia que ell hacia
propugnar, de temps, Earmarnent dels
grups d'esquerra per tal de defensar
les llibertats ciutadanes, pena que no
hada requerit mal Patenotre perque
subministres els dinero.
El diari "Le Temes" publica una
informació segons la qual el diputar
Carbuccia ha declarat novament davant la Comissigi d'enquesta. Ha reserva( les seres informacons sobre
les reiterades inständes ietes a Parenotre per part de Bergery per a armar els grups d'extrema esquetra
llorad de Carbuccia ha insistir a
formular diverses pregentes sobre
l'entrada a Franca, des del 6 cle febree, de nombroses armes en peces
que entren per les fronteres de Belgica i Espanya.
La Comissió d'Enquesta ha cridat
a declarar, lambe, el senyor Martirand-Deplat que formava part del
tninisteri Deladier.
El senyor Perder ha denunciar un
manifest que circula per Franca i que
signa el senyor Ferramli, en el qua'
es fa una crida als patriotes franc e , os, siguin republicans. sigan], reialistes, per reprendre el próxim dia
les manifestaci'ons a la placa de la
Concórdia. El senyor Perrin curten
g iue la Comissió ha de suggerir a les
autoritats Eadopció de mesures rigeroses per evitar que puguin produirse nous vessaments de sane.

S'han suspès les La intervenid de
negociacions o- de Roosevelt evita
mercials franco- la vaga del ram de
l'automòbil
britaniques
Londres. 20. — I.es delegacions francesa i brilitnica han
decidil, de cannú ticord, inlerrompre les negociacions contercials
this a nova ordre.
La delegad() francesa tornara
dende a París.
1 . 11 comunleat del Board (d.
Trade diu que les discussiona

econòmiques franco-britaniques
iniciarles el I i de l'actual s•han
desenrolllat en una atmosfera glo
completa cordialihtl, referint-se
es1necial/riel/1 a la qiiestid deis
contingents i a la prenaraei O de
pietjectes destinats a reemplaear
los Convettei o ns de 1920 i do
1502, reeentui e til denunciarles.
les disoussions entre les diles
delegarions que han estat suspPSes temptaralment, fiaren facililit g les per les ronverses parliculars celebrioles entre el president del I3oard of Trade i el
senyor 1.ainoureux.
El comunicar acaba dient que
I adelegarift francesa, obli g ada a
ornar a París. amb 11101 /II Iris 1 lea quals
1 i 'es negoeinei o n s antb
ha d'interven i r, sor lira de I.onr ices dema al mal f.

DISCURS DE DOUMERGUE EN L'ESMORZAR DE

Danzie, 20. — Duran! aquesIs UN
¿farrees thes S11:111 rel'IMIrat di-

dels grups
extremistes

LA PRENSA REGIONAL
París, 20. — El senyor Doumergue ha presida avui l'esmorzar mensual de la premsa re-

Nova York, 20. — Els verdes politics veuen el seriós conflicte que oposa
els obrero i els patrons de dues graos
indústries, la dels ferrocarrils i la de
Eautomithil, una seriosa amenaça de ren
sí susceptible de malmetre els esforcos
de restauració industrial del govern.
Els industrials s'organitzen i es dis
',XII a Iliurar una darrera i ruda batalla contra el projecte de Wagner, president de l'oficina nacional de Treball,
projecte que tendeix a fea- reconeixer pei
patronat rantoritat de la Federad,: americana de Treball, representant el treball organitzat.
Aquesta Coniederació esta decidida a
portar la lluita fins a l'extrent per tal
d'oliten i r els drets que el projecte Wagner els atorga, el qual projecte reprèn
les disposicions de la secciO 7-A de !a
l'el de reconstrucció industrial.
La gravetat de la situació resideix en
el fet que, segons estimacions d'un i
altre costar, la vaga de la industria auto:116W significaria la cessació del treball per momo obrera a Detroit mea /re que pels ferrocarrils la :cifra passaria d'un
La intervencii; de Roosevelt en el conflicte de la inglastria autonióhil ha fingid. peri,, un efecte immediai. ja que
slan circulat ordres percate quedin de
moment en suspens les ordres de vaga
a fi de donar temps al President que
real/tal les gestione que &sitia portar
a cap a fi de conciliar lee dicergeneles.

LLÍUILIÅ

greument malalt
i els desterrats
per idees polftiquesja es preparen

Puerto Esparta (Illa de la Trinidad),
20). — L'estat del president J. Vicente
Gámez Ns molt greu. La noticia ha cato.
sal aci enorme ansietat entre els cenerolan; expatriats enemics de la Dictadura.
Procedent de Caracas ha arrlbat un
aeroplà transportant a Venezuela gran
quantitat de sangoneres per aplicar-les
al president.
Els metges ile capçalera del senyor
Gómez catan constantment en conferencia amb especialistes.

Continua la vista del
voces contra els
assassins de Duca
Bucarest, 20 — Aaul il1 Cr-rlltrnUa na
vista del procés contra alguns membres
de la "Guardia de ferro" amb motiu de
l'assassinat del presiden( del Consell senyor Duca.
Del sumari resulta que tant e! general Cantacuzenu com el cap de la "Guardia de ferro" Corneliu Zelea-Codrearo
coneixien el complot preparatori de l'assassinat de Duca.
El president ha començat l'interrogatori dels 52 acusara entre els quals.
hanc a pan, es trotten els tres assassins:
Constantinesca. Caranica i Belimace.
dels advocats deiensors—nomenata
pel Consell de guerra—ha dernanat un ajornament allegant que no harin pogut examinar el sumad, penó el
president s'In ha oposa, dient que dirato un mes que durarien els debats
fons.
Innen t ett irs Per a estudiar-I0 a

L'acabament de les
operacions ni Marroc
francès
Igadir, 20. — Crin que la pacificació de l'Atlas sita realitzat
un :my abans del termini que eslava previst. les autoritats militars han etrdenat que les tropes
que havien estal concentrades
per tal de portar a cap aquesta
operació siguin trameses novainctil al seu Iba! de residencia,

LA BALANÇA COMERCIAL
FRANCESA
París. 20. — Les importacions
franceses durant ele dos pritners tiressis d'enguarty han assolit un import de 4.395.859.000'
fratics.. tnt quid voten supina una
uitulisni de 8.330.740 frenes.
les exporlacions han assolit
la :cifra de 3.02-1.718.000 frare,
quantitat que representa una

n'inca de 13.'7e:1.000 franrs.

EL PRESSUPOST
DEL TERCER REICH
Iterlin, 20. -- En la tbrrera
sessió del onsell nie miniidres
prussiä s'aprova el prot!ete de
t'ressup o st par a i0:14.
Aquest pressupost s'anivella
en la xi,fra de 2.094 i no
aensa mes que un Delit deficit,
segons s'assegura als eareols
autoritzats.

ELS ALEMANYS TAMBE
CASTREN ELS ESTRANi
GERS
Berlitt. 20. -- Pel tribuna(
corresponent ha estat dictada la
primera setildtcia - de eastracid
contra un estranger que va intentar abusar d'una nota anglesta
eit un hose de Francfort sun,
L'esmentat individu ha estat2,
condemnat lambe a sie anys
rebane t'oreare.

CÁTA•felA
ME 3

MONDA E SAMT

gional.

Contra
fots els
dolors

Cafiaspirina

LACIERVA HA ARRIBAT
A COYDRON
Boulogne sur Mor. 20. —
II/1 arrihat
espanyúl setiyor Laderva, el anal
ha liansporlat ei seu aUlogir a
1111 hangar i
D'asilada! després it casa d'un arnic seu, on ha
passat la tarda.
Ha declarad que eslava molt
satisret del vialge 1 que sollirh
ele Eitertalrom de Saiut Inglevert
denle, a les vuit del t»alf,
direcciú a Londres.
Londres, 20. — El senyor Jtian
eh, la Cierva, tripula:u el seit
:l'Ungir, ha titerrat a les 1315 a
l'aeròdrom de Croydon.

Als postres, el director "del
"Petit Marseillais" ha recordat
les condicions dramaliques, rn
les quals el senyor Doumergue
acceplä la lasca de constituir un
Govern sie lreva dels parlits,
Ei qual el país tingues confiança
i ha dit:
—Per darnunt del plena poders
que 118 concedí el Parlament,
compteu amb ele plena poders
oferts espontäniament per tot el
polde.
El se ti
Dournergue ha conhostal pronuncian' un importan'
III Pn el qual ha solliellat

la uniú de lots els franeesos,,
fi d'acabar l'obra de justlela 1 la
lasca de reconslituritl financera.

Les malora REVISTES NACIONALS
i ESTRANGERES de DECORACIÓ,
ARQUITECTURA, JARDINERIA,
ART, CINEMA, MODES, ESPORTS,
etritera
les trobareu a la
nostra Llibreria

•1

•

LA PU•LICITAT

Dimecres, 21 11e març de 1931

BARCELONA- AL DIA
Pels Centres Oficials
GENERALITAT,

Boada , enginyer; senyoreta
Marica Teresa 31illan Astray; diputar senyor Rubia i Tuduri.
ucompanyat d'una Comissió,

FULL DE DIETARI

has del Pireneu Oriental. -M- unes Cornissiuns de guàrdies urS'inicia la revifalla?
halls.
anes: Anuncia.
Havent parlat tant i tant de la maDelegachadels Serreta HidräuConcurs per al subministraCanvi de dicte de visita. - Corrí
ment de géneros a la Clínica lics de FEbre. - Expropiaeiuns: que avui s'Int de celebrar el Cen- laltia, no estari fora de lloc que parli
una mica dels simptomes encara teMental de Santa Coloma de ara- Anuncie.
se/1 d e gorean, el conseller Ile nues del guariment,
Juntes Municipals del Cena Cultura,
mmtet. - Ahar a la Generalitat
doctor Jaume SirvaHorn segueix fumara als tramvies
fou facilitada la nota següent: electoral: Bel/AMO dels ciutadans Burdel. , no podrit reine el núbil(' amb el tranquil impudor que ens ha
Els industrials j comerciaras opie conslituiran les Juntes mu- de les riltre del mal' a la tina de fct escriure manta articles, Alai els
indigenes, educats en el "no ve d'un
dels raras respectius aún 'm'atas iticipals del Coas electoral de la tarda emir hl per cosita)).
a presentar a les oficines d'Ae- Catalunya duraut el biclun 11)31- fara, eni e un u y 1, el dissabte rinda, Pans " i " el q ue el del comú no is
ningú", com els nombrosos estran1935.
sisiencia Social de la Generahlat
a les maleixes hores, subsistinl g ers que han respirat una atmcc;:era
Releen) deis locals destinats
de Catalunya (Mont alegre, 5),
per FI les setmanes següents el menys anarquista, inhalen i exhalen
ofertes per al subministrament collegis eleclorals durara rally maleix ilhut tixat, o sigui els
el fum de Ilurs cigars, sovint pestidels següents articles destinats 1034.
ine,res, i le les orize del malf a 1;1 lente i mai higiènics, arnb una deliAdininislració Municipal. - 111111 de la tarda.
als Pavellons A B de la Clínica
ciosa inconsciencia.
Per5 aquí trobo jo el simptorna
Mental de Santa Colonia de Gra- lo:dictes, subliaeles i concursos
Plecs de proposició. - Fine al favorable que volia subratilar-d'unes
menet: 120 llits de ferro esmal- daajuntamentS de Calalunya.
din
28
del
tu
rein
a
les
dulce,
setmanes
ençà, els cobradors, alguna
Administrada de Justicia. ta t , sense rodes, segons moda;
s'admetran al Negociat d'Obres cobradors -no pas teta ni sempre,
20 llits de ferro esmallat, sense Sentancies i edicles.
PUbliques de la Secriú de Fonient perol/ tot és començar- reprenen el
rodes, amb baranes; 140 tauletes
Els contingents. - 1l Deparvell costum d'advertir amablement ala
de nit (banquetes de retire, roo- lamina d'Economia j Agricullura darquesta Secrelaria Munieipal infractora del reglament de policia.
.del especial, de 40 x 55 x 45 cm.; de la Generalitat, d'aeord amb plues de prepasida per a optar I, com ira passat sernpre en aquest
110 matalassos amb llana ¡ teles lea disposicionh aulurazades per al voneurs ma y al relatiu ni sub- país, generalment dócil i malleable,
de primera qualitat (mides 185 la Dieta:alai General de Comerla ministrameni de mil lerials ne- la persona advertida suri a la plata
eessaris per a la Seecia de Pino be' extingeix el foc del cigar-forma
per 110 en,. i pes de 12 a 13 quifa avinent als exportador; de
los); 140 eoixins amb llana 1 te- Imites i reedures sotmeses a tura dels Tallers Municipals, De vegades, rondina; de vegades,
:
2
pess'arronca d'espatlles com qui assisteix
les de primera qualitat; 110 fun- contingents, que poden adreear. hola el pressupost de 7.07
a una imposició pueril... però l'acdes per a somiers; 12 lardes de C /1/ de costura, les seres ciernan_ tseles, relacionant-se en l'expe- cepta,
i ai/o5 basta.
dient
que
estä
exposat
en el snsroure smb rnarbre de 3 cm. de des de certificaciú filopittolagica
Si aquesta pressió continua i s'ingruix, 3 in. de llarg j 1 m. d'am- d'origen, per a la tercera desena (lit Negociar les IlleIles de ina1P- tensifica -i jo en tinc l'esperança-,
ple, segons mude]; 24 bancs de de maro; actual, a les Seccions rials que s'inlereasen.
veurem com el fum s'esvaeix de l'inroure de 3 m., acuse reapatIler, agrunniniques de Cmitalunsa.
Subhasta d'autos. - En com- terior dels tramvies d'altres intesegons model; 6 armaris robers,
alelare des d'aquest. Departa- ploto-o ut del que dispersen els ar- riera potser més interessants encara.
Perquè, naturalment, el fum dels
de fusta Flandes, amb 30 depar- ment no es dicha naves normes, Beles 7 a III de l'Ordenara:a nútaments, segons model (mides les (mías s'esta/1 esindiant. con- mero 31 anexa al vigent pressu- cigars, per a mi no es sinó un Simp2'85 x l'60 x 0 . 60 in.); 60 cadires jualament atol) la D'uncid G e - post. en relat o ió anth l'article 262 toma visible i respirable-o irrespirable- de l'afluixament dels ressorts
lipus Viena, segons model; 8 neral de Cruneti; j P o lítica Aran- tul Reglament de Traceió Urba- de Fautoritat en les esteres inhumes
perxers de peu de 8 hroaeos; 2 zelària, eón pregais els exporta- na, el dininenge vinont, dia 25, a i quotidianes. I, al meu entendre, es
tenles despatx, Flandes, tipos dors daitenir-se a les dispoal- los 12 del /naif, eh proeedirit al mes útil de mantmir una sensació
corren} (mides 60 x 60 nim.); 2 c ierre vigente amb ableriorilat al local del Dipbsit Municipal, si- moderada i continua del poder coacMutes despatx, roure, amb tres nou regir') ute conlingenls
luid. a l'As inguda de Rius Tau- tiu, posat al servei de la hei, que no
calaixos (mides 150 x 1 in.); 2 froil es i verdures.
lea del Pui. • de álontjuic, das ant abandonar vastes zones, jutjades negligibles, amb la j'Ansió que en ele
taules menjador, ronce, atufe dos
del deis/ultimen' de Cireulaciei.
Visites.
casos greus i veramcnt vitals, els Sr.
Ahir
el
senyor
Cotndarantals (mides 120 x 100 in.);
lun subliasla al mas dient 0c18
140 hanoves o cebrellils, color panys vui rehre, entre sities, les velneles que no lían eslal ro o li- ganas que vagaren, es redreçaran amb
energia i restabliran l'ordre.
segiients visites: ASSUCiaCiö d'o- rals per
Jalan. ole 2 . 16 x 180 m.); 280 cul
llurs propielaris dintre
Potser, sí. En alguns climes trode coló amb beles, 41e-xiners brees Pararle de Catalunya; he- el lermini previngnt, servint
picals, no dubto que les coses van
43 x73 em.; 560 llençols de coto, nyor Francese Velarais, 1101111111- tileis de sublursta el; que a con- d'aquesta manera. Però, les alternatives de Hangar ¡ de frenesí, que rede 155 x 270 cm.; 280 flaesades dant del "Lepant0", senyor Re- tsnaaelú s'indiquen:
cen un ende indiscutible en la dansa
de colA amb beles, de 215 x 165 m a n Gamea eornandaut dol "ValCandi)
Ford 907, 230 pessetes
centímetres , pes 1'800 quilos; d o s"; diputa! senyor Trabal; uununnntt Ford 11534, 330; 11/1111iö oriental, no em produeixen el n:ateix
110 flassades de llana, de 245 per doclar Muntanya; diputat senyar Cl/evrolet 303;7. 4.000; carnal efecte en l'alanceen) de le h Beis i dels
reglamente.
165 cm., pes 1930
.
quilos: 48 h a talliery; 'Panas Ferrer, alcalde Berliet 17916. 5.e 0 e; earnia Ford
Caries SOLDEVILA
blanqitea per a ligera/eres,-les dei Maseiou: diputat 3enyo.r (irau 17609, 350; cazan') Unic 28968, 1.11nn•nnn
segcms model; 48 (lavan/ als Jassans; ex-diputat senyor Rima 3.500; centra l'amillarar 1. - 196,,
bienes per a infermeres. segons i Pura: ex-eco nseller de Guver- 2.500; camioneta Fard 1 5 811, 50; i Con'rol nut Deparlanient ile
Circulada.
nació, diputat. senyor Mestres;
tau/antela Ford 34982, 3.300:
L'adrntsehli de proposicions presiden( del Parlament de Ca- camioneta l'ovil 9537, 250; caEls estrangers que segueixen

1

L I IIIII S'ao senyor Juan Casanoaes;
CimOssia del Casal Calala di
Perianya , represen( st ' ,pis se
nun
Jusep Cola president eftedoelor Zaffiara, president
h o norara i Maria del Carrne Nicolara acompanyats del diptilal
de la tarda.
eenyor SIn': j Pla. que 111111 N'inEl Butiloti Oficial de is Ge- 2nt. a invitar l'honarable senyor
neralltat. - En el seo ;Minero Presiden!. a In inaugurad() del
un ti aa l l (pie s a ai construil al
crahir publica el segneul sumari:
Casal Calala de hurpitiya: Junin
ri overnacla: Ordre nornettant rlirecliva del Foineril de IIIrIncapita auxiliar del C1 1 2 de Sorneque dehprés do saludar
tenis de Catalunya , amb destina- l'honorable senyor president i
ció a Barcelona, el senyor Arturo feliellnr-lo per la sera eleceiö,
Menandez i López.
han exposa 1 nversos a ssumpl,,
Ordre convucant un concurs d • interi's per a l'horticultura de
per a la provista( tle 25 places de Calahinva, sobrelot pel que fa
conductor de Nehiclee tneciinics referan jair a Escolie de Jadineria
de la Comissaria General (Ordre i expusicions a celebrar.
PÚblie.
Treball i Obres Pübliques: Ordre (rectificada) nomenant PIS
wrIcals patrona 1 obreras. efectius
i suplente. de la Secció (le GuiEl C. N. Barcelona oferelx
XaieeS adornistes, 6M:entres re- piscina a les escoles.--1....1.....1,1r,
vocadora. Estucadors ¡ Encanyis- • enyor Garles: Pi i
lia re_
sirdors, del Jurel alIxt de les in- buit la visita (lama ComissiU
dústries de la curislruce,16
directius encis del Club Nefaria(
Barcelona.
Barcelona, ele gneis li han eifert
Departament de Tretiall 1 tn piseines, entrenad o /lo s i altrit
Obres ', Marques. - Jurel Slixt o rgattilaariö esporliva d'aquel!
d • Indlisiri o s Ouimiques de Cala- Club per a Peneenyament olo o la
Innya: Buces le treball ile la nalaein als alunines de les EaIns tounieipals.
Secció de Cantxü, aproavadeS
Ple de 28 de febrer rEenguany.
Visites a l'aicaldc. - Lar 'cable,
Edictes de Jurats Mixtos de sonyor Caries Pi i Sanyer, va reCatalunya.
tire entre all res, les seDuana da Barcelana.- Nego- giierds visites:
ciat d'aharninnamenl Anunci.
Senyrir Alher1 Hebrard i de (',nie.
Instile Naci o nal de S e enn Efl- lelaa, cap deis Serveis d'Elertriinsiaj_ ficació de 31. S. A.; senyor Pere
seny- ainent "Bala-res".
.1. Girona i senyor Rierula, dila c ions electriques:
Direecial d'Ohree Pa/Migues de reelar i sevrolari respeclirainenl,
Chama. - Installacinns elartri- le l'Eseohl d'.1)./rieullura; scnyor
Melrior Marial; dipulitl setivor
mrea: Anunei.
Delegada deis Servia« anean_ (irn ii Jussans; senyor Josep Puig
tundra lloc a les t'ores d'osficina
fins al dia 31 del mes que sonn.
Fls modelos atrae visibles a la
Clínica Mental de San la Colonia
Gramenet , fnls ele dies fea
riera, (le les deu del niall a la una

AJUNTAMENT

mioneta Fiord 16159, 330; atsl oanióhil Clteso rolel 2929, 250; autoFoad 16091. 250; entornólunl Ford 21182, 230; antrunZittil
Bueliet 17659. 200; aulamabil
SInolobakor 13792. 2.300; nul o ami. 25e;
chevr,det
atiborraba Foral 11168, 200; ¡in,loeiclela B. S. A. :35707. 350.
nutono'dUl 13021, 10 e ; aran/naba 107. 75: cernió 17970, 100;
rumnruhiS 21900, 125.
les condicans de la eutillasla
amb eNpreSSid de le, quarapars
de que respon cada veldele esteran exposades riman? les lloros
de &a/alfa a l'Olionino orlitsporcid

arribant, - L'OticiLa ole C(.1locaniö de I • Anuila munid Barcelona (Paseeig n le lunInilaslria.
número 11) prega ras senyave
eslrangers
Joaquilo
Carneiro, Golon Vossen, Max
Jaeztutien, Pozzi, Adolt
Muller, Jnnes Ilarlim %Vallar
1:anz. Lozano. que se serveixin
presentar-se 1 1 11 rique31 Negocia t
poliliaa ancla' eme mas aria l
de les deu del mati a la
una de le tarda, els dilluns, (humores 1 divendres, per traelato•
SP d'un aSS111»Ple que, es relaci o
a inb Itt seva caria d'iderililal-na
professional.

11.1nMBIN1111111110.11.1111.

CutrsosiConferncies
CONFERENCIA CLUB

iid:ura cuusi,:al que sentbiava pe: duda per a sempre, lía estat Fan qui

CURSET DE SINDICALISME

que sobre "Ps:cologia criminolOnica donara el doctor J. Fuster tots
ei;dunnierres i di,eahtes, a la ntateina
hora, a Festatee
l'Institut, Ur-en

JOAQUIMA RAMIS

AMIGO

VIDUA DE FRANCESC MATAS
morí el dia 10 del corrent, a l'edat de 72 anys
després de rebuts els Auxilia Espirituals

(A. C. S.)
Els qui la piaren: filie Juaquim i Enrie, filla política Francesca Clarasa. germane Jaaep (absent y, Jneeptim i Anna, gertnans
Juliela Pnutret (atisent
Adelaida Malas
Joan Matas, nebals (presents
absents), cosins, familia iota i la
real social MAQUINARIA I MATERIAL ELECTRIC VOGEL I MATAS, S. A., en recordar
ala arffla s
e,-megu / s t an dolorosa perdua, els preguan que la litigian present en Hurs
oracions i que se serveIxIn assistir ale funerals que, per l'etern deseana de la saya
ànima, l¡ndran lloc demä, dijnnnrs, dia 22 del c0 0 0 rrent, a des quarts d'onzP, a l'esCarilat, pool qua' piolas :tele cls reslaran veranieill agrails.
glasia de la Casa
Les misses descrea de lo? Id I tot seguit la del perdis
EL DOL

El

DONA PER

ACOMIADAT

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

inentarem tns que alguns dels

sea:

treballs principals, gairehe tots
en ' le n g ua a;einanya:
"ilistória de la música de la cinta:
1901Z
Rerlin
"El; ins:runients musical., a l'Ir.
dia i a l'Indo-Nina", 1913:
in s truments MUSiCa:5 del vell

it

Eginte", Toar
"Fmcicloparlia dels in s trumente musicals". 1929.
“Ilistaria mundial de la densa".
1033. (Vegett l'extensa recensiO d'aquest 'libre caoaal en el darrer flamero de la "Revista Musical Catalane".)
Ea 'lengua castellana trobem en
el catàleg de la "Colección 1.alsor",
"La música en la antigüedad".
"Manual de la historia de los instrumentos". (En preparada.)

t . ngut a l'arribada de l'avió nie Eran.
ea, perque ti t'oren trobades dues pis.
toles. Per considerar que ami

que va

entrar a Espanya havia fet llitiraraem
de les armes, el tribunal va dictar
sentencia absolutòria a favor Seu.
ASSENYALAMENTS

PER A

AVUI

AUDIENCIA TERRITORItsL
Sala Primera. - Divorci: Regina
Buendia Cordorni contra Miguel San.
diez Sartal i ministeri fiscal. I nrident: Rafela Vidal i Ferrer contra
Joaquim Corcoy Ferrando, D esunastiren: Josep Boliart contra Josep Al.
beco,

Sala Segens. - Incident: Miracles
Vega Mingos. Major quantia: Joan
Sola i Fabregat contra Isidre. Sola
Fabregat. Denonament: Félix Mufica
Ruiz contra Ferran i Enric Olalte
Satrústegui, Divorci: Maria Fem. CO1',
batera contra Miguel Clarke aloa
Divorci: Manuela Pula. Tudela contra Libert Alfonso Serrano,
AUDIENCIA PROVINCIAL
Seeci6 Primera. - Un oral per :e.
sions contra Josep Jutglar, Divorci:
J. Pequero contra A. Martinez,
Secció Segona. - No té assertyaSeccie Tercera. - L'II oral per resistencia contra Manuel Pérez.
Separada de persones i béns: Concepcia Bassart contra Juan Pedemos.
te i fiscal.
Seccir; Quarta. - Tres orals per
robatori, lesions i estafa contra Vicenç Galiana, Josep Planes i Albert
Martí, respectivarnent.
Dos orals per urgencia contra Art.
toni Molina per resistencia, i contra
Josep Salmerdn per tinença
d'armes.
Dos divorcie: Pau Manyé Piano
contra Carrne Sola Fabregat; Victoria Martínez contra leresa rinyes

SIn veieren tres causes. Una. contra Josep Balonich, acusat deun dele incendiaris d'un traniv:a
er un
el dia In de iebrer, havent amenaçat
els passatgers amb una pistola i oblirzant-los a baixar del cotxe abans de
creinar-lo. De: res de les proves, el
tribunal el condemnà a quatre und esos
mer I, - A le: 22, conferencia-demos- darrest, per la tinença inicita d'arma
traci6 a arree del senyor Emir i 125 pc:setes de multa per les coacCarpM. sobre ti neutra: "La compta- cions. Tot aixCi. però, tenim en remabilitat racional obtinguda amb uua te que cl processat no te divuit anys.
L'altre judici es velé contra Alfons
sola inscrip:id''.
Nieves Nnfiez. acusar d'un dehete
Unió Democrática de Catalunya. d'injUries per hacer publicar un aniGracia. - A les 22, segona con:tren- de cn el periòdic "Rebeli n% 11". La pecia niel curset de dret poi:tic, a cal.- na que li fou inmosada va derer
fou trobirt l'auto mimerec del senycr Joan B. Roca i Cava)]. de dos 111e505 i 1/11 cha dc presn.
El tercer i darrer ludir/ es vete ru 3 4680, el qual baria eslat
Tenia: "Poder legislatiu, executiu
contra Louis Fycliéne, el qual fou de- bat abans-d'abir.
Unió Democràtica de Catalunya.Alee 19. 3n, c.-injerencia del senyor
.r ,sep Cirera i Soler. sobre "Historia
dels problemes cecial s".
Associació de Comptables de Cat-olurya (Dile de la VictOria. 15, pri-

FETS N VE .Fi SOS

n••n•

-

A lit casa de Josep

L'Activitat Política
L'ASSEMBLEA
D'ACCIO CATALANA
Degut a ',a subsistencia de reAat
d'aiarnia, el tonsell executiu del Parta ha acordar alomar l'assemblea general que s'llavia anunciat per al i urnut dia , 25 de Factual.
Oportunament sera fixada la nova
data per a la sena celebraciú.
CERCLE D'ESTUDIS I DIVULGACIO DE LA JOVENTUT D'ACCIO CATALANA
Demà, dijous, a les suit del vespre, se celebrara la en/quena sessiú
a canee de Cama Roe, que disscrlar:, sobre el tenii, "Egoistue-.
CERCLE D'ESTUDIS DE LA JOVENTUT D'ACCIO CATALANA
EL SALARI FAMILIAR
E/1 la darrera d .aquestes reunions
que celebra la Joventut d'Accie Catalana, el senyor Antoni Jordana (lisserti sobre el salari familiar. El conferenciant comencin posant de maniien la injusticia que significa la
fi :ació dels sous, en el sentit que sigui l'edat o l'amiguita' el que determini el sea que ha de perccbre
l'obrer. Manifestä que judicava necessäria una transformaciú, en el sent:t
que el sou havia d'ésser fixat d'acord
amiu les necessitats de cada familia.
.1(1nm:a pel salari familiar, opte solucionaria la injusticia actual i ensems
procuraria els majan. nccessaris a Ice
Mancilles nombroser. . Tal com está estructural cl tuint avni dio, portar fills
mml mOn, per part de les families trehalladores, és soviet portar éssers al
sacrifici, ja que andu el son d'un olurer
110 és possible tio nir cura de la infantesa. No es poden atendre els iniants en el que es reicr&x a la seca
alimentació ni en el que fa referancia

i a Espanya. on ha residit. diversos
:ilesos a Sevilla. Recordem, sohretch

les seves l'arenes estades a Feipte.
encarregat pel Govern d'aquell país
f Ir portar a cap la reorganitzaciú
la vida nin.ical tradicional. ha estar
tainhé el director de les seccione de
inusicologia de le: importa:1:s exposicione de mnsica de Francfort i de
Ginebra.
I.a biblioerafia nie Curt Sache as
d'una riquesa extraordinaria. No es-

TRIBUNAL D'URGENCIA

gell, 187.

ha portat el d 'n. tur Sadis a l'estudi
Curt Sachs
de les cultures primitives de la músiL'illustre nnoierdeg que es pre,en- ca, aquebtcs sutures que ens han preta avui per primera cegada a un pÛredit i a les quals devera tot el que
intuc de la nostra ciutat. al la niasi,a dels nustres clics l na posta
Conferencia t. I u b, tractant sobre produir. PeK., Curt Sache 110 s'In/
"Motifs er symboles .le la dance
açontentat amb l'etudi de Fan i de
es una de les figures mes interessant, la musicologia. Sine convertit alhora
del nnn,uu musical deis tiotres dies. run coundeg, en lingüista. en Misia, en
l:na vasta cultura científica, un co- sociOlc:2 per tal de poder entinar
neixement intim nie les llengües orien- la histOria de la mnsica amb el desta:s i per damunt de ton una musica- din/Maitu:lit general de la cultura. Es
at profunda, In han yerme; de tra".- d'aquesta 'flanera con/ ha arribar lamtar ele problemes mes diversos de. !a be a l'estudi de la dan s a. els modus
histeria de la nun úsiva d'una manera i els simhois de la qual es troben
totalment noca i de deseobrir, amb latimaineut lligats-i ho han estat
les seres investigacions cientifiques, fina al s nostres dies-amb les forterrenys fins aleshores completar:1cm mes i l'expressiO de la pri-quia
desconeguts i inexplorats. El doctor •:ea.
Sajen començà la seva carrera cienCurt SaCi1A nasqué el 29 de juay
tífica amb l'e s tudi de la histöria de
l'art. F:15 instruinents de música re- del )88t a Berlín. Des del 1919
fins
al 1933 ocup i a la Universitat a
presentats en ele thcutnents artis!i.'s
la tela fOrIllaCi0 espiritual.
de les enormes M'avenes, lieb r e ele d'aquella ciutat una catedra de muEI conferenciara saestengua en con.
sicologia.
Durant
aquest
temps
fou
vasos rire,:o o els bronzes
eideracions
la situació social i
han codal testimonie preciosos d'una director del Museu d'Instruments
nitisicals de l'Estat, la Inés gran
instituddi d'aquest gènere al mina
Llares viatees el portaren a Italia

Jji

Tribunals i futiats

dijous, a les chut de la nit,
a Vestatge de la Casa del Pulule, i de
inaig, 7, el diputat al Parlament catala senyor Joan Fronjosa explicará CAUSES VISTES AHIR
la primera d'un curset sobre
"Sindicalisme - que constara de sis
A la Secció Primera es veié una
lliçons, seta el següents titols:
causa contra Manuel Poc, el qual va
I. 1.1una ole classoce.
comprar uns prisinatics, 1 s'assalieme
11. El pr cdetarlat i la burgesia.
després que havien estat robats. El
III. La luterna,:ional.
fiscal apreciä el debele com a encoIV. El moviment sindical.
bridor, i demanä la pena de 125 pesV. El u/ovino:1A obrer a Catelunya setes de multa. L'advocat defensor,
i
senior Regis, va demanar l'absoluVI. Una tesi d'organització
ció del processat.
Aquest curset, que está organitzat
* A la Secció Segona compareper la Joventut Socialista de Catalunya, es comp'.etament gratuit i gué Ricard Riba, el qual es conformâ
anda la pena de dos mesos i un (Fa
darre s t i 125 pessetes de mulla, que
ii foro/ imposades pel deliete d'usar
un nom suposat.
PER A PM,
---* A la Secció Tercera va comInstitució Cultural Pedatigium paréixer Ildeions Pujol, el qual, conIlaintes. 292). les 1839, conie- duint 1111 autobús per la carretera
raria pe( doctor Colomer, professor d'Foo plugues, i per exces de velocitat,
a la Facultat de Fan/tecla. Tema: va topar amb un camiú, i resulte un
Jzanne Ilenry Fahre".
ferit i produi oleotroces a l'autobús.
Institut Francas. - A les 19 , con- La pene que el fiscal va sollicitar que
ferencia de M. Jordi Gaillard, arnh li íos aplicada va esser la de quatre
dia d'arrest i la luden>
projeccions. Tenia: "Le paysage ru- inesos i un
nitració corresponent.
mantique".
* A la Secció Quarta es Neié una
Academia i Laberatori de Ciencies cauta contra Manuel Molinos Martin,
Mediques de Catalunya. - A les 19. el (mal es haralla a Sabadell amb un
a Festalge s ocial 1 Laietana. 31, (:ual altre reí d'aquella ciutat i Ii engega
del Metge), sess:O cientifica, en la une quants trets. que li produiren le' mal el doctor Alfred Rocha presen- sin'', de pronOstic reservat. El fiscal
tará la comunicada "La vistraEtnci,i sollicità que li tos aplicada la pena
de sis mcso; per les lesions,
SiS
radiol O gica de la regiO de Vater".
meso , mes d'arrest per tinenea
Institut Politecnic de la Generan- d'arma de inc.
tat. - A les 19, prluiera lliç3 del , fr-

ealTer del biblia'', els lladres
leren un foral. ell Un pis ;upeHuía el (pral eslava desllogat,
entrevea al de hola, Oil robaren
en la defensa del salari familiar, din Jenes per valor (le 50.000 pesque per tal d'evitar que el3 patrons aetee.
rebutges s in els ohrers que fossin cap,
Ell Ull bar del carrer de.
de familia, suggereix que el salar Po
-driaésepgcoltvmn, Cid es barallaren SareiS Via(ar
alcellores la caixa nIe compensad'' , e: i allres chelas. Viader, mira un
repartiria en la forma que ind:qués coy de cadira va obrar el cap a
la Hei, L'orador explica com funciona
aquest procediment en algunes co- Salvador Manyer. el (wat lla4u4
marques de Franca. Anglaterra i Bel- d'ingressur en greu esta( a l'Hospital. laagreseor fou detingrt.
f.r •ica, i glcfsä el laude que fa pon fou
olictat per la Generalitat de Catalunya ,
Dele calabossus de la Coen el qual ja es preveuen els subsi- missaria Generar dlardre Pablie
die als pares de families nombroses. s'escapa el delingut Joan
t'out,
.sicabe fent rapologla d'aquest siste- que
ho fou per haver-li venal
ma, que cha que evitaria una gran
dia abans una pistola a ladosquantitat de conflictes
Demana la paraula el senyor Car- pitalet.
Els irgenls de 1.110apitalet
dona per inaniieoter que, contractat
per un Jura: 'Mixt. ja funciona una veieren pel carrer 1 estranyantcaixa de jornal familiar, a earrec d'u- los que esks en 'libertar, ho cunes Companyies d'Asseguranees. El
Comisa.aria
senyor Comes del/lana aclariments al mulitc a r ett a la
dentitit-ae comide de ia
itmeionament de les caixes de compensad& El senyor Ros maniiestä fui/Ola.
El delingut aera posat a dieque la defensa del salad familiar batirla de formar part del programa d'al- posieia del Jutjat ele Sara fela
gun partit, mentre que el seno or Per- per tinenca illicita (Fama de 1,:e.
(ligó crea que no és ara un moment
Ailit es presentaren diopon* per a la implantad '', d'aquest
salari. percate portarla un trastorn a versos aaerits de viailancia
1 . econornia. i rl eenyor Santgents crea rimas auardrea d'-essalt en 1111
que la sena implantació portaria un bar del Piaseeig del Triolet, en
augment de polilaci9 molt importarla es temen noticies que elernents
ACCIÓ CATALANA REPUBLI- extremistes aliaren a reunir-se
dende:din/mena Con' que la le.
CANA DEL GUINARDO
uni0 no arriba a eelenrar-se.la
Rambla Volant, 39
ponen( es limitä a pradiaar un
Aqttesta cmitat ha organitcat per escollad' al
Leal, Sell$e tr0bar
al diumenge vinent tuna visita al Camp
res
relactonal amb la reunió.
d'Aviad... del Prat (Catnp Calcules).
en la qual se sorteiaran alguns vols
Aiiir, a dos quarts de vial
entre els concurrents.
niel mati a la Plaça del Palau seEl preu de la inscripció es de tres ria un aecident
rancia de 79 aras
pessetes tcompreses totes les despeses (lel desplaçament), que poden ier. ‚1 uncir Soler, domieillat a Ini
Se efectivea fine per tot Miaus, a l'es- lona de la citad número 8 del
carrer Auu de eion Fruta-Tse.
tatge social, Rambla Volart, 39.
El paciera tou recollit per 11115
n'ausentas, que, en un laxi , el
conduiren a la Casa de Soeers
n le la Ronda de Sant Pene, o il
ingressä ja cadärer.

EL NEN

Mita a la p latinada es declara un incendi a la fotin n a
n ;irona. situada a la barriada de

Josep M.a Gorgot i Palau

A e 11 11tiegiliTeia del fue es rr o marea tres vaguns del ferrocarril, que bi hasta allí.
No ocorregueren desgracies

ha pujat al Col a dos anys d'edat

personals.
Aeudiren els bombers i aulaearen rapidament l'incendi.

S'ignoren les causes que proEls

seus pares Joaquim i Maria, avis pa-

avis materns, oncles, cosins i familia
tota, en assabentar llurs alisios i coneguts de
tan dolorosa pèrdua els preguen que assisteixin avui, dimecres, a dos quarts de quatre, a
l'Hospital Clínic, per acompanyar el cadàver
a l'església parroquial del Pilar i després al
Cementiri del S. O.
tenis,

duiren el sinistre.

Al Pasbeig de Gracia, entre els carrera (l'A p aga i %aleada, l'auto que conduia Manuel
Miras i Grtell atropella JAMO.
Maristany 1 Eetaper, de 23 310,
i Ii causa contusions amb he"
niatotna a la regia frontal.
L'atropellat. girant-se Mor'an'
diatament contra el xofer
iii i Ii causa una contusiú a la
miiiesquerra.
Tots dos foren assistils a
C, sa de Socors de la Renda de
Sant Pere, des d'on pasearen ä
llurs respectius domieilis.

LA PUSLICITAT

reecres, 21 de mare de 1934
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13utileti Peciaübüie
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ENSENYAMENT PRIMAR!

pectivament, a l'objecte d'assistir a
la inauguració d'un canto d'experiServei Meteorològic
mentació agricola otee sota la directin
del mesare particular senyor Jaume
de Catalunya
Soler, i els auspicis d'un bon nombre de ciutadans amants de l'escota
particular i amb la denominació de
SITUA•O GENERAL ATRIOSFERICIII
"Patronat Sant Jordi", ha estat creaD'EUROPA A LES 21E7 DEL DIA
da a la petita població. La comitiva
20 DE MARO DI 1934
partí de l'estola de referencia i anä al
susdit cama, qUe es troba a una disA le menee ocIdentel e'Europe, •
tancia de l'escola de menys d'un quiFranca I e lee Illes 1:n'Unir:mes dolemietre. A presencia de nombrosos
veras i sota la presidencia de les auto- i- nenes niel temes. emb cel noveles I
ritats locals i de diverses representaplu16e I rente forte del sud, debut •
cions, els aturar/es procediren a la
una depreeald barometrIca anual. a
plantaciO d'arbres fruiters i de llavors I•,et•Q1/• 1 QUO wat,* • "anoto. gel
entonant cants i recitant poesies alcontinent de nerd-oest a .ad-est.
lusives a la festa. El mestre senyor
La zona de bon lempo compren
Soler. pronuncia frases de salutació i I
de remerciament als invitats , i remarnomés el vessent madlterrani d'Espsnya i nord d'entice.
ca la importimcia de l'obra q ue anava
a ésser complementaria de l'escota
ESTAT DEL TEISPII
El senyor Salvatella, pronunciIe un
A CATALUNY A. A LIS vurr
parlament i historià l'arbre en tots els
seus aspectes. i es congratula que per
Domina rampa variable, amé gel
iniciativa particular la població
g uardes e l 'Interior I gairebé seré •
Nacela hagi portat a feliç serme la
les Comarques costaneros.
creació d'una obra que tants beneTemperatura m'alma d'alele: 17
fleis haurà de proporcionar a llurs
grana • Barcelona, a Llelde I 5 Pehabitants.
raleda; mlnlme d'aquest mati: 1 grau
Taneä l'acte el metee titular, en representació del Consell local de Prisota a g ro e Núria. on pereistele un
escomero Ensenyança. encoratjant els
vals de neu de 60 cantImetree.
bes neroué practiquin els consells qtu
(Le y ObSerVa r lOMS tot temps a
els dóna el mesure. Les poesies, canes
i parlaments foren premlats ami) gra:15 - ruurcelona, a les set. van a ta cap•
1 ealera de la primera pogina.)
aplaudiments.

De la Secció administrativa d'En.
Tornada del rector. — Abans-dahir senyament Primari.— A la Secció
.ena de Fans el rector de- la 12M- Administrativa d'Ensenyarnent Prit'treitat. doctor Bosch i Gimpera. i mari de Barcelona. trames,s per ali.racarregä novament del despatx tres secciona anàlogues d'Espanya,
.:tor al. en el qual ha ces›at el doctor s'han rebut els expedients de;s mes.3,;le. que l'ha exercit accidentalment. tres senyors Joan Bonet, Manuel ConEi doctor Bosch i Gimpera, en re- treras, Manuel Ferriel, Joan Mime
els periodistes. els va rnani- Francesc Masclans, Patrici Redondo
.,,aa, que baria quedat proluadament Joaep Maria TarragO. Josep Bigatä.
gran i satisfet Ce les infinites a:en- senyores Benvirguda Díaz. Maria GuOans rebudes a Pares durant la seca sí, Arma Motines. Maria Mera. Ma tet ada a la dita capital.
ea Nogués, senyers Josep Aragones.
El doctor Bosch i G:mpera, en la Josep Ermengol. Manuel Ballaus, Joan
gra conversa amb els periodistes, els Binden. Angel Blacions, Josep Egea.
nuanl'.cstar que hacia donat dure Manuel Castilla, Enric Jara, Bonaven::aferencies: la una a rInsIltut d'Es- tuca Mir, Joaquim Sere. Toribi Sertedis Hispànics de la Sorbona, sobre rano. Josep de Tipa. Joaquim Valles
tema "La cultura primitiva a E -- Tontas Vieen. senycres Elvira Aliael
tu y a. i l'altra a l'Escola del Louvre. ga, Carmen Batra, Josefina Esquer
'París, sobre "Els celtes a Espa- Asen:landó Fähregues, Josefa Fernän....V3"•
dcz, Rosalia Gelabert. Carmen Mora
• A les dites conferencies va assistir Isabel Nadal. Joaquima Ninot. D'ors
el personal de l'Ambaixado ¿Es- Obiots, Antònia Pagés. Maria Prats
suya a Paris i gran nombre de pro- i Josefa Sagrera.
Els esmentats mestres, tant els del
,sfOrs catedràtics. i va ésser el ¿oc.e. Bosch i Glamera molt felieltat primer cont del segon grun, cenen oblidissertales
seres
interessants
er
gato a trametre a la Secció la seva
Os.
baixa de servei s durOicada.
El doctor Bosch i Ginmera ha ceEn el dit full juran constar el
'tira una extensa conferencia amb temps que porten de serveis en
director de l'Institut d'Estudis aquesta provincia, reintegrant-lo amb
e:Ispani e s de la Sorbona. M. Marti- una pòlissa de c1nt-i-cinc centirne
teb. i el rice-director. senyor Vi- cada full i junt amb l'ofici reglarnente5. amb el ii d'organitza r un ¡oler- tari ene han de dirig:r al eap de la
t ue: cu:tural entre aquella tiniver- Seccib.
oot de Paris i la de Barcelona, unter Aquestes hine s de servei han d'ésrel que també s'establirà entre ser trameses seise data i sense tancor
i
aquesta
UnuverO, ssola del Louvre
Per a l'establiment d'un Collegi.—
sobre estudis de
tit
Davant la S,czló admlnistrativa d'En77. iaist .;ria , al qual efecte, aviat vin- sen e arnent Primari d'aque s ta provinU a Barcelona el professor Lautié
cia ha incoat expedient per a establir
:r l'Escota del Louvre i director de; i dirig ir un Collegi particular ele pri:le s ea d'Antiguitats Nacionals
e (Baramb objecte de donar mer ensenvament a Llavanere
celona). el senyor Joaquirn Roig.
:ea conferencia a la nostra
1 inaugurar l'intercanv: cultural
V:sites al rector.— Entre altres vau
ELS MESTRES
el rector de la Universltat, e'
eSSer de la Facultat de Filosofia
Nomenaments. — El Consell Provin
Eetres. doctor Marcel Checalier
-cialdeTrgonhftsüe
cbjecte de llorar -li el primer nomenaments n le nuestros interins: se!templar de "Geografía Física de Ca- nyors Leido: Fontana, per Aseó;
7-1.1nr.ya". del qual és autor i que acates Merce SUgrarleS, per Tarragona; Joan
rubEcar. i el senyor Llucià Naco Vila, per Villalba; Jose p Estrada, per
1,1:-...te! , que també ha fet lliurament Perellor ; Maria Catalä. per Galera;
O rector d'un exemnlar de la seso,
('quer, per Villalba; Dolors
recentrnent publicada. ami, el Consol
Escarpentee. per Perelló; Gabriela
1:7. "La ensefianza teenlca obrera y
Roig, per Palma; Mattes Llops, per
industria! en EsPana".
Galera; Florentina Vilarroyo, per
Les vacantes de primavera. — Pre- Barbará; Prudencia Aragonés. per
Llaveria: Montserrat Miquel. per Alzeeo: 1 el rector pels periodistes sobre
Euer;
Ce les cacances escolars de forja; Encarnació Vidal, per
Josefa Wat. per Bat; Lluis Llurba.
777..1avera, compreses entre el 25 rl& Per Montbrió; Ernest Alherich, per
aus que som i el a d'abril vinent Eivissa; fosen Bzrnat. per Ribarroja:
inclosos, ens va manifestar que Ezequiel Jané, per Masllorenç; Joan
referien solament al calendari es- Martí, per Belharant, i Teresa Florit
per Montroig.
:ce que regeix a la Universitat auAssociació del Magisteri Particular
n:7,12. nere, que el Cenasen Regional
de Catalunya i Baleare.— El mati del
-nyanment Secundar: hacia ame.- diumenge es traslladaren 31 noble de
- :es dites vacances als centres Navas, el presiden:, ei secretar: i
anea secundaria. coincidissin ficial de secretaria de l'Associació. seaval. ; Salvatella. Gispert i Miret, res- 27ances universit ;'irie. s.

ELS ESTUDIANTS
El conflicte de les normalisteS. —
Les normal:stes han donat a la publicitat la seguent nota:
"Creiem que la solució del plet que
ens manté en vaga és un fet. bes
afirmem p er assegurar also en l'ajudr
que constantmcnt retiene per pare dt
Iota els centres relacionats amb el
Magister:: padece esmentar, entre altres moltes , l'ajada que darrerament
ens ha prestat el Deganat de Mestres
Nacionals de Barcelona. entitat que
ha contrlbuit attrb cent possete 3 a le:
desposes eme ocasiona la tramesa del
nostre delcgat a Madrld.
De Inés a més, ha estat oherta una
subscripció entre els mestres nationals, subscripció que, tot just inicia'la, ha donat resultats ma g nifics. El
Comité de vaga dels estudiants normalistes no pot mencs d'agrair
tota els eslírnuls que constantmem
rep."
Ets alumnes del Magisteri. —Ha
sortit cap a Madrid l'ainnune de quart
cura del Maglsteri. senyor López, amb
l'ohjecte de reunir-se amb els representants de les altres Escotes Normals d'E.snanya i efectuar les gestions
cine cal g uin a fi de resoldre el conflicte oue tenen plantejat els estudlants del Magisteri.
El senvor López ponto un docuaten!. que la Comissió ha rehut
alumnes de l'Escota Normal de lo
Generalitat. en el (mal deleg uen la seca representar:6 en el delegat de lo
Normal de l'E s tat i en el quol lar
constar la seca arilie s ió a le s gestione
nue es realitzen a f: de solucionar e'
conflicte.

MOVIMENT DEL PORT

Borsä i Finances
mov i ment boter titile de Lidia

Vaixells entrats: De Gotemburg
i escales, amb carrega general.
el 3"aixell SLIPS "Caledonia"; de
Tjilatjap, amb carrega general,
• vaixell holandes "Tabinta",
lols dos dels senyors Talavera
MERCAT LLIURE
Eillsú de Svansea, Vigo, Sevilla
En les sessions que celelirb ai.ir el
Amb foro concurrencia flai Carlagena. el vaixell ;ingles sector d'operacions a termini Loe nota
g:16 Une la sessió d'ahir en aquest
"Cortés". ami)) chrrega general i un xic d'ensopiment per part de la masmercat, si be les transaccions
de tränsit. dels senyors Mac An- sa contractadora, el qua', ensopiment,
ilceivs i C.ornpanyia; de Durban i tot i no tenir marcada influencia sobre foren d'escassa importancia.
escales, amb carrega general i els canvis, és suficient penqui no fos
S'ata: Mentre que per les prode represa que uedencies bones els preus conle transa i amb tres passatgers mantinguda la timica
s'aprecia
en
la
sessió
del
dilluns
pasde
t
Cine
per a aquest Vrl 1
tienten sostinguts entorn de 54
sat.
• . cl vaixell nalia "Perla", del
Tanca fixada pel Mercat Lliure de pessetee. altres qualitats mes fesenyor E. Carandini: de Huelva Valen en la reunió de Borsa:
bles cutitzen de 51 a 52'50. El
i escales. amb carregit general, (-'alars
Dia 20 Tanca Alca o pue. que poguérem registrar ho
el vaixell espanyol "Cervera". i
anterior ludri, fou procedent de Sahagún, a 51
"Cabo San Agustín", de Grhiovii
pessetes, posat damunt vagó
--0.05
5205
52 . 10
Nords
i Marsella. arnb carrega geneorigen.
—
—
Alacarnt
-37'00
47.00
ral i de trànsit. i ami) nou pes14'50
450
Farines: Els preus, de mosatgers per a aquest p o rt i vint Andalusos
6050 —025
60'25
de träusit, lote dos del senyor M. Rif
—025 ment, sembla que vulguin sos4825
Colonial
43.01)
t'in de Ilöntul D'.sch: de Bilbao Montserrat
+ t'o° lentr-se, en particular les clasto'oo
60 . 00
i escales, arillo ciirrega general. Piales
—0'50 ses corrents holles, les quals
is'ee
14'53
el motor "Arriaba' Mendi", de la Petrolis
5 . 7 0+005 avui sön les preferente per
575
+t'o° la flequeria per a poder sortir
5200
.
Companyia Navilera Sola i Az- Hulleres
53.00
—023 del pas en relaburació del pa.
42'23
42'00
nar; de Palma. amb r,-Tren, mer- Felgueres
—aso La cotitzacid segueix com resta
315'00 338'cio
e:olerles i ¿¡9 passatgers. el mo- Chade
+050 apuntat al seu lloc, peró podria
134.50 13400
tor correu "Ciudad de Palma", Explosius
+010 molt be esser que a mesura que
16685
160 . 75
de la Companyia Transmediter- Algiies
75 —025
p aula: de Londres i Anvers. amb Sucres 42 5 0 42.
passin dies, sj els blats no ininLa tanta anterior de Sucres és del ven en la seva pretensió, sigui
carrega general j de transit. el
del dia 16
febrer.
i
del
passat
20
dia
noruec "Svein Jarl". dels
•
del mes que sorn la corresponent a An- necessari modificar els preus
senyors Fills de M. Condemines.
per a iilgunes classes.
dalusas 1 Aigües.
El delagat senyor López. ultra la
Al port. — De guerra: El caBORSA AL COMPTAT
Ordi l civada: Es mantenen els
dita representació, porta la dels alum- noiner "Nauen". ele destructors
La tänica que domina en el sector de
tics del quart curs de l'Estola Nor- "Alcala Galiano", "Lepanto" -Al- comptat en la sessió d'ahir nc presenta maleaos preuo, 1 si alguna cosa
es porta a la practica, es arnb
mal del Magisteri primar!, la dels es- iniranle Vables" i
cap caracteristica remarcable, i amb retudiants pel pla de Idia i la deis del
el lransport "Almirante Lobo". gular activitat contractadora, horn no- ordi de Castella, a 32 pessetes, i
civada
Extremadura, classe vella,
ala cultural de la Normal de l'Estat.
VaIxells sartas. — Distfineia ta sosteniment de posicious en toto
a 31, i nova, a 3030, posat lambe
/13..W.O•
11.1‘er.a.l.t dele vaixells que avui cercles, i Si alguna tendencia destaca
lleugerament és mis aviat de millora. en vagó sortida.
han sortit: For n de l'horltzd
El grup d'Efectes Pública no gaire
Els altres ¿Olieres de moment,
troben els espanyols "Cabo .S.1- efectiu en contractar, queda en general
eratif", arnb carrega general. cap a posicicr.s sostingudes, i 'tomes s'ob- sense modificaciä.
a Sant Feliu de Guíxols i Marse- serven Ileugeres oscillacions entorn d'un Iffl1.11MfflloONIOMIn.
lla, del senyor Fill de Hönitil mune deuten, sense predominar cap tenBosch; el transallantic correo dencia.
SEMAFOR DE MONTJUIC
-Marques de Cocalillas". amb carObligacions Tresoreria Generalitat
regir general i passatge. cap a cotitzen 10013 (—tito).
Els Ajuntaments prossegueixen torea
Observaclons mateorolbgiques: Cristóbal 1 escales, de la CualA sol veut rl N, lt frese, punyia l'rasallantica : Citaba actins, i ben sostinguts en cativis, ohHOTEL MONT- TL ABOR
servant-se signas avaneos d'un quart
verde n !lar; al migdia. O. N. O. "Endora", amh c:trrega general dentar.
Els
1912
série
13,
que
Ir,
sha4, rue Mont-Thabor
n'oh fresa, . cel ainb cúmulo- i de transit, cap co Lisboa i es- cien operat de fa quinze dies, milloren
op de l'Opera
Molt centrie nimbus i horitzons clars. i a sol cales, del senyor Joan Salvaoor;
(+1'50).
Amplist en 1032
poi lent, N. O. frese, mar mare- l'holandés "Merope". amb client'- a 500
De les Dipatacions finta contractades
jada. del S. 0. i el cercle queda gut general ¡ de lrünsit. cap s. l re Frovincials. que davallen a So'so 180 habitaclons :: 100 banys
'Farragona, dels senyors Talavera f--615 ) , i Caixa Crédit Comercial, que
eúniultts.
ti i trubareu tota mena'
— Terirg n Barbinelre,
Fills; el corren "Ciudad de repeteixen a 7 1 ' 50.
de faceta:Jis, per esser.
Del grup de cèdules, les Ilinetecart
Palma". amb prissalge imarrega
metre, 125.
general. cap a Palma, de la Cona- gairebé no fan ne g oci: les Credit
Moviment do vaixells a posta minyia Transinediterrania; el
amb regular eiectivnat, queden a Gerència catalana
de sol. — Demoren a l'est un
PROPAGUEU-LOI
marcar cap
petroler "Badalona". en ilast, nivells sostinguts, sense
s , que s'aprebergaidi-golete de tres pals ¡laotip a Tunapse, de la Campsa. tendencia les oscillacion
quart
d'enter.
que Ya eta popa. Pel sud una
cien entorn d'un
IMM1•014n11/
El sector ferroviari, forta mes efectiu
goleta que passa a polient, i un
que en jornades preccdents, queda en
pailebot a motor de dos pals.
MOVINIENT D'AVIONS
s. S'obgeneral a posicions sostingu&
que va a la mateixa direcci0 i
serva lleugera pesantor en algunes e/ni,
AHIR
tres ber4antins-golela que verien
de Nords, i mareable represa en
en pope; i al S. 0. un bergantiAeròdrom de la Ale-France.- StOPS
Andalusos, que registren els següents
goleta i un paileboi que reboti_ Pi o..e.Ient de Tolosa. a 103 8 avaneos: Primera serie vtale..
AGRUPACIO MUTUA DEL COnen, de vela 'latina tres falulxds arriba l'avió, amb corren, iner1Ç)'50 (-,-1'00), se(+1'63 1 ; 3 per 100.
MERÇ I DE LA INDUSTRIA
3
Ixr
i : ap a diverses direccions i dos raderies ¡ un passatger.
sena serie vble.. n'Izo (--,1'5o)s.
4
i
miu
,
1
Bobadilla
cap a ;optes! port.
de
Marsella,
a
les
1
Procedent
roo, 18'50 +2'50
803 arriba l'avi ), amb correo. per 1 00, 1975 (4-.3'75).
En complinient de l'article 67
Del grun cavilen és de remarcar la
Illel'eadertes i cap passalger.
del Reglement, tote els senyors
Construcció
Procedent de Casablanca, a bah) de Espanyola
00 s'havia entrat des de issociets eón convocats a la
les 11 . 38 arriba l'avió, amb ("or_ len, t oar), cite
la junta general ordinaria que tinfa
un
mes
i
mig.
74' 7 1 (-1375 ) , i
len. nieroaderies i un passalger. millora de TraneatINntiques
toz5 esne- (ira lloc el dia 25 de l'actual mes,
A les 1205 sorti l'avió cap a
emissie 1026, a les non llores del ntati,
cials, 5 4 '2a; (-1-o'7,1;
Trilosa, amb correal, mereaderies 30'5o
Fraucesc Laurel,
(+0'25). i Unió Navilera Lle- 'nutre
imeu passatger.
nnmeros fiIe i 15'l.
vant, BrO0 (+230).
obligacions
d'indOsteles
diverses
A les 1205 sortí l'avió cap n
Lec
Barcelona, 18 de març
Marsella, amb t'oreen, meecade- no presenten cap narticulaeitat notable,
1031. — El secretar' general,
ries ¡ cii passidger.
i com en dies anteriors, prossegueixen
Joan B. Soler 1 Bru.
L'avió rieropostal que va sor- arnb regular eteetivitat, mantenint
ein do. retir el iba II a les 8 . 2 11. amb n les- sieions precedents. NOM4c
Canal
finacili a l'Amèrica del Sud. va marrar tec ceZüents flnetuactona:
1 ; Auxiliar de
a rrihar a Rio de Janeiro el 17 d'Urgen, 65'00 (—l'on
Construcci ó . 8425 (-1'25 ) ; Manua les 2 O; a Buenos Aires el 18,
;
factures riel Furo. SWoo
a les 2?, j a Santiago de Xile
Urbanes de València. 9250
,res
.
II
a les II.
el .lis
Aeròdrom de l'Aeronautica NaDe les acei o n s cal notar la millera
SOCIETAT ANONIMA USOS
(-1-0'75): TrPrnvies
val. — Proced en t, 11 Ecl u tg,a 1., d'Andalusos. 1475
nreferon t s E er too, 5o'50 (-1'ns.);
amb eseales a Ginebra i
Telef;,c i lla,a les 1750 arribir l'avió Banc Vitalici, ayo" (-5'001:
Com sigui que el Ala 1 (Fabril
ing'no (+0'50), i
D-1; 20", ande corren, filmes preferenK
vinent venc el cup0 número 30
(+0'255.
dinär:es,
de les Obligaci(n5.4aquesta Somercaderies ¡ quatre ritt ssalgers.
BORSA DE PARIS
Proceden! de "Madrid, a les
eietal, es posa a cormixem e nt de
e , en la .essió d'ahir
El
mercat
parisen
.tedurs que a
1115 arribe l'avió "Foklzer 8presentà millor sostenimea t (inc cn jor- Hurs senyors ter
EC-AKK - , ando corren, merca- t'adra precedents. El sector de recales. partir de l'esmerilada data queno dína dara obert el pagament del dii
denles ¡ sis passalgers.
¡ocre:, tot i reetstrar avanços.
A les 8'10 surti l'avió "1.101,r_ mostees de gaire ferme s a en cotitzar minó, per nniport liqitil de pesbach D-1727" cap a Estut garra, en ha l xa al g une s ernissions.. Bino rre setes 7'159 (impostos posleriors
rob esnales a :Marsella i Gine- F ran t a. 1 0'; 's ( 1-o'25). T.'esreculari& a la se n a entissiö deditils), a les
bra, amb J • orrett, niereaderies i ben sostingu d a, presenta lleueere s mi- ofieines d'aguaste Societat. carnores: Río Tinto, 142M (-1-T2n ) : Poral rer ile Pablo Iglesias, rimero 21,
dos passatgers.
o ch: Canal Suec. tots ets tires terriers, de deu a
A l e s 9'3 5 siirti l'avid "Foklter Dritch, 17220 (-4-t
Kuhimans 56,4 (-e-4)
I 0- FC-AMA", cap Cl Madrid, amb 1035
doi y e, del rnati.
torren, mereaderies 1 set pas- Barrelona Traction 5 i rnig per tino, 710
Barcel o na, 20 de marc de 1931.
salgers. entre els quals hi havia
els diputals senyors Tomas a
Piera i Domenee Palet.
Case aeronaval. -- A les 7

La mar i l'aire

PAPIS

Anuncis oficials

Anuncis Mercantils

i1:11121 "l-1)A01:",

of

Marsella. Genova i Roma,
ainh corren, mere:olerles eap
passargrir.

L'ACTUACIO

SOCIAL

ELS OBRERS
El Sindical
Oanvl d'estatga.

Obrer de la Indlistria Fil ogräi Cinemalogräfi ea sla trasliada, al carrer de J. A. Clavel'.
nún)Pre . 9. principal.

1.:1

Assemblea de xofors parats.—

de Nofers contra
fortt dS le l'In:si:1nd pro()M'er g selles trehall. °nidat reconeguda per la Caixa Nacional
contra l'Atur ForapSsi, ealenrarli
pinta general de socis el día 21
riel ectrrent, a les den del vespre.
a l'estatge del t'arree de Tallers,
número 22, principal, tu
de donar temple de la
Triaran progressive de In Mntua,
aprovarió de comptes i renovacid de cuerees de Directiva.

liallc

Comercial tie liarcelou

Capital: 25.009.000 de pessetes, totalment desembossat
PASSEIG DE GRACIA, 3
1111
SUC UISALS t AGENCIeS1 Amposta, L'ArBOe„ Badalona, Iteryea. teueren,
altedesa. (Arana. urannliera. Igualada. Inca. netas. Nitli.lenr. Mattreetl.
Montblanr. M.Sra d'Ehre. EI Meren, Oto!, PaillIN te SI.dI g Na, norinnu,
nuirreerda-Cito, Pularerda- Caturtim. Ittmetl. Faht Fellti dr GulIels.. salta
coma de ramera Santa Colennt do QUeralt. 14 Seo d'),rgell, TUrrag0111Isorsl, Tartera. TOrrcdentbarra, Torlosa, Valis, El vendren. Pe I \Mesera

NEGOCIEM ELS CIJPONS
venciment 1 d'abril de 1934

hit

)111

11ii
N

Si

Compra I venda de valore, al comptat I a termlnis. - Orees NI
de Bord. - Negoolaoló de oupons I titols amortItzats.
DIpósIt de valora en custòdia. - Comptes corrents de valoro N
PARTIOIPACIO A EMISSION3 1 SU33CRIP010
A EMPRESTITS
INFORMACIONS FINANOERIES
CIMBRA OUIRASSADA, amb compartiments de Unta«

