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Eis contlIctes entre el 80- Avw comença a Clermont- La conversa del diu- l'organitzaci6 de l'anarquisme a Catalunya i a Espanya
Ferrand...
menee vinent
vorn Central 1 la 6eneralitat

P ER UN PLAT
REORGANITZAC10
Congrés
extraorEl
Apeflació
davant
DE LLENT1ES Una enérgica
DE LA C. N.
nota del senyor dinar! del partit la jovenesa
Martí Esteve radical-socialista
francès
) f irb AMA

.a setmana passada, en donar

.3 noticia de la presentaciä del re-

cr que el govern de :a República
interposat contra la Ilei de contes de conreu aprovada pel Parnet de Catalunya, acompanyàvem
a informacie amh un comentari del
t oste corresponsal particular, en el
qnal era consignada la sorpresa que
en molas centres pelajes madrilenys
hada causat l'actitud de la Lliga
a la hei sordcla del cos 1eg1stedu català. L'argan de la Lliga, que
aquel] moment enea ha moderar
sisiblernent el seta to i sesforea por
toa eis mitjans a justificar una initiativa que sempre sera inexplicable
irritant per als catalanistes, sostenia
ve la presentacia de Pestnentat rer-e. no baria Motivar cap comentari,
¡ tue »hacia ne hi havia donar gens
ssaportincia. L'atencia que els • no;ales i ele diaris de Madrid dediquen
I te qüestió demostra corn era de
teselenci6s el desmentiment esbiaixat
3.71S que es pretenia neutralitzar :a
rntla informació, veridira.
La prernsa se n'ha ocupar atlante:mena, perquè el cas té meras
sobrers per a justificar qualsevol coreatar!, i en guinché tots traspua
tranyesa que apuntàvem el primer
Se. 'Luz - , en la seca edició de
dimecr es, hi dedicava sen espai considera b! e de la primera página, entanea l at amb un titol molt visible
dent que en virtut d'aquest recurs
ta plantejat el primer conflicte entre la Generalitat i el govern de la
República. Cal noutiés iixar-se
aquesta observació exacta per a compandee la transzendincia del deteraiini de la Lliga, que con/ a partit
e, tira al damunt la responsabilitat
¿hacer suscitat aquesta dificultat
greu a l'autonomia. Pel que toca a
l'estranyesa que el seu determini
causar entre aquells medie, n'hi ha
proa amb recollir les observacions
que clouen el comentari de refareneia. Diu "Luz": "El Parlamento de
Cataluña ha dictado una ley que
contraria los deseos de los propietariel catalanes. ¡Por qué no han de
ser esos propietarios, en lugar del
gobierno, quienes reclamen ante el
Tribunal de Garantías? ¿Por qué ligar
a suerte del Estado y de la política
seneral a estamentos determinados,
respetables. desde luego, pero exponentes de intereses limitados y para:tu:ares?"
No colern subratllar l'expressió del
comentarle quan diu hei contraria als
"deseos" dels propietaris i no "interessos i drets - ; deixant de banda
aquesta observació, que denuncia un
part de vista capital en la qüestió,
hen de dir que els seus interrogaras
situen el conflicte en el sea veritable
p:a. ¡Per que un partir potaje que
TI3 ha tingut mai altea raó d'existir
sine la conquista de rautonomia dinate la legalitat ara es posa al costar
dels "deseos", segons "Luz", duna
propietaris que representen una minotia exigua dintre el poble de Catalerya, contra l'autonomia? La Ilei
es poda discutir, será discutida segu:amena el que no adates discussió és
l'arStud d'un parta que es titula
catalanista rontra una (le del Parlament ea:ala, representació eminent
del dret a governar-nos autonómicamear que ens Ita estat reconegut.
¡Per que, hem d'insistir, un partir
catalanista fa d'advocat d'un ;. interessos materials partieulars contra els
fueressos morals del catalaniarne i
contra la dignitat de Eautonornia?
¿Qué il ha passat que no ha mirat
Pira a crear aquest primer conflicte
entre l'Estar i la Catalunya autbnoaa'i Denles no li ha passat res sind
es e ira tingut por de perdre quinze
O vint mil vots si r.o s'ajupia a les
pretensions dels propietaris afectare
per la Ilei. Ens consta que determinara elements addicies a la Lliga han
vist amb pos:tiu disgusi aquesta barata :eta a costes de la catalanitat;
eis estratega electorals de la Lliga
s2ban acoquinar davant l'amenaça
d'amaells eleetors i s'han cenia la
sizeificació catalanista del seu partit
Per un miserable plat de Ilenties que
no els tara profit.
Perquè cal entendre'ns he: la Lliga, en instar el govern que interposi el recurs, no discuteix la :le:
discuteix les facultats del Parlamen tCata:unya, és a dir, tras-

El

!Lda. la • qüestió al pla de la sensibilitat catalanista. Si les facultats
legislatives en materia social han
resultar restringides en l'Estatut, ha
han estat contra la voluntat deis catalans. i la Lliga s'aprofita daquesta
reducció imposada, a clesgrat d'ella
mateixa, per a afalagar uns guante
miles d'electors problematics, en
perjudici del prestigi de l'autonomia.
Que jurisconsults eminents critiquin
la Ilei durament, tense dir un mot
de la veritable qüestió que interessa
el catalanisme. no els treurá del mal
pas an s'han posat. Altres personalitat prestigioses comenten la He! favorablement. Si la Lliga
nr hagués abandonar el seu lloc al
Parlament bauria pogut combatre la
i les seres observacions haurien
qurdat registrades. Renuncia despeetisatuent a intervenir en la discussió
d e l a hei, i ara es refia que algú
faci la ieina que hacia de fe- ella a
l'hora i al ;Ice oportuns. Pena ara no
es aixó el que interessa, i toas els
allegara pòstums contra la Ilei no
desvirtuaran l'enormitat anticataiana
que ha comes la Lliga per pura
voracitat e:ectoral. Es ella la que
ha parrar ei plet a Pestadi estrictament catalanista i en aquest medi el
seu desastre será. irreparable.
En conclusió: els fets són alai, i
cap explicació ri conferencia no els
podrá desvirtuar. La Lliga no recorre contra la llei per defectuosa o injusta, sinó que nega competencia al
legislarlas. que Ella dictada: es a dir ,
denuncia al govern de la República
una suposada extralimitació del Parlament de Catalun y a, i amb aquesta
dennncia obliga el govern a actuar
contra les iniciatives del nrstre Parlament. Tot aquest zel, pera. is en
benefie d'una clientela i en perjudici
de l'autonomia. El catalanisme no es
pot posar la qüestió en altres termes.

Ami> referencia al docurnent trames
per la Geueralaat a Madrid, del qual
parlavem en la riostra edició d'ahir, i
en abeencia dl President de la Generalitat, el conseller de Finances ha
hiurat a la premsa la nota segnents
"Amb nimia de la promulgació del
Decret de 8 de n'arç d'any any, relatiu a la cessió de la contribució territorial a Catalunya, el Govern de la
Generalitat trameté al senyor President del Consell de Ministres un escrit, en el qual, tot fent constar l'agramient per la decisió amb qué hacia estar portan a terme el compromis de ter la cessió ~rentada abans
del primer d'abril, es consignaven les
reserves que el Govern de la Generalitat havia de fer a determinar! extrems d'aquel! Decret, algun deis
quals contenia perills evidents de desvittuació de l'Estatua
El Consell de la Generalitat, obrant
amb la maxima discreció, i per tal de
no crear dificultare al Govern central
a base duna disconformitat que tenia
el convenciment de veure esvaida en
aprovar-se el Decret de cessió definitiva de la contribució, es va abateoir de donar publicitat i àdhuc referencia de l'esmentada nota, i aixi ho
feia constar en la comunicació tramesa al senyor Lerroux.
Dones be: en el Loasen de Ministres celebrat a Madrid divendres pasear es va aprovar, segons referéncies,
un escrit de resposta al del Govern
català, escrit que encara no ha arribar a la Presidencia de la Generalitat.
Aixó no ha obstat perque un diari de
Barcelona l'hagi publicar íntegrament
en la seca edició de diumenge, mancant-hi, nones, unes variacions acordudes, segons referencies oiicioses, en
el Consell de Ministres. L'escrit de la
Generalitat continua Medir.
De moment no interessa mis que
remarcar aquesta anomalia i el contrast de conductes de l'un i Paltre
Govern. Quan el de la Generalitat
conegui oficialinent la resposta de Madrid la replicará degudament i lliurara al coneixement públic rota els
docurnents cursats. Ara es limita a
fer constar el disgust per aquesta
desconsideració, que el Govern de la
Generalitat confia que li sera satisfactóriament explicada tot assegurant-li
qure no enclou un boira de deliberada
hostilitat a la representació de la Catalunya autónoma. S r aixi no fos, el
Govern de la Generalitat no °MirlaMadrid, co. — A darrera hora de la ria el deure que ti de mantenir en
tarda In ha hagut gran animació pels pas. rol cas els drets i la dignitat del nossadissos de la Carnbra. Es nota gran tre poble.
movitnent entre els dioutats de la
Essera imminent la. promulgació del
C. E. D. A. El senyor Gil Robles ha De:ret de cessió definitiva de la concoaversat amb diversos periodistes als tribució territorial, el Govern de la
nuals ha manifestat Eme havia celebrar Generalitat ha volgut que el Censen
una conferència arnb el President de la de Ministres conegués prèviament el
Cambra. per tal de narlardi de la hei de seu criteri, 1 a tal ji ha estar cursat
termes munici pals. Un peeiodista li
el telegrama següent:
dit que molt aviat osorreran esdeveni"Presidente Generalidsd sie Catalurnents por tics que afecten la nrinoria
fia a Excmo. Sr. Presidente Consejo
A..
i
el
senvor
Gil
Rola C. E. D .
de Ministros. — Madrid.
l:13es Ita contestat:
Un diario de esta ciudad, edición doL'únic que us pase dir és que ens re- mingo, publicó texto integro nota
unirem dijous per seguir canviant im- V. E. contestando la mía fecha ir
oressicns sobre el mament politic, i l'ac- abril relativa Decreto 28 marzo cetitud que davant els politice haga d'a- sión contribución territorial nota no
doptar la C. E. D. A.
recibida esta Presidencia hasta fecha.
El senyor Gil Robles no ha volgut Confiando dicha anomalia no envueléster raes explicit.
ve deliberad:. desconsideración ConEls periodistes s'han yogur assabentar -jo Generalidad y menos hostilidad
per boca d'un di putar de la C E. D. A. régimen autonómico, créome obliganiolt destacar, que, en efecte, In hacia do formular urgencia algunas obsernoticies de gran interés politic. En la vaciones dicha nota suponiendo auténreunió suc ha celebras el Consell Na- tico texto publicado. A reserva concional de la C E. D. A. s'Ira acordar testar ampliamente extremos referensolidaritzar-se arnb la Política fins ara tes criterio valorizaciones no tan urseguida pel cap del partir d'Acció Po- gentes y confiando nuevo Decreto cenular, senyor Gil Robles. Al rnateix sión territorial será aprobado Contemps fer veure la necessitat duna de- sejo viernes, cúmpleme deber expreclaració de fe republicana i a continua- sar V. E. sin demora disconformidad
ció reclamar el poder, censiderant el Cmi- Generalidad con manifestaciones sesell Nacional suc aquesta resolució no gún las cuales administración contribución territorial permaneceria en alies por retardar rtl5.
El senyor Gil Robles Ora mostrar nisterio Hacienda hasta valorización
identificar amb aquest criteri i ha acor- contribución cedida. Cedida contribudar dur a la reunió de la m1110r1a aquesta ción efectos primero abril Consejo
Generalidad no pueda admitir en adresolució, per a la seca aprovació.
També s'ha dit pels rassadissos de la ministración dicho recurso hagerenCansina que en la reunió que se celebrara cias no previstas Estatuto y menos
aquesta nit, a les des!, per la minada, s'a- por tiempo indefinido, según resulta
de su nota. Asimismo respecto indoptes aqueas importantissim acord.
tervención ulterior debo atenerme cri(Continua a la Página 5, col. 2) terio manifestado mi nota ra abril, según la cual intervención constante y
previa no es necesaria para electos
establecidos artículo 16 Estatuto. Confío próximo Decreto desvanecerá fundados recelos desvirtuación espíritu y
texto estatutario. Salúdale atentamente."

La C. E. D. A. acatará la Roptibliog
demanarit el poder
per a dissoldre
les Corts

.17mi comencara, a Clermont-Ferrand,
el primer Congres ertraordinari del partir re/schied radical i radical-socialista.
ha conrocacié del anal ton demanada
demii dels esdeveniments del 6 de febrer
i de la constittició del gabinet Downerglte.
•
El 5 de more darrer ¡'assemblea dels
presidents i secreicris general: del comino de fecleraninr, dreartnrtent-Ii

Edouard Herriot
unida amb l'oficina del Comité executiu
i els representants dels grupa parlamentaris del partit al Senat i a la Caalbea, ¡sarda aprorat els desigs dels qui
dementaren la can:nutrió del Congr,Is, i
encarregat a un gimo de tretze representants de preParar an programa d'acciá
imnicdiata sobre la reforma de les ittstitucions parlamentaries i de l'Estat, sobre els problemrs econamics, agricoles i
financers, sobre cp problema de Catite
forjé: i l'emproment de la ioventui Per

tal de irr ross¡Irli 114, darrera el Parta,
hagués la nnió d,- to ts els republicatis
per a la defensa i cl perteccionament del
ragim.
Das debats principal' °alisaran ratencid dets delegats del Partit radical-socialista. El primer tindra per ()bical' sormatee al ilidici dels deleglits tots els haMes reCoaealelS (Calii's actes contra l'honor, que i;tan fet campliees, de
liuiy o de pral, de l'estafador Starisky.
L'u raPort elaboro per Albert Bayet s-ed,
apeara/ Per la guasi unanisens
3falgrat la importancia que fi la determinada de les responsabilitats morals en ttn, ¡ala jeCereiala certs 'm' albees dci parti: rs l'afee Starisk3, aquest
primer nlebal quedara una mica tu-afina
datunt impormncio del segon, o sigui
sobre 1..2 política general. l'cr a watts
aguest debat ha de consistir a flaa r so'
¡cursi la Possibilitat del partit en els
moninas actuals, trobar les bicis de l'ordre económic non, les solueions als Problemes de lasse forras i dels intercanvis
comercials. Perd, de Id,- el debut es
cour .ertira en una ocasió Per a determinar les enndicions de la parlicitaciti del

El diumenge vinent —demi passat —, al local cedit per A. C. R.,
Corte Catalanes, 389, principal, tindra.
Iloc la primera de les converses, convocades Mal a resultar d'aquella
"consulta als joves - que vele la Ilum
a les pagines de LA PUBLICITAT
aquests darrers temps. Tot l'element
jove hi és cridat. Creiem que és d'una
innegable urgencia aquest canvi «impressions entre persones que se
sauna mis enlla deis partits politics
i que vulguin escatir aquestes grestiene:
A) Concepte de Catalunya en el
moment actual.
B) Papen que hem de representar dintre e) man.
C) Idees generals que han de formar l'essència d'accione futures.
ID) Visió de la vida pública, tal
cona es dóna dins cada individu de la
generació pie puja.
Enumeren aquestes qüestiens no
pas com a programa ni ordre del dia.
sinó mis aviar per a transcriure aproximadament el camp tearicament infinit dunes converses que, principalmena tenen per ohjecte posar en
relació "personal" tots els elements
que han de formar el nucli de la
Catalunya immediatarnent próxima.
I no se'ns pot tallar de massa pretensiós aquest programa. Creiem que
tothom, ultra el valor que poden tenir les seves idees, necessita la telació amb els altres bornes per a
convertir-les en realitats, i tumbé, i
no menys, per a donar-los aquest
grau d'afinament que no pot sortir
sine, de la discussió serena. Un deis
mals més grane que ha tingut la
nostra terna és aquesta ahsencia de
vida de relació. ;Quants valore perduts, monta per asfixia! ; Quantes
idees estravagants per falta de control
tot alzó representa!
I en voler estrenar aquest defecte
que fins ara s'Ira notat a la nostra
vida pública, preferim encomanar el
remei a les promocione mis joves.
Encara tenen una ductilitat i una
potencia de sinceritat que no pot obtenir-se de les altres, ja iicades dintre
la rutina deis costuras públics de
uns ara i treballades, vulgues no
gues, per les realitats que ells =reiste crearen.
l l'eficacia de tot el que representa acostament, relació ée enorme,
decisiva. Fixem-nos només que una
cosa tan apartada de la politica com
uns Jocs Florals, posem per cae, pegué crear un moviment sentimental
que ens ha proporcionar una torea
d'expansiä que tot just avui declina.
Per que? Perque posava en relució
uns amb alares els valors de la terra
i les animes populars.
Peris no en3 apartéssim massa del
tema d'aquestes tisúes. En ratificar la
convocatòria de die! passats fern una
crida cordial a tots els cors sans, els
cervells actius i les consciencies dretureres o simplement inquietes de
•Ielement jove de Catalunya. No clubtem de l'eficacia duquesas empresa.
Només en dubtariem si no estiguéssin' segura de l'esdevenidor de la
nostra Patria i de la vitalitat de la
nostra terra. 1 com gent mis diversa
vingui, millor. Serena mis a prop de
copsar entre tots la visió totalitaria
de la nostra nacionalitat, trama indispensable i previ a tota actuació
política dotada dambició i de gran-

partit raditat al gavera Dounteratie, n
ba si annesta participacid ha désser mande5a.
(inflada i continuada,
lits (mi delermiwn agites, deba voldrall scourantent criticar la Política económica del den tera Dounterque, sobretot
ds d'eras llei, i tot criticant les deei-

Rossend LLATES
Fermi VERGgS

treses reclamaran una transformacid de les doctrines del pa rt it radica/,
prr tal de situar-lo mes cate a resarterra.
.4ottests dos orups sssrdraut, eadascun Per

ROOSEVELT GRAVARA

la seva part, els seus defensors. Ilerriat.
1k-ritt, Chautemps, Caillaux,
i
Milhoud , i tes prinripals figures del parlit, ruina a fervor diosa política de fre to i d'apoi:egament d'esperits. La mame Part de les ordres del dia voladas
per les federarions departamentals, recol:en la collaboració al aoven) Dounter!me i r.rPrr.e.ren la tona simoatia al pre(Cont. a la p. 7, c. 31
sident Ilerrio(.

Washington, lo. — El senyor Roosevelt ha firmat avui la llei fiscal per
a 1935.
Hi figuren 417.000000 de datare
de nous ingressos, i es graven forrar/reta les grana fortunes.
D'acui endavant es faran públiques
les declaracions de l'impost sobre la
renda.

sbus

LES GRANS FORTUNES

Salazar Alonso

eire Itagenbeck

Barrera torna
esser

Madrid

444r ea oesesobarcar a Barcelona un 'del. :tes !ama gos circe del tmtin
eetatimpla,' aVesoll, Velefant que trabilla • el les °perdiz:coi
-f7.11 1 V(WI j.....A9embarmanee
'

Madrid, 10. — Aquest mal I,
acompanyat d'alguns amics Ola
presentat el gen e ral Barrera chicana la Sala simenit del Tribunal
Suprern per tal d'aeollir-se als
beneficie de l'arnnistia.
També ala presentid a la utaLeiXa Sala amb igual finalilat,
l'eS-marqUes de San Rafael.
Dels processals pels sureessus
d'agost a Madrid. 1 després 11Pelnhafs en rehellia, envara en
'

posar-so 11 (113-

per JOSEP N'AM PLANES

Potser sera convenient dedicar un article a explicar l'engranatge de la máquina sindical de la C. N. T. tal com
funciona, m/s teòricament que P ractica ment, potser, des de Eany 1931. La novetat d'aquesta reforma, el pinyol de la
qual es la Federació Nacional d'Indastría, es basa en la següent idea:
Es eridente que el capitalisma tiende
cada día indo hacia la completa concentración iadu tarja/ y económica. 3' no e i
menos eridente que el interés de clase
eld Proletariado esta asimismo en stt propia concentración como factor Prof esional,

El Sindicat d'Indústria
Caben en aquest Sindicar tete els treballadors dista indústria determinada,
!tense distinció despeeialitats professionale. Agafem, com a exemple, el Sindicar d'Indéletria de l'Edificació n l'integren els paletee, ruiniert , picapedrers,
melers, mosaistes, pavimentadors,
xaires. estucadors, cimentistes serrallers,
lampistes, vidriers, i, en fi, totes les
especialitats professionals que es retadcieoinsetnedhiarieuedraernrseigutueamprbodlu'edf
eii,,eienarleids.
series snimes fins als qui ¿citen acaluats
eis
Cadascuna d'aquestes especialitats professionals ha de constituir, dintre del
Sindicat, una secció amb personalitat i
autonomía própies. Per a declarar un,
vaga, peró, necessita l'autorització
l'Assenhlea g eneral del Sindicat.

Comitès de fàbrica

i de taller
Amb ha creació de les sexions, la figura de Eantie delegar del Sinlicat desapareix. Són els delegats de les diferente seccions que hi hagi en una fábrica o taller els qui formen el Comise.
La parte mas fundamental de la »lisian de los Comites fábrica, taller, etcitera, esta en el sentido revolueinnaHa de la taisMa, ya qt(e estos Contits.

zar fajada entre els diversos estalillments o centres iniustrials i tindri cura
de mantenir les relacione amb els Sin.4rats de la mateixa indústria de la costa
del país
el La Federació Nacional dindUstiu
será el re7ulador de la oroducció de la
indastria (le la seva jari.diccró, sem,ns
des del puna de vista nacicnal. i per a
atendre les relacione amb l'exterior, s'entendrft amb la Confederació Nacional 'lt
Sinlicats.
Com es par reune, el rol de la F. N. E
te una ambició i tina vaguetat caractsrisr la tles de toree les gratas perspectivas
lel Cemunisme Llibertari.

La Federació Local
de Sindicats
Representa exactament el Que el seu
ruar indrcu. Junt amb la Fetieració Comarcal, que es troba en un grata mis
amunt, és l'atizan denllac deis Sindícate
amb la Ceniederacia Regional.

La Confederació
Regional
La 5 esa astisitat es análoga a la de
la Federació local, ampliada. naturalment, al seu major radi d'ascia.
Catalunya. per exern ple, es divideix en
quatre províncies, cada una de les quals
designa dos delezats. Barcelona. residencia del Comité Regional, per majá de
la Federació Local, designa cinc Sindical!. i cadascun d'aarests nomena un adjunt per al Gomita. Tenim, dom, q ue el
Cornite Regional esta compost de cuit
delegare que formen !a part execeira i
cinc adjunts que tenen veu pera no tenen vot.
El Ple del Con-lita Regional el formen aquest amb els representante ¿inertes
de les federacinne !mala i comarcala. i
les Cnnferencies i Cnnesereems regionals
e% componen dels repreeentartts directes
dels Sindicare de !a venid.

La Confederació
Nacional

vencidos el Estado y el capitalismo Mr
la occijn ricleata de la Rcvoluci,in
Es el centre de lea relacione de tot
habrdn de ser, en sus resPectipas
j urisdicciones; loa gestores de la ecoso- l'aparen sindica(' del tesis i el necea:Panda; esto es: seran ellos los encargadas r/tiesa amb l'Associació Internacienü de

de administrar el funcionamiento de lo Trehallador s.
El Comité Nacional esta formar per
maquina económica es el triple aspecto
de organización, Producción y distribu- tretze individuas, els quals Oran de reunir.
almenys. un Ceo(' a la eetenana.
ción.
El Ple del Comité Nacional el formen
els tretze membres eementate i un deComitès de districte
legar de cada Confederació Regicnal,
o de barriada
El Ple s'ha de reunir, almenvs, una cegada cada trimestre. Cada C. R. ti un
Els trobem solarnent en les grans ciu- vot i la part executiva del Contitè. retats, i llar missió es facilitar la infor- Presentada pel secretari general, tornes té
mació i l'orientació deis obrers perta- la facultar del vot de desempat, quan
nyents a Sindícate grosses. com els de calgui.
'es
la Afetallítrgia, Construcció o Art Fabril. Per mitjä ¿'aquesta Comités, els
Ja hern dit en començar que potser el
obrers d'una barriada poden estar cans- funcionament d'armen complicar engratantment en contacte entre si i amb el natge tenia mes de teóric que de pràcSindicar. a través deis informes que els tic. Cal. dones, que el lector no s'imtramet l'entitat central.
pressioni nossa amb la gravetat
En encames en que els Sindicats siín questa prosa administrativa. La C N. T,
clausurats i perseguida I actuació sindi- ni m'es ni menys oue qualsevol altra orcal visible, els Camites de districte o de ganitració del rois, va un mica coas
barriada tenen asta gran missió a rea- Díaz vol.
litzar entre els comporents dels Sindicats. grans o perlas. i que consisteix a Estructura
servir denllac entre tcts els òrgans sinadministrativa
dicals.
El segell confedera! és !limar als SinVisió de conjunt
dicats locals segons el nombre d'afiliats
que tenen. Aquest segell, que val vint
del Sindicat
cèntims. es repartís de la següent maVist de baix a dalt, el Sindicat és nera:
Per a la Federació Local o Comarcal,
al Els treballadors d'una fábrica. taller, mina, obra, etc., tots ells adscrits a d'''Perinatm
c li C%nrite pro-presos local, dos
un Sindicar, designen els delegare cor- cintims.
responents a cadascuna de les caracterísPer al Comite Regional, dos cantiquee professionals, els quals componen
ei Comité de fabrica o taller, encarregat tinPer a les publicacions, dos cèntims.
de resoldre totes les qüestions d'ordre
Per al Comité pro-presos Nacional, dos
interior que no afectin els interessos ge- (alunare.
les seccions o del Sindicat
nerals
Per al Comitè Nacional, set centims.
1, 1 Els Comités de districte o de barEls alares tres centims sels queda el
riada sial els órgans d'enllaç entre els Sindicar.
Confites de fábrica i taller i els Comités
Cada Regió s'edita el seu carnet con¡ Juntes de secció del Sinaieat.
federa!.
c) Les seccions sindicals són l'expressió professional de les branques indus- La propaganda
trials i teten persenalitat i autonomia
Un gran nombre de rearesentants de
priwies per a 'soler resoldre lotes les Sindicats eren partidaris sie la creació
questians tecnico-pratessionals nue els in- d'una escala doradars. Aquesta idea toca
teressin directament i exclusivament.
mota discutida i. finalment, rebutjada.
d) El Sindicar is el nexe que uneix A remarcar rarguntentaciP• del delegat
les Seccions per mirla d'un sistema ( e- del C. R de I.levant : La Confedera:idee
deral de relacione i d'un nade de snli- as oeste. COMO msrtsttjsmo obrero p Pro.
datitat moral i económica contra el fesiorwl, aceptar la creación de %ala escapitalisme i l'Estat.
cuela de oradores, no Puede hacerlo
el El Comité general i els %mis dele- Porque nosotros. que luchamos abiertagar, representen el Sinslicat en l'ordre de Mente, correríamos el peligro de gue se
relacioiss exterior% davant la Foleracia istrodniera entre nosotros 1/113 clase: la
Nacional d'huhi s tria i Ares organismes de los tuse saben, ron preponderancia sostiperiors sie carieter sindical i da‘ant le; bre los eme usa soben.
institucions ele l'Estat.
Descartada l'escola d'orador!. ets
os nts hasics de la propaganda anarLa Federació Nacional
quista san la aremea. i. sobretot, els Ateneus Ilibertarie.
d'Indústria
Josep Pilar: a PLANES
Aixi com el Sindicar és un centre as
relució de Seccions professionals, la Fe•
111 Vegi's lb PUBLICITAT dels
deració Nacional d'Indústria és el e - n- dies 21.
i ao
3.1. 55. 36. a).
tre de lee relaciont dels Sindicats d'u i 3, 4, s i to de maje.
11 3 intInstria determinada, escampats ne.
9 (Seantra.)
les distintes reginns el'un pele.
Resumint a grans trets el rol de Porganancia sindical eccintiasla pee indüs.
tries, smhern Que les %eVéS activitats dudel /breo
rare i després de la Revolucia social
van les seaiients:
dels charle 'JAN!
a) El Comité de fábrica o ta l ler, con
es'-vertincom.slaRe
Madrid. 10. — El PresidenC
lució es (ara amo de restabliment
del Consell de ministres Int madustrial, camp. mina, etc.. i el posara se naualni ¡de perlodist,tsg QUE en el
funcions sota la seva direcció i adtv;Consell denla es traetura de
nistrarió.
bl El Comise general del Sindicas la qiies1 id relativa a l'eleva*,
•eri l'encarregat d'ornand dele COSt do! periódica. • . 00. n-n 4
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El torneig nocturn en pista
coberta
Aquesta tarda, a les set, LA PENOLTIMA
JORNADA ENS
arribad' Paulino Uzcudun DONA PARTIDES INTERESSANTISSIMES
:-:
UNA
FACIL VICa Barcelona
TÓRIA DEL LAIETÀ :-: L'ATLAS
DAVANT EL GRAN COMBAT
DIUMENGE A L'ESTAD'

Ahir, la policia va descobrir
una banda de falsificadors
d'entrades de l'Estadi
Aquesta tarda, a les set, arribara
a Barcelona, procedent de Sant Sebastia, el campió d'E.spanya Paulino
Uzeudun, que ve acompanyat des de
la capital guipuscoana per una caravana de .ta cotxes. Per tal de rebre
el famós boxador base, els orgenitzadors del cornbat han preparar una
rebuda originalissima. A les cinc de
la tarda sortir* del Teatre Olympia
una caravana de raes de vuitanta cotxes, la qual, ordenadarnent, es dirigirá a Martorell, per donar la benvinguda a Uzcudun i acompanyar-lo
deapres fins a Barcelona. Per tal de
formar part d'aquesta caravana, cal
inscriure's, fins a les tres de la tarda,
a les oficines del Teatre Olympia, on
rebran una contransenya especial, que
ele permetre poder format -ne para
Dissabte al metí Paulino visitara
l'honorable President de la Generalites, senyor Companys. i al migdia
anirâ a dipositar un ram de flors a
la tomba del President Marit.
• ••
Des de fa alguns dies havien arribas a les oficines de l'organitzaciú
confidències donant compte de l'existencia d'una banda de falsificadors
d'entrades i localitats per a la reunió
pugilistica de diumenge. El senyor
Gasa seguidament en dona compte
a la policia, i aquesta, després de
!largues indagacions, ha negus descobrir la banda de falsificadors.
Ahir al metí detingué dos subjectes dels complicats en la falsificació.
Un d'ella es din Francesc de la Paz
Jiménez, de 26 anys d'edat, natural
d'Avila, i l'altre, Valenti Gavera Pérez, de 26 anys, natural de Soria,
tots dos complicats en la banda. De
les declaracions d'aquests es desprèn
que es tractava d'una organització
internacional. puix que les entrades
falsificades havien estas ja repartides per Espanya i Franca. La policia espera poder detenir els altres
complicats, ¡ l'Empresa organitzadora
del combas., que des de feia teMPS
venia recomanant al públic que s'abstingués d'adquirir entrades si no era
a les taquilles Adela Ii ho recomana
encara ara, ja que bon nombre del
taquillatge fals ha estat posas en circulació.
• •
Des d'ahir, es troba a Barcelona
l'ex-campió del món del pes ploma
André Reutis, el qual assistí ahir a
l'entrenament que Schmeling efectua
a Sitges. Reutis, que coneix Schmeling des que inici la sera campanya
a Nord-América, digué després de
l'entrenament que havia trobat Schmeling en una forma magnifica i que
esperava veure'l actuar com en els
seus millors temps. També va dir
Reutis que l'expectació que el combas ha desvetllat a Paris ha estat
enorme, i que ahir, amb en, van arribar de França mes de dos-cents aficionats. Calcula Reutis que de París,
a part deis envista especials dels pe •
:Medica, vindran a Barcelona mis de
dos mil aficionats.
VARIA
La 1. B. U. acaba de designar Glrones i Augier per a disputar el titol
de campió d'Europa deis ploma, actualment vacant.
- A la reunió en la qual Thil va
vencer Roth, De Witt, campió dalemanya dels mig forts, fin matx nul
amb Lebrize.
- Dissabte, a París, Anderson
(suec) i Lauriot (francès) feren matx
nul a deu represes.
- Marcel Thil, després de la seva
victötid darnunt Gustau Roth, es proposa abastar el titol de campió del
.món deis mig forts en un mata
contra l'america Rozembloom, que és
.l'actual teaidor. El seu darrer adver•
aa r i pensa oca seu cante co una revenia a disputar a Brusseiles.
- A Mulaouse, Kid Francis, francas, vence alagliozza i taub, per
punts.
- A Valenc ; ennes, el francés Hurnéry obliga a abandonar el belga
Corneli, a la quarta represas
- A Liverpool, Sonny Lee, que
havia obtingut seixanta-vuit victeries
consecutives, havent estat colpit
regularment al segon round, va
voler continuar, peró l'arbitre va ha•
ver d'intervenir segons mes tard per
a declarar-lo batut per inferioritat
manifesta. El seu adversari fou
George Reynolds, que substituia Nel
Tarleton.
- Comuniquen de Berlín que isidoro, despees de la seva brillant eletbria damunt Hocaver, campió d'Alemanya dels pesos forts, serà oposat
a Schoenrat, un dels pesos forts alemanys mes resistents. També es P ar
a Berlín d'oposar el base a Schrne--la
ling.
- Els diaris americans comenten
favorablement la victòria assolida per
l'alemany Walter Neusel sobre l'america Loughran. Horn p arla ara d'opo.
sir Heusel a Steve Flamas ,
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CLUB OPERI GRAN RESISTÉNCIA ALS JOVES, AMI COM
L'ATIILETIC A L'INTENDENCIA
:-: PATRIA- ESPANYOL EMOCIONA AL RESPECTABLE
BREU COMENTARI
La penúltima jornada d'aquest interessant torneig aplega a la sala de l'Iris
Park una veritable gernació.
Era tal l'afluència de P ali e, Q ue els
no mbrosos seients que hi ha resultaren
insuficients, i hom veié una gran quantitat d'espectadors contemplant el descabdellament de la vetllada, a peu dret.
I es comprendrà facilment aquesta espectació, en donar un cop crull als encentres que hi hacia assenyalats. Com a
aperitiu, esteva anuncias un foro interessant Laiete - Petisa Coratge, que
si bé de resultat ja ' ahnt, no per això
havia d'avorrir. El suceda un anivellat
Atlas - Joves, el qua l era seguit de la
partida que podriem dir-ne "clott", o sigui el Patrie - Espanyol. que era esperat pels aficiones com a revenja d'aquell
famas que celebraren ara fa uns tres
mesos, corresponent al ja finit campionat de Catalunya. que com tothora recordara acaba amb la vicaria dels del Patrie. I saneara la vetllada intendencia Athletic. Per tant, htm trobat perfectament natural l'interès que havia desvetllat aquesta data. (edad darrera d'aquesta bella manifestació del nostre esport, com ami mateix que la catana
de l'Iris Park los insuficient.
LA PRIMERA PARTIDA
Amb uns Quanta rninuts de retard en
relació a l'horari p reviament fixat, va
començar el primer encontre, o sigui el
Laieti - Penya Coratge.
Horn pogué adonar-se tot seguit que
el mateix seria reso l t amb facilitas pels
del Laiete, des prés de dominar la mar
o menys duradera resistencia que els
oposarien els penyistes.
En la primera cara aquesta resistencia fou quasi podriern dir heroica. Els
jgadors blaus hi posaren tot l'entusiasme possible. Perú les falles que hi havia a l'equip en modificar-lo a darrera
hora. va fer ne el conjunt del cinc se •n
ressentís.
A la segona pare els jgadors blancs.
amb relativa facilitas, s'avançaren en el
marcador de tal manera, q ue anca que
semblava q ue seria un resultas honréis
Per als penyietes. es convertí, en finalitzar, en una derrota potser massa eresruda.
Psi Laieti tots bregaren cm sem
i bé. la primera part, Creus i Do--pre,
mingo estigueren un xic apagats. pero
a la segona, la confianea que els sena
companys d'equip els infiltraren els doné
la seguretat i serenitat necessàries per a
acabar fornint una complerta partida.
Muscat, bé, com sempre. Pels penyistes.
el millor, cona se mp re. Prieto. Blanua
tan fi com en entres ocasions. La resta
de l'equip, desaPercebuda per compita
L'arbitratge del senyor Marfil, a estones
be; d'altres, no tant: rerb, e a coajunt, la seva actuació no fou dolenta.

NAFTALINA

E
LA1ETA, 31 PENYA CORATGE, 6
EL SEGON ENCONTRÉ
A les onze menys deu minuts, l'arbitre senyor Manent assenyalà el comeneament de la partida Iones - Atlas
Club.
S'esperava un xic de resistència per
part d'aquests (jarrees. i a fe Que roncearen. Durant la primera part, es va
apreciar un embrollament i confluid de
jugades, que feren que el joc en 'cutis
perjudicas.
Els Joves l'acabaren amb avantatge
damunt els Seas contrincants.
A la segona, Den!), es velé molt millor
icc per ambdues tarta. En aqueas temps,
l'Atlas Club s'ami afermant d'una manera perillosa: la consecució d'algun'
baqueta quasi en finalitzar, posé en aren
perill la victòria dels Joves. Acaba la
partida, per?) amb resultat favorable ner
a aquests darrers. L'arbitratge de Manent, en tos moment just ¡ encertat, imposant-se als jugadora d'una manera decisiva i no permetent que el joc s'enduris gens ni gota.
U.C. DE »VES, 17-ATLAS CLUB, la

LA TERCERA PARTIDA
En arribar a aquest moment, l'expectació del nombrós públic que omplia la
gran sala de l'Iris Park s'era arribada
al seu punt
El xoc Patrie - Espanyol, que ens haala de donar un semifinalista, hacia
apassionat vivament els "supporters"
de l'un i
bandola.
A tres quarts de dotze, l'arbitre sensor Marfil va fer el sciaal par a començar ha partida.
Els qui ens proinetisin urea:miar joc
hell i emósiu, a la regada tse tala ben
diferent tecnica a basa ea adentra i táctica segura, no ens veierein defrau leas
pas gens. En els primers :u in ceta rera,
el nerviosisme dentina els jugadora
d'ambdós bandola. i va fer que moltes de
les jugades que realitzaven rio les poguessin finalitzar amb exit, per la manca
de DreCiSió.
Aixi que aria avancant la lluita, però,
tots sanaren afermant d'una manera
ben ostensible i lleven fou asan varn
poder veure aquell gran inc famós del
Patrie i aquella meravellosa seguretat
dels tiradors de l'Espanyol.
En els primers instants prengué la
davantera el cine blau. transformant els
seus davantera i alaunier uns tirs que
succeiren a uns bells atacs portats amb
gran intelligencia. Replicaren els de l'Espanyol adequadament i van anivellar ei
marcador.
Mentrestant, els ànims es van anar caldejant. Els partidaria dels dos clubs s'enardien amb les jugades dels seus simpatitzants. fent que s'arribes a una innecessària tensió nerviosa entre molts
dels espectadora.
Continué el joc. ara Mes bonic i elegant per oart del Patrie, i continuava
també l'Espanyol mostrant aquella gran
seguretat en el tir que el fila famas. El
joc, per diversos motius, fou internen'taut diverses vegades. Aquests instants
d'espera van produir alguns intenta de
protesta per part del públic.
L'àrbitre Marfil, que, com diem, tenia
cura de la direcció de la partida, va cometre en el transcurs d'aquest primer
temps alguns errórs. que van fer que el
públic protestes. Després d'ah:nena canvis de jugadors per part de l'Espanyol.
va acabar el Pr imer temes amb avantatge
per als del Patrie.
En començar la segnna part, hotn es
va poder adunar que el loe baria micontra les noras un cent per cent. El Patrie, en
mes
aqueas aspecte. sobresorti per datnunt
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del seta contrilacant, per les bello juga- port. per Vean esclatant que vénen acondes que portà a Serme. Els seus j u g a- seguint.
SS.
dors es mogueren amb una precisió tan
desconcertant, que el. ju gadora espanyoRESULTATS TECNICS
listes, en alguns instants no sabien a qui
31 Penya Coratge, 6.
marcar. Maunier, tot i actuar de defenAtlas Club. la - U. C. de brea. tu,.
sa, organitza tan bellament l'asee dels
Patrie,
26
- Espanyol, 21.
seus companys, que en molts instants
Intendencia, ip Athletie. 14.
afitohell pagué tirar amb relativa faci• ••
EQUIPS QUE S'HAN CLASSIAqueas temps acabé de despertar* l'enFICAT SEMIFINALISTES
tusiasme del palie, ja que le.s boniques
jugades que els dos equipa prodigaren
Laietä E. C.
convidaven a la seva exteriorització.
Patrie.
Després de domini accentuat per part
U. C. Joves,
dels blaus, finalitzà la partida. Aquests
Intendencia.
guanyaren, enmig de l'entusiasme i els
Teta a q uests equips que aeabem d'e
aplaudiments del públic.
mentar disputaran. dijous, el dret a clasPel Patrie, en primer terme. sobreaorti sificar-se finalistes. Seguidament es disMaunier, el qual podem qualifiear d'arta putara la final.
fea de la victbria. Els secundaren adROLAND
mirablement eis seus cornpanys, en especial .Mitchell. Del seu virtuosisme tirant al cereol.
Per l'Espanyol, solament Coll per la
seva correcei6 i actuació aclarada mereix ésser citat en el capital de distin- Barcelona, 2; Hèrcules, 1
gits. Ferrer només es mostra encertadisAhir a la tarda, al camp de Les
sita' en el tir. Manrique, en el temps que Corts,
tingué noc aquest partit a misactua, apunté notables condiciona L'arEl públic no va assistir-hi
tós.
bitratge de Marfil, senzillament doten.
Peca de retard en l'assenyalament de les malta quantitat. La Iluita no fou tara.
faltes. i no fou precisament la impar- poc massa interessant, puja que el
Barcelona féu un dels sena partits
cialitat alió que el distingi.
d'escassa guatitas tecnica. L'Hercules.
PATRIE, ad - C. E. ESPANYOL, 21 en canvi, si bé no es pot comparar
amb els blau-grana, féu, no obstant.
un joc de conjunt i algun deis seus
LA DARRERA PARTIDA
elements es fin destacar, principalCom a darme encontre, lluitaren l'In- ment Mecha, defensa esquerra, que va
tendencia i l'Athletic de Sant Gervasi. fer una serie de jugades en tot el
Aquesta partida, amb seguretat eme no curs del partit, que oh classjfica com
pasará a la història. Durant la mitja el millor element de l'Hércules; Péhora que duré, només noques jugades rez, el guardameta valencia. cal tatomereixen ésser recordades, i aquestes
esmentar-lo, puix que la sena acquasi sempre van anar a cärrec de l'Ath- be
tuació tan sola elogis mereja; va deletic.
mostrar estil, collocació i seguretat.
Els jugadors d'aquest equip es comcont
portaren forca be, si es ti en compte De la línia mitjana cal easenyalar
l'alta classe del q ui dimecres al ves- a distingit alugica; dels davanters
Aracil, Tatono i Roldan.
pre loa el seu contrineant.
Del Barcelona, destacaren Pedrol.
Per l'Intendincia solament sobresortí
Ventoldra,
Morera i Cabanes, els all'actuació de Borrell i Martínez.
Per l'Athletic. be Romeas i Alegre. ees discreta
Els gols es van marcar de la seaixi com la seva linia davantera. Legüent forma: Al cap de 30 rninuts.
cha, molt segur tirant.
L'arbitratge del sen yor Monerris, con, una pilota aclarida per la defensa
tots els eine acostuma a portar a ter- blau-grana, la recollí Ventoldra, que
corregué la tinta, centrant Iang,
me, no ens Plagué Icen§ ni mica.
Cavanes Venvia a Morera, que assoli
• si •
el p rimer gol per al Barcelona.
Després , al cap de 37 minuta.
ATHLETIC, 14 INTENDENCIA, 19
va ésser l'Hèrcules que mareé, en una
En conjunt, aque s ta penúltima vetllada avaneada, en la qua] es va iormar una
agradé extraordinäriamen t al nombras "melee". Aracia iguaJa el marcador
public que assistí. Una ,egada mes es a un gol. Sense verdeció dins el priva demostrar, aixi, q ue les grans masmer temps.
ses es var interessant fortament pel nauEn el segon temps, semblä que el
see esprint, mestrant-nos clarament el Barcelona, vulgues fer joc precie, i
meras;ellós esdevenidor que ii está re- dominé uns deu minuts i aconseguí
servas.
un nou gol, degut a una passada de
D'aquestes columnes eatant , ens play Santos a Trujillo que centré i Remen.
en gran manera felicitar efusivament de cap rematé.
els organitzaders d'a q uesta com diem mes
Els equipiers
amunt bella manifestació del neetre es- següent forma: fosen integrats en la
Barcelona: Nogués, Villacampa, Al.
coriza. Santos, Soler, Pedrea VenFRONTÓ NOVETATS toldra, Trujillo, Morera, Ramon i Cabanes. Hércules: Pérez, Torregrosa.
AVI'!. DIVENDRES
Macla, Salvador, Gemía (desprijs
Tarda, a ioa 41
Cuenca), Mugica, Araeil, Adelantado
(després Romero), Suärez. Tatono i
PERRAMUS - NARNU I
Roldan. Arbitra regularment Menoroentra
quí.
CHISTU I - QUINTANA III
Abans d'aquest partir el Barcelona
a las 10151
(amateur) guanyi per 3 a o, a la Peitya Intrèpids.
A N OREBIETA II - PERSA
~ara
Un homenatge a Samitier.- El
SOLOZABAL - JAURECUI
vinent Mumenga, el Madrid homenatjaré Samitier; el contrincant será
Detalle per ~dala
l'Espanyol.

Futbol

Atletlsme Natae
A GIRONA
MATX ATLETES UNITS
I C. E. TERRASSA
El diumenge al metí se celebrã a la
Devesa un festival d'atletisme entre
els Atletes Unas de Girona i el Centre d'Emorts de Terrassa.
Els rosultats tècnics són els sealiente:

8e metros; s. Teepist, A. U., 9 s
5 - 10 (record social batut); 2, Cardús, T.; 3, Massana, T.
Disc: 1, Gonzälez, A. U., 29'35 me
2. Fraga. T., 28'90; 3, Giró, A -ces;
U., 28'37.
Salt d'alçada: a, Cardús. T., l'70
metres: 2. González, A. U., 165 (record social batut); 3, Giró, A. V.
Son motees: 1, Figueres, T.; 2 , Bonet. A. U.; 3. Ruiz 11 , A.
Javellna: 1, alassoni, A. U., 43'70
(récord social batut); 2, Cardna, T.
42 ) 7; 3, Bonet, A. U.. 4135.
a.000 metres ((ora de concurs)
Mesares, T.. ro m. 8 s. 3-5.
Pes: a, Ruiz 1 , T.. 9'46 motees;
Fraga, T., 9'43: 3. Maja, A. U., 9'24
Pesca; a, González. A. La, 3 in
lo c. (record provincial); 2, Cardas
T.. 3 . 50 metres; 3. Merino, A. U.
2'8o metres.
Triple Salt: f. Baris, A. U., 1222
metres: 2. Mae, A. U., 12; 3, Fraga
T.,
X ¡co rellevament,: 1, Atletes
Units: Vides, Te:misa Bares, Franc
.tri s. 9-10 (récord social batut);
Centre d'Esports de Terrassa.
Classificació per clubs: t. Atletes
Units, 91'5 punts: 2, Centre d'Eaports
ele Terrassa. 77.50.
L'organitzaeaa, bona.

Teni
-^
NOTES DIVERSES
A les pistes del T. G. d'Amsterdam
tindré llot del lo al 13 d'aquesa mes
tan gran torneig, que passara en in•
terés de tot l'organitzat in» ara a Holanda. Hi prendran part els representants d'Austrälia i Japa de la
Copa Davis i una selecció del Quenas
Club de Londres d'una banda i les
!nai pes raquetes masculines i femenines d'Holanda de l'altra.
• ••
Segons una informació de Nova
York al "Chicago Tribune" els jugadors Perry i Crawford passaran a les
files dels professionals ahans de fi
d'any. Sentirla que aquests rumors són
els mateixos que carden l'any passat Per Europa;'
*. • •
El matx anual de II. L. T. C. d'Anglaterra contra VI. L. T. C. de Prasma
tindrà lloc els dies 21 i 22 del oresent mes de maig, a les pistes de rEstadi Roland Garros, corn a pròleg dels
Campionats Internacional; de França
a••
La campiona d'Amèrica, senyoreta
Helena Jacobs, s'ha embarcas cap ä
Europa i es creu que jugará primerament a Roma, despees a París
Londres, Berlin, BrusseHes, a-araba:a.
Moscou, Estocolm 1 per últim a Madrid.

REVISTA DE PREMSA
Els fills deis vaguistes
MIRADOR
Celebra que les autoritats hogin tall n !
aquest truc sentimental. No possible
-diu-que els senyors d'un co,,iitè qua l
Puipiin incautar dels fills d'uns-sevol
ciutadans de la Repriblica i anunciar que
seran repartits u gri; els demani:

"Hem dit que l'explotació d'aquest
teruc sentimental, en principi, era una
cosa hàbil. Els resultats, pede, han
estat migradissims. La causa potser
Pu que l'habilitat era massa patent.
1, sobretot, a l'epoca actual les mul.
tituds senten una por tan gran i tan
instintiva corees el desori, que quan
qualsevol impuls els hi porta reaccionen de seguida i en sentit violentament contrari. El tipus d'agitació que
somien els ignorants extremistes de
la nostra terra es una cosa passada
de moda; tant cont la política de la
Lliga, que forma simetria amb la de
la F. A, I. Els procediments ja estan
gastats i estimc els minora ¡ ntés basats en un coneixement de l'anima
collectica topen amb el sentir del
temps i no arrelen o es migren de
pressa.
No s6n, dones, perilloses aquestes
agitacions que s'observen dintre de
la República, no se sap ben be amb
quina finalitat; perä estranyament
sincronitzades amb totes les maniobres de les dretes. Es a dir, san pera
'loses i nocives per als que han de servir-ne de carn de canó. I sed; de celebrar que un principi d'autoritat gens
impulsiu, gens cruel, pera dreturer i
ferm, defensés contra els seas redemptors lea classes obreres de la
República."
E.L SOL
Comenta, en tOPL1 severs, la vertió oft.
cial, segons la qual les expedicions de
nens aragonesas no sOrt sind expedicions
de propaganda dels vaguistes:

"El Poder público, que, a nuestro
juicio, debe probar siempre a cada
minuto, su eficacia y superioridad en
todos los aspectos de la vida, no
puede ceder tampoco en este de la
maestría en la propaganda. Si hay
alguna, la suya ha de ser también la
mejor. ¡Puede serlo en ningún caso
la pasividad, la negligencia, el descuido, que contempla mano sobre
mano una huelga general de varias
semanas? La propaganda del Poder
público es, por el contrario, su actividad, su vigilancia, el ejercicio de

aus funciones, el sometimiento de los
bandos en lucha a la norma legal y
al criterio justo. Cuando hace esto,
se hace la "reclame" mis formidable que cabe imaginar. En otro caso,
surgen estas propagandas en contra
que lo desacreditan, desautorizan,
arruinan, sin que se puedan parar sus
efectos atribuyéndolos a maniobra y
falsificación. El Poder público tiene
que prever también la posibilidad de
estas propagandas, maniobrar contra
las maniobras. Y su maniobra bien
legitima consiste simplemente en ser
lo que dice su nombre: Poder público, poder que actúa y que actúa
para el bien público."

la Catalunya resignada i odia la Catalunya redreçada.
1 bé: Catalunya, com tots els nobles dignes, més s'estima l'odi que
el inenyspreu. Per als homes i per
als pobles, el passar de menyspreats
a odiats, es un magnífic asceta."

Els conflictes socials

Puertollano? sY el de Zaragoza, y el
de Madrid, y todos en general?
Buena que un Gobierno derechista
frene y refrene cuanto pueda la revolución; pero si no frenara, sino que
acelerara la contrarrevolución, incurriría en el mismo extremismo que
quiere combatir."

El

trasllat de les despulles
i
Hernändez a Madrid

Ex aminant as diversos conflictes socials que s'Un Presentas aquests dies.
Galan Garcia
EL LIBERAL, davant de la lentitud
auth que el gavera Gana, es pregunta
,ri es que hora vol fer la revoluciji des
LUZ rerreu que, en contra del que
de dalt:
eslava anunciat, sembla gut cl Consell de
"La huelga de los metalúrgicos ministreS no s'lla ocapat del trasllat dc
hizo que se cerraran definitivamente les despulles de Gafa st i de García Heralgunos talleres. Los pedidos que ve- mundea, Pera taus se sed-diu-, La idea
nían haciéndose a Madrid, se hiciettortiatia i, de lotes maneres, es reaarlide d'aguda sensibilitai fa- ron a Barcelona, a Bilbao, a Valen- esté
triMito, Rovira i observa, a L.4 cia. Cuando se solucione la huelga, litzara:
"Sin necesidad de subvenciones mi
HD211.4,VITAT, que la qüestió de com- algunos talleres -más o menos petencia legislativa, plantejada per "un permanecerán cerrados. Y aumentara de viajes pagados, toda la Espaila
Genera de persones ',mitades", no passa el paro forzoso por haberle querido republicana, en persona o en representación, se pondrá en marcha hacia
d'ésser un preters propici per poscr un evitar...
Madrid para recibir los restos de los
alurador a ratdonamia que avance:

de

L'ascens de Catalunya
En isis

"Perb és possible - es pregunten
ells atril) inquietud intensa- que
aquesta Catalunya petita i rebel que
ja haviem conquerit i esclafat; que ja
baria perdut la consciencia de la sena
cornunitat amb Valencia i les Illes,
i Venta del seu esdevenidor; que ja
portava al damunt, com si la disfressa fos un guany o una gbaria, els
vestits manllevats de la nostr a !len
de la nostra cultura i de la nos--gua,
tra política, ara vulgui viure i créixer
amb la 'lengua premia, amb la cultura
pròpia ¡ amb la política premia?"
Aquest és, als ulls d'ells, l'imperdonable crim de Catalunya. En la
condemna de la nostra noble ambicid, coincideixen els monárquica deci ara i s, els monarquitzants escouedissos i els republicaus descolorits.
Són tots igualment monárquica en el
fans, La veritable monarquia, ha dit
Unarnuno, és l'unitarisme. El vell
professor es declara monàrquic en
aquest sentit, per?, no pes reialista.
Nosaltres som alhora antireialistes i
antimonàrquics. Que la monarquia i
l'unitarisme són una mateixa cosa,
ens ho ha ensenyat, no solament la
filosofia política, sinó també l'experiencia histórica.
Per a la gens unitaria, l'aspirada,
a la llibertat nacional per part d'un
poble caigut, és un atrevinient intolerable, es una insolencia mereixedora de càstig, Aquesta gent menysprea

¡Esto, Inés, ello se atabal...
Cierto que en la metalurgia la jornada de trabajo debe establecerse con
carácter general. Lo hemos reconocido muchas veces. No lo es menos
que pudo y debió resolverse con ese
carácter.

En Catalulia ya tienen los metalúrgicaodrid
slo jornada q ue P iden los de
Madrid.
Y en algunas otras regiones, también. ¡Por que no en Madrid?
Los madrileños preferiríamos pagar un 20 por sao mas por una cerradura que ver a la capital de la República en las condiciones que está
Zaragoza.
¡Por motivos menos justificados se
nos encarece la vida en los artículos
de consumo diario!
Hay algo tenebroso en todo lo que
caté ocurriendo, Predominan los ex.
tremismos en la forma de regir la
cosa pública. No se hace caso a los
patronos del centro ni a los obreros
del centro; son patronos y obreros
extremistas loa que se agitan, sin Aue
el Gobierno ponga las cosas en el Irgar agreuce,
star.
ei
Parece que hay
deliberado propósito de que triunfe la contrarrevolucien. No podemos colaborar en ello
ni con nuestro silencio.
Todos los conflictos planteados han
podido resolverse a los ocho días de
producirse.
¿Por qui ahora y no ante, el de

héroes que encarnaron el espíritu de
sacrificio por la nueva causa. sQuién
se atreverá, en nombre de la República, a impedirlo? ¿Cómo, en nombre de la República, su Presidente y
el Gobierno no han de enc abezar se
-mejantifscó?
Pero ésta no podrá contenerse en
los límites de un cortejo oficial. Galán y García Hernández no son símbolos oficiales: son héroes populares
del espíritu republicano, que ahora se
ve desvirtuado, traicionado y perdido.
La República se encuentra en ellos,
en su memoria. Ellos son el punto
de mira de todo lo qua queda en Espalta de republicanismo auténtico. Hora es de mostrar a los que intentan
saltear la República que de ese republicanismo de hombres libres y
obreros organizados queda aún mucho, lo suficiente para que pierdan
su esperanza los empeñados en desconocerlo y borrarlo.
La unanimidad popular desbordante del 14 de abril no ha pasado a
ser un mito; es una realidad. Hay
que mostrarla con igual poder irrefrenable y el mismo buen espíritu que
en aquella fecha. Por la memoria de
Galän y Garcia Hernández, "Luz"
pide que se trasladen cuanto antes
sus restos a Madrid. Y une au voz
y su esfuerzo a los de todos los republicanos de toda España, dispuestos a mostraese en ese día dignos
de la memoria que han de honrar."

¿Decadència o desfeta
dels Jocs Florals?
.El t'erigiere dels darrers loes Fiarais
de Barcelona no ha pas tin9ut una reacacia gaire favorable. No pas per culpa
del Jurat-srgons diniert, aus per mdb_
senda deis boas portes, els gratis s'abiernen de concórrer a aqueas concurs
a rrs al. La depressió ha estor aquesta
gada tan forta i el reSultaf f3n srist ,jue
daci i d'alla surten veas decidides. Bou
Romera s'hi refereir ahir a la sezu ¡'ocié diaria de EL MATIZ
"La lectura de les poesies premiades als Jocs Florals ens afirma cada
any en la convicció que aquesta noble testa, si no es canvia, ja no té
probabilitats de tornar a éster el que
havia estat. No és que avui no tinguem bona podes ni que els Poe'ca
d'ara siguin menys inspirats que els
d'alsans -Deis ens guardi de fer com.
paracions-; peral es que la poesia
d'avui no té l'antiga grandesa, yergue avui el mateix refinament assolit ha fea que les grans obres siguin
substituides pel petit joiell, si se'ns
pertnet la imatge, i una composició
poetice d'avui. per valor que thigui,
sempre dóna la sensació de tenir una
valor fragmentaria, cona si dentelles
la companyia d'altres per a constituir
una realitat digna d'ésser tinguda en
compte. Poentee cont "La tierra", de
l'Alcover, o cont "La Glossa", de
Maragall, per exemple, que transcendien ràpidament al poble, que promovien un entusiasme i deixaven un record, avui ja no semblen pouibles.
Cada una d'aquestes composicions
prenia un lloc propi en la potala catalana i l'aparell majeztuós de la fusa. ¡ l'esperit ivid i exaltas dels que
hi concorrien eren un mere adequat
per a la seva aparici6.
Pecó avui les poesies van als Jota
Floral, per viure un moment de gte.
efímera i catare en un oblit im--na
niediat. 1 el ressò de la festa es perd
instantiniament. Direu que això no
PS just, perquè la poesía Es com Es
perquè l'època s'ho porta i no per
això el poeta Es rnenys digne d'honor i encoratjament. I tindreu tota
la raó. Però això fa la contessió
bé que el temps is un altre i, per
tant, que els Jocs Floral, llamen
d'adaptar al temí», Com? Aix6 no es
cosa nostra. Poetes 1 tristes són els
que ho haurien de discutir i de segur que trobarien una saludó que
envigoris la festa u fes honor a les
nostres Iletres. - Pau ROMEVA."

AMB LA JORNADA DEL DIUMP
GE PASSAT FINALITZA EL CO
CURS FEMENI DEL C. N.
BARCELONA
El diurnenge passat se celebré a
piscina del C. N. Barcelona la darr,
jornada del Concurs Femení. En la p
va de aso metres estil !hure la tarn,,
na Carme Soriano assolí el primer
amb un temps força igual a l'actual r
card de la preve, co que demostra
gran forma actual de la recordrran.
els 400 metro braca de pit Enri
Soriano fou novament l'única pa
pant. 1 en elS 100 metres estil 11
Pilar Gastearena evidencie eis seus
sables progressos.
200 metres ¿liares (primera categoria)
1. - Carme Soriano, temps amb
dicap, 3 m. 20 s. 4-10; temps realit
2 m. 30 s. 4-10.
2. - Carme Massanella, 3 in. 2e
(3 en. 29 s.).
- Ivonne Lepage, 3 in. 29 s. 2..
(3 m. 29 s. ¡-to).
4. - Montserrat Ros, 3 tn. 3 ( s. 6.
1 3 rn. I4 S. 6-so).
5. - Rosa Nadal, 3 in. 46 s. 4-0
4%.0 4 :nel .r e45 -160r)nea (primera eategoda)
Enriqueta Soriano, temps amb
em
ala ii7 sm. 6.211 0.s. 6-10; temps realitzat,
roo metres lliures (segona categoria):
1. - Gastearena, temps amb
cap, t m. 42 s. 2-10; temps reate
z m. 34 s. 2-10.
2, Granicher, t m. 43 s. 6-ro (1
33 s. ti-10); 3, Fernández, m. i
5.-lo (1 m. 3 1 s. 9-101; 4, E. Artal,
ni. 46 a. 8- 50 (1 m. 38 s. 8-.103; I
R. Artal, i in. 47 S. 2-10 (1 In. 36 1
2-lo); 6, Trauman, 1 M. So S. 2- 10 1:
M. 49 s. 2-lo); 7, ex -aequo, Trigo. t
53 s. 6-so (a m. 4.3 s. 6-1o), i Seriaaa
1 irr. 53 s. 6-so (1 m. 53 s. 6-10); I
Omedes, a m. 54 a. 4-10 (1 in. b's
45 -10)
55
. ; 21 .01,R
0) . ubio.
m. 55 5. 2-1 0 (1 C.
CONCURS SOCIAL DEL CLUB FE.
MENI I D'ESPORTS
TROFEla "TORRES PICAD'
Diumenge varal tenir ocasió de presenciar la jornada final del Ce:muta Sa
cial que ha organitzat el Club Ferneni
i d'Esports per a entrenament de les seves nadadores en vistes a la temporada
que comencem. Feia molt de temps cae
no haviem visitas la piscina del Cha
Femeni i d'Esports, 1, francament, hers
de reconeixen que de la nostra estada
en vam treure una agradable impressie
Holt d'entusiasme, tant en les dingents com en les participants. Evidents
progressos, i un bon estol de menudes
nedadores premetedores de grana esperances per al demás
Els resultats de la darrera jorrada
(oren
1 e ‘ara
Laixunri:: :01.0:
5 172: e.
6o metres trena
2. Rasarlas. 52" .
3. Vainas (N.), 56" 6-ro.
3. Albert, 56" 6-to.
s. Sinchez, s' 8".
6. Vall, 1' 16" 6-to,
7. Gallardo, a' 17" 4-1 0 .
La classificacid total de les tres jor•
nades és la següent:
1. Sta. Laurent, 6 punta.
2. Sta. Albert , 9 1-2 punta
3. Sta. Valles, lo punta
AMB EL FESTIVAL D'AQUESTa
NIT EL "MET Y", CAMPIO D'HOs
LANDA, S'ACOMIADARA DEL
PUBLIC BARCELONI
Avui, divendres, a Ics deu de la e..;
a la piscina de l'Escullera se celebrare
un tercer festival amb el Her Y",
campie d'Holanda, que ha acceptat gua
tes la invitació feta per part del C. Ni
Barcelona, retardant per un dia la mar
xa de la neutra ciutat, aprontara amas.
ta oportunitat per acomiadar-se del
públic barceloni i per les provea d'efes:e
en els dos dies de les seves actuaciatu
a la piSeina del club degà.
Aquesta circumstincia permetra
nostres aficionats de donar-se perfecte
Compre de la vàlua excepcional de re•
quip holandès, especialment per part del
seu conjunt femenil, que tan excellerá
impressió ha causar en els dos festival'
celebrats.
Als defensor; del C. N. Barcelona
sels presentaré ura nava °ceaja per ;aperar-se dl mateix, la qual cosa reptz,
cuteix

possiblement ea la millora des

;lastres records, mota en especial els feme no s, a canee de Carne Soriano, que
en la sena darrera actuació va aproparse a la seca marca de ario metres Vi sare, i Enriqueta Soriano, que en el transcurs d'aquest festival ha minoras sensiblernent les performances récord en a
proves coque ha participar , supearci6 aue
també sha deixat notar a les comas'
s oequps
equipo
talreentes l deélc
ird
de 3 xriellesaiula
ce i mgentsnenei
4 x11
E °°
pr ograrna es regira sota el següent

ordre de preves:
Partit de water-polo social; leo metres dirs internacional: 55 0 internes Ibisleniinatserinnateelrona
nal na4ol:o ioemtrm
n esetrbça
ersa
internacional
social ; 200 metres !liare internaciona
d°i:li
too metres braea internacional; m metres !liare fenieni internacional; exhibició de palanca i trampoll pela campions
holandeses; Rellevaments 5 x 50 (hure
femenil internacional; 3 x mo estils internacional; Exhibició per les nedadores
holandeses; partit de water-polo internacional.

Notorlsme
STADIUM MOTO CLUB.-Diumenge, Stadium Club, amb motiu d'ésser
l'aniversari de la mort de Carlos Escudero, convoca els !en satis per a Por
tomba del malagua--tarunesflo
nyat company. Sortida de l'estatge social a les nou del mati.

L'EXCES D'ORIGINAL ens
obliga a deixar de publicar avui la secció de
LES LLETRES I LES ARTS
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Abij al mata . • dos. Emula de
316ra d'Ebre el para-

ea iortir cap a

dent de la Generalitat, senyor Companys.
Vaecaseeroeve• el conedler de Cultdrea,
senyor Gassol, el diputas senyor Tau:er
i diversos funcionaria
En entrar al terme de Tarragona esperavea l'arribada del president cl canastera de la Generalitat senyor Casa'
llar, el delegar d'Ordre públic senyor
Pinol i Font, el diputat seayor Manuel
Gales i el senyor Escofet, els quals van
unir-se a la comitiva.
El poble de Mora la. Nova aparejara
amb els balcons endomassats. La rebuda que es dispensa al president de la
Generalitat fou entusiástica, l poble esperava larribeda del senyor Companys
i els setas acompanyants a l'entrada de la
població. Hi hacia una gran gentada.
En aquella manifestació figuraven mes
dun centenar de banderes de les entitats
locals i de la comarca.
Entre els que esperaven l'arribada des
presidan de la Generalitat a Mora d'Ebre recordem el senyor Casanoves, president del Parlament catalä, els dipusets senyors Rovira i Virgili, Reuma
Ferreres i Duran i Folch, l'alcalde de la
poblacita, senyor Mayal, el de Reus, senyor Borres, i el de Falsea els eegidors
de Mora d'Ebre, el itoge i altres autoritats.
A peu i enmig de l'entusiasme popular, el senyor Companys es dirigi a
l'Ajuntament, on al Salé de sessions se
celebró una recepció, en la qual concorregueren alcaldes i representants densisare politiques i económiques de la comarca. Seguidament el senyor Companys
es veté obligat a sortir al batea de l'Aj untament, des d'on l'alcalde va pronunciar unes paraules de benvin guda, a
les quals correspongué el senyor Companys dient que agraia l'entusiàstica rebuda que li havia estat tributada, no
per la seva persona, sinó perquè en ella
vela encarnada l'adhesió del poble als
ideals de Catalunya. Aci veig—diguébanderes catalanes, republicanes i de eabassaires, sota les quals i davant d'edles
s'aixcquen els curs i els braeos dele catalana Ara es llora en que Catalunea,
palesi l'entusiasme del seu poble per
aconseguir la victòria, passi el que paesi, i Cl Govern de la Generalitat cornpta
arnb aquest entusiasme.
Després el president de la Generala
tat es diriei a la joventut Republicana
reieral, el nou local de la qual s'inaugurava.
El sen e e r Delh i Alguero, president de.
les Jovcatuts, doni la benvingurta al
president, posInt-se al costat del Govern
de la Gcneralitat.
Després el President d ela Generalitat
i els seis acarapanyants foren obsee
quieto amb it ient a l'hotel Cantera,
acabas el qual se celebre un acte politie
al local de la joventut Federal Republicana.

L'adaptiolit de personal.
El doma 1 el teatro. La
reforma Inter ior. L'ExposiAiti de primavera

•
tel uf deapati de Juntes del lii+u de
Mas Arte, a la mateixa depende:1(4
pretillaMent al constiteit la Comissi6 d'ExPei gicións art ist artes, Sira
reinas lt Uoraissió commemoradora dalittest maga, esdeveniment baeceon'i paf
tractar de solemnitzar el seu 46e aniversari 1 d'honorar la memoria deis
companys trasparsats fins a apesta
data.
Heus ad els "supervivents" del gloó
ries Certamen internacional barcelont
morts des del mes de mai g de l'ültim
anys:
En Salvador de Sama i Terreras,
ex-marques de Marianao, que forma pan
del Censen general de l'Exposició, prestaant a aquesta rellevants verreis amb
la seva alta repreantacia 1 ben enceetades iniciatives, Era al morir presi.
dent honorari de la Comissie 'commemoradora,
En Joma Sueany, cap superior almorari d'Administradó chi de primera
classe, i En Narcis }edita 1 alesna:je,
director jubilat de l'Escota d'Fatgaayers
lndustrials, que formaren part del Jurat
interitac i oaa l de recompenses; el senara
Xifra exerci de vice-president dr l*Agrupacia 12.% eiectricitat i tetes les seves diverses apljeacions. Daetest Jurat
internacional reta un soi sobrevivent:
el doctor Guerra i Entapé. .
El doctor Joan Freixes i Freixes, catedratic honorara de la Facultar de Medicina de Barcelona, organitzador del
Cenares Medico-farmaceutic de l'Exposició, que era l'emic sobrevivent de Comires organitzadors dels diversos congressos garlocha estrangers.
En Sebastiä Faenes, advocat, publicista i dega deis taqulgrais catalana, que
presta salamos serveis caen a;oracial primer de la Secretaria general de l'Exposició, el personal de la qual resta per
compite eactingit amb la nvart del se-

h
) va
• ' Al Ale d'Esein1
nrórrer ahir un sagnent glltreS.
vol Meleior Tolisi, de trentatres anys, va matar el seu sogre,
Franresc Santandreu, de 72 anys.
1 la (emir greun)ent le seva esposa, Dolors Santandreu Tenia,
i la nirde d'aquesta.
El rrirainat utilitzi, una eacopela de dos canons, i dtsprés
d'haver comes l'assassinat es va
presentar espontäniagnent
Juljat.
Per be que horn ignora Pis
rajdUls del crim, el rumor popular bo atribueix a desgvincnées
familiars.

a .a un el cainsuari a airare Puoitc ceáTa Cinaes
Ahir al mate en rebre el seayo- Fi
lebre una entrevista amb usa ceinisaw
i ata yer els per oaistes, dama que
dur la polia de la br:garla social Ge patrona irequers. A la tunda, no
aditavia faeilitat oteara a va mene_ e:so:untar tardar mi alti e auto- deis outant recorten:u que el sena« PI-aea la nota dele acorde de la Lumiac.negura per . autus iantasmes. Després ltere es /inutava a ser calmar la Ile.,
sió de Govern reunida dimecres, a
(...; yettgataxis tare han darat un cera taza:atestaren que no minen pujuc
causa de llora tardana—les guatee
tcailas, va .aaher eae en una parre del lar a un acord. Avtu es Leguen. han
de la matinada—en que havien acabat.
caree de Beala ;eh ja us quanta dies CUC.1.111Uilt NCACIII el pa igual sute alela
Aber al mati es presente a la De—No és—digué—que hi hagi coses
hi tiavia uauza que no sorda al
el cureissan d'Ordre Puolic ha lamo- legació de Pollea del districte de la
d'una gran importancia, minó que cal
cerrer. Pea né c menys, hi era des del• sat multe, de Cine-censes peesetee a ca- Universitat una dona jove. Digué que
fer un treball acuradiasim, estudiant
e•1 8 cie maee darrer. Den, el propie- da una de les Legues, i una de mil a volia denunciar un atracarnent del qual
ces per cas l'adaptada!, del personal
ter: de ta casa baria derrat orares per ra Junta de ia leaeració Provincial del havia estat víctima poca estona abatas.
per veure els que san competencia de
LI de procedr al desnanamed, ja que Gremi de ¡temiere. Tambe han estar Feia l'efe:ere que esteva molt nerviosa.
la Comissió de Govern, segons les
els ile,uers de kigueres l Olor
rd ti havia eetat satisiet i lloguer del
Carme
SerDiga,: que s'anomenava
Regles Complementarles del Presaurus passat, tot i ten:r una quantitat en amo munes d'Igual quantia, per hura ra i Treseerra, que tenia 23 anys, i
post, i el que ho Eón del Ele per tal
eaasit. El mes ale mere, pera, no es coatamat untar el pa per damunt del que havia. passat una quants dies
d'estructurar tota l'organització del
-eserai rima a pagar-li el Ilcguer de pren de taxa.
personal, i aized és una tema molt
Porthou, i s'allotjava a la Fonda Cuffi,
la torre.
Contimien a la presó els individua de d'aquella ,població.
llarga.
Detenel6
La policia hi acude j previ un enana- la Federa:la Provincial del Grezni de
Parlant dolmen coses digné que
líenme va viure-hi féu amistar amb
entrar,
teent judicial per tal de poder-hi
izquers. Aval han rebut nombroees 'si- un indiviau que li digné que s'anomolt aviat s'inaugurarla al Saló de
dors
e, trobi arnb ten- auto piaron de alegre, tales d'amics i industria:a del rara, en- menava Mariä Martínez. La noia, peCent l'exposició de tot el pla de rec J.a marca 'Jadee de set places, el tre les quals han desmeat la del Lo- r5, va dir a la Delegació que sosforma interior, serme perjudici de doe l ostentava la matricule de Barcelo- :tate L'xecuttu de. ia Veleració Gre- pitava que aquell nona no era el seu
nar a la Prensa segons indica el
enatx UzeuclunPle, tose els plans, clixés i informare calina° .49551. Diatre raari ;robe mial de la "provincia" de Girola.
veritab le.
El senyor Pruners ha rebut una codone
que
calgui.
'SS elite; elaques de matracula, amb
va
tornar
ahir
al
matí
a
Selimelind
Carme
A part d'aquestes lii ha, encara, ale eatelee0 4o8qe, i, denles, un mozador inissta de Reguera de i'alairugell,
Barcelona. Abatas d'arribar sei se li
les iníciala A. M.
qual li ha derninciat que a molas pobies presente aquell subjecte i la salude,
tres coses, com eón el concurs obert
;
per installar estudis cinematogràfics
aquesta "provincia" es ven el pa cinc i es mostre molt agradablement sorals ager.ts de policía sidonaren imJa fila une quants mesos que
a dos paleas de elontjuic, cosa que,
receatameat, per les dites ifliC5 i per cintinis per desecan del preu de taxa près de trobar-la per casualitat
la noticia treballava pe'r tal de
Andeixant de banda la part frívola de la
El comieeari els ha oien que, tma ve- tren. la digué que venia a Barce‚:orca del cotice, aue pertanyia a
descobrir
una banda de falsifiproducció de filma, Ita d'incrementar
Mita, xofer del servei pablic de gada resolt el conflicte de ia capital, lona a resoldre uns afers de careecadora 1 venedors d'entrades de
la
vida
del
treball
a
case
nostra
per
aluns
a...t. Bol de Llebregat. al cual el dia s'ocuparad'aquella anormalitat.
ter particular, i mes que res,
tota mena sfeapectactes. que se
les condicions especials fayorabilist. de iehrer Ii ion llogat e; cotxe per
sui d'Ordre laiblic ha co- tres de carecter politic. Aquests darEl cornis
celebraven á Barcelona.
sienes que la nostra terra i la nostra
ea desconegut, en aquella mateixa po- mentat molt desfavorablement, Uvate rers, especialment, eren els que l'haFa uns quant s . dies que es
gent ofereixen.
blad& i ene9er entre els ?oblea de dels periedistes, el fet out en altres po- vien obligat a venir a Barcelona. Es
Hi ha, després, la qüestió del TeaCernellá i de l'Hospitalet, el passatger, bles importaats de la "provincia" es posaren a parlar arnigablement, i ja
presenta a les taquilles ofidals
tre, per a la qual hi ha també condol combat Lizcudua-Schmaling,
Enenaaant e xofer amb una pistola, l'o- vengui el pa a mentas preu del de tasca i no Se Separaren.
curs obert, i les impressions que en
a la capital els patrons hagin adoptas
V.:ea a baixar del cotxe, i fugi.
En saltar del tren, a Barcelona,
el qual ha de celebrar-se el dintenim
amb
Ventura
Gassol
pula
que
D'enea d'aquell dia el propietari del una posició tan absurda.
sortiren plegats de restad& A l'Avinmenge vinent a l'Estadi, un sealzó es porta de manera mancomuacule no dhavia pogut saber re mes,
El senyor Pruners ha ccmtinuat dient guda d'Eduard Maristany, Mariä Marnyor que denaanava qua d
i Ca.11nada per l'Ajuntament i la GeneraliC-1 1 les getirois que }mota realitzas. que esta desposas a acabar duna cega- tínez va fer deturar un taxi que en
v
ies sin una entrada.per una altat, són molt optimistes i permeten
:..'auto que Ii robaren era el set/ únic da arree apesta tessitura, i que ¿emana- aquell mornent passava i va invitar
eminent Ira de millor. El taquiller s'aEn
Josep
Llitnona
i
Bruguera,
esperar
que
la
propera
temporada
sinra autorització per a poder establir uns la noia a pujar-he i donä despee
paja de vida.
escultor llorejat en totes les Exposi- dona que l'entrada, per be que
dran tina campanya brillant.
La polida, despees d'haver trobat el quants ilocs de venda de pa al presa de ordre al xofer que els portes a Pedon% nacionals i estrangeres en que
Es
referi
despees
a
la
prexima
inaua
cercar
Milä,
el
qual,
en
molt ben. imitada, era falsa.
taca,
¡
en
esa
d'ésser
autoritzats,
¡inmixe. envia
dralbee. En, passar el cotxe prop de
alindó de l'Exposició de Primavera prengué part i al qual es deuen eis
cerrei.el va reconèixer immediatair.ent. cautará d'algunes llames on elaborara la caserna que hi ha en construcció
S'avisa la policía, i abir foren
magnifies alts rellenes que decoren rAr.:
en
una
de
les
ales
del
Palas‚
de
la
ja
estan
el pa per equips militars, que
rem taxi mafeix el mocador. Adtruc pb
per aquello voltants, Martinez féu
de Triomf, que donara ingrés a l'Ex- delinguts dos dels individus que
Metallargia
que,
per
les
impressions
despee
donä
efusivanient
otganituts.
va i
parar el coree, baixä i d.gué a la
PS dedicaven a la 'venda d'entraque hi ha, sembla que euperara leo posició del 88.
Els patrons flequers, per la seca ban- nula que Íes el marea. Paga l'inmola
les gracies als agents que rhavien trobat.
En Leopold Roca i Furnó, notable des i localitats falses.
enterases i com que estarb en relació
La matricula de debo del cotxe era el da, han acordat persistir en llur actitud, del viatge, i despees Ii proposá donar
amb els premie de la Generalitat de artista pintor i expert gravador, que
Als zletinguts, que >'anomes'han manliesat disposats a arrostrar ass paescig per aquells llora.
remero 4 048e. A conseqüenci a de les
Pintura i Escultura, de etmo pessetes, forma pan del Jurat internacional de nen Francesc de la Paz Guevara
gestions practicades, s'ha posat en ciar totes les consequencies, melare no aiguin
La noia accedí. En arribar a un
Belles
Arts.
a
part
de
les
adquisicions
d'obres,
i Valentf Garcia Pérez, sels va
ase labre número era el d'una motoci- posare en 'libertar els individus que com- reeó solitare el seu acompanyant es
tindri un interés extraordinari.
En Felip Stell i Planes, enginyer
ó.
zeta propietat del senyor Joan Duran, ponen la Junta de la Federaci
va treure una pistola i l'amenaei;
D'aquesta manera—acabà el senyor de la Secció facultativa de l'Ajuntameat ocupar una bona qtrantilat d'enataca
sembla
que
en
una
entrede l'Aeronáutica Naval.
Tot i
despeas la Higa de mano i Ii tapa la
Pi i Sume-er—a les Maques de caire de Barcelona, que fou actin coNabora- trades del conabeit lazeudunLa policia va interro g ar minuciosa- vista celebrada despees amb el senyor boca anal> un mocador. Aleshores
administratiu l'Ajuntament hi afegeix dor de la Secció tkelliCa de l'Exposició. Shanteling. Sembla que amb mometas el propietari de la torre on hi ha- Pruners, els patrons ilegales s . han moe- va prendre un altre de la butxaca C11
les de caräcter espiritual.
partaD'aquesta Secció «da resta viveat N'En - lla d'aquestes detencions
, a el cotxe. S'aneinena Josep Sunyol i tras dispoeats a vendre el pa. a
el qual ella guardava 200 pessetea en
ríe Ribalta, constructor del =militc t'ara al descobriment de la banTrinxer. Viu al carrer de Girona, nú- de densa, al preat d'abans. El senyor ballets.
da, i, sobretot, de la irnpremta
desembarcador de la Marítima.
e:ero 65. Digné que a primen de mere Pruners, pena, unible que els ha malis cop María Martínez va tenir
Presidí la Junta de la Comissió corn- an e p feien aquestes entrades, ja
rs presenta a casa seca un subjecte, les ntiestat que no serien alberats els
a
Carnee
que
havia
dir
els
diners,
va
que es tracta d'una impremta
senara del qual va lacias:1r a la policia. quers que estimen. empresonats si pre- formas una banda d'atracadora amb
Pren 38.000 pessetes memoradora en qualitat de d ice-1)1'25i -dentiprabslu'Mqer especialitzada
que ;olla
viarnent no acceptaven aquesta condici6. el propasa de desacreditar el regim
p aquesta fuina.
AlUe e t individu li va dir
Viladot,
earquitecte
Bonaventura
Basla torre del carro- de Besalu. Eis flequers, per la seca banda, han anat a cepia de delictes. L'amenaeä, cas
Aquestes falSificacions tenen
deis
seno
pares
i
•e
sesenyors
segada,
amb
assistència
dels
I1espres dhaver tractat de preu i de a veure els seus cempanps empresonats Que el denuncies, que els seus comearboter internacional. Sha saen el moment d'aliar a per tal dassabentar-I ns di les manifesgüents: Josep Grag ea, Caries Pirozzini,
edanr entesto. i
panys la rnatarien. També va dirati
hea
üanta
üairetté
en doctor Puigpiquer, Gabriel Borrell, doc- but que des de l'estranger bar
el
centracte,
aquel!
individu
.11
tacions
del
senyor
Pruners
i
recaptar
la
den
edd
que amb els diners que acabava de
tor Jaume Guerra i Estepa, Joan de rramés comandes auf perque ee
les han accep- robar-li se n'aniria a Paris, ota tenia
d :da una cédula a nom de Miguel Go- seca acceptacia. Aquella
propinen
Cabirol, Pere Jorba, l'escultor Enric fabriquin localitats falsee.
--z 'aísleme, amb domicili al carece tades. Inunediatame n t després han estas bons etnia, tots ells monarquies, els
També sembla que part de lee
posare en ¡libertas. Eren les set del ves- apee; l'afavoririen.
Clot, numero 176.
Fit alguns dies, un jove de Claras!?'. Emilia Martínez, Eusebi Boscli,
sera
convoEnric
Ribalta, Francesa Cassany, L'ea enträdes del combat Urcudunearrer divuit, anos, fill d'una familia
" caa de pac dhaver Jet tractes, pre. Per al dissabte vinent
Abatas de deixar-la va que no Atracan:erg
;
exi
Parea
i•Joan
Barra,
vce-secretar
es
va
tornar
a
presentas
cada una reunid., de la Junta Reguladora
d-gater
benestrud de Barcelona, va fugir cusa la seca assistinda el vice-presi- Sshmelling s'han trames ß res.
la mesada del preu del pa, per tal de veure si es se n'artes d'aquell lloc fans que hatransen.
Lleona
‚ ;asa seva i li va lliurar
guessin transcorre g ut dues horca, car
de casa seva i se n'emportà (leer, Antoni Rubió i Urs.
la mesada corresponent al possible d'apujar-l a o no. De morrena durant aquest copal de temps el! tunL'agent senyor Nalletbh, que
dipòsit,
r"e
38.000
pessetes
en
metal-Me.
Desde
la
i
general
de
la
Coclaus
i cal remarcar-ho, comissari ha aten- dra cura que uns amies sei's anessin
El vocal-secreta r
és el que ha fet el servei, catana
I leerer i va recelar les
San, de 43 mas d'atriles reeerques el fuAl
domicili
de
Paree
seguit
que
els
patrona
es
posessin
dais
missió,
senyor
Franeesc
Puig
i
Alrete.
a delligar-la.
gitiu bou detingul en tornar de ionso, 'regí una interessantissitua me- en la delenció d'altres compliDes d'aouell dia el llogater no ha la hei, liso els ha posat en llibertat fina
La altota, naturalment, no va valer anys, situat al cartee de la Lleon a . ‚a d -inerol,tsaqu!einl- Mallareis.
mòria, dedicant sentit record als com- cats. EIS detinguts estan rectadesprés d'haver-ho aconseguit. — C.
tarnat a casa del propietari.
esperar-se tanta carona, 1 despees de lat un magatzem de productes enolòmato per diferente Jutjats de la
A poder del detingut foren
panys recentment desapareguts.
La policia es va presentar al carnee
molts esforços va aconseguir desli- gics, entraren dus desconeguts en nn bades 18.00 0 pesseles. En preFou designas president honorari de Peninsula_per alelictea ge„ give.z7
Clot, nùm. 125, i ha con-gormar
per
ses menes.
eee el domicili que havia esta: donar
i torna a Barcelona, on es di- mamu t que estava sol el dependent re- gunlar-li de quina manera havia ie Comisaió. en la vacant deixada
El Consell Superior gar-se,
de Mariano, Eduard
a: propiciarí de la torre era fals.
rigí directament a la Delegada de re Nogués 1 Colom. Portasen una nata despea les pessetes restante, va l'ex-marques
40 01111 • 13.
SI
de comanda d'una casa coneguda, en la dir que en sortir de rasa sen-a Maristan y i Gibert, ex-marques de
A Fautomabil es mueven senyals
Polida per tal de denunciar el fet. qual nota se sol-II:nava el Iliurament,
in Cooperaeió
l'Argentara, i cont a degà, dels vocals,
d'haver arovat de canviar el radiador.
Va
donar
al
xofer
que
el
va
parl
correepont.
Digué samba que durant la seva al comptat, d'un mala d'acid citric. El
el que per la seca edat
sena dubte «ir tal de clespIstar la
lar al vaixell de Mallorca 1.500
Carlea PirozzMi i Martí.
poliaia.
Sala la presiden cia del senyar Pere estada a Portbou Marta lj havia dit ¡Icrendent ami a cercar-lo a una altea peaectee. .a un aulic que va tra- senyor
a
de
les
indagacions
Desaparegut el Restaurant alargn.
Cl
seguiren,
habitació.
Fas
deueneguts
Albee;
ha
tingast
lioc
els
ci
A conseqüen
que quan es trobava a Barcelona soMestres i
que ha ranear les seves portes, la
realdzades abano de la troballa per la dies 7 i 8 del mes que som, la reunió
aceraren les pistoles, sanearen les fin e s- bar al moll abans efe maraar,
lia anar molt sovint a una determi- tres 1 les portes, i aleshores Ii exigirte y a regalar mil pesaetes, després Comissiä Commemoradora va des:gvoltaje, s'ha salaz que l'entornaba plenaria mensual del Ccnsell Superior
eespres ¿'hacer estar retrae al seu de la Cocepera zió , entre els acorde de- nada entitat política, eetablerta en un que els llame els dances que portava a le dir-li que hacia tren la rifa; tiar un altre establimeat on celebrar
y a a termii a Manotea va portar une vida l'àpat intim de tots els anys. Els su¿'aquesta reednaa et Cansen lloc molt cèntric, la qual és freqiien- sobre i els que h i ha g ués a la Casa.
1-J09 :m ea r: . el qua l el pagauna
casa del riaats
Eis Iladres s'apoderaren de toll pesse- fantästica, donant propines fa- pervivents es reunien constantment
arengué el de vente amb sadsiacció rada per aristòcrates.
na,. vl jadea' dirardat en
al Restaurant Martin, donats els seus
recarret núm. 4 de la barriada de Sants el dcaret del ministre de lana:ices
bitllets, argeot i xaaalla. Des- bu loses.
Tot aixó, que semlaa una novella, tesesen
antecedente expos•icionistes i el set:
tet ¿'hacer lligat de mans el depend'aten va ¿e se tres el da que va rea- lariu a les exernpcions eiscala de les
Tot el que va dir el fngitiu marcar carácter barceloní del vara
haar-se l'atracamerst de l'autombbi: Cooperatives, alutualltats, l'Osas i ho explica la noia a la Delegada. Les dent fugiren, per he que deixant ame ton comprovat, ear el xofer i
cents. Per vot unänim deis presenta.
de la Cintas.
Cooperati v es, Sindicass i Pedas Agrí- seves declaracions produíren una cer- eett un ganivet per tal que le gue s ta l'sitie havien dipasilat ft la
aqueet any el tradicicanal äpat irisan
Per tal de despista r , en comutes cales del territosi catale, decret Que ta estranyesa als que van escoltar-les.
-lares'igun)otrbesi
miesaria
general
d'Ordre
Pahlie
de la Comisai6 Cotennernoradora, S:lafora. També van trence el fusible de
e . esser portat altra regada a Santo satisti plenarnent les aspirac.one que Tot i aixa, la noticia realitza
ésser
les
peasetes
rebrules.
El
detingut
dra lhac al Restaurant de la terrassa
dependen', es deelliga
ésser Bogada la teere on va
la llum.
el Gansea hacia eaare sat a aqUeSt
des Magatzems Jota», des d'on
Iliurat
a
la
seva
familia.
gacions
per
saber
el
que
hi
pugui
respecte. S'estudia d'una manera estrebat ahir.
saguida ¡ es po5i a cridar &maneta aledescobreix panorama de la
Per matra de la len: (me havia CiSt pecial el problema plantejat per l'a- haver de veritat en el fet.
xi l i. Els atracador" no foren detingens.
ciutat i tenias en compte els metilo
entrar el cetxe a la torre del carrer orova ció de les Cooperatives de Trebarcelonins que la casa Jorba contraBesalú, s'ha sabut (Me el Sell c ' n- ball i Producció que temen arrendat
gué en realitzar la felicissinta inie •Jrtor era un individu bala d'estatura. els mitjans de produzea5 o treball i
Lliga a Sant Boi
ciativa duna Exposició retrospectiva
cerregat despatllea, les senyes del es convingue a exigir la presentada
del
88, que fosa visitada per tot Barcal coincideixen en un tat mide les del corrtracte respeztüt cena a anca
celona i, per voluntat de l'Ajuntamens.
e• I elaho". el campany de l'atraca- als Estatuts per tal de proced:r ai
Ha estas autoritzada la "Diada" de ocupe bloc d'honor en un deis Paises
' e mart , annmenat Josep Palacios sea estudi i a la pertinent resolució.
Llaga Catalana del Pla de Llobregat, que de Montjuic.
Li "araño" viva al derrita: de l'inS'aprovaren els Estatuts de les Endiumenge tindra lloc a Sant Boi.
Com de costum. de dotze a date, en
caeadu que eata proces5at erran de' titats seguents: Sindicas Agrícola "E!
La primera pare eStarä dedicada a la la data conunemorativa de l'obertura
atearament.
Progrés Llevanerenc", de Sant Anmenuaria del Conseller en cap de Bruce- de l'Expesició del 86. la Conussiä es
taa torre del carnet de Resala esta dreu de Llevaneres. Cooperatives. 'La
lana Rafel Casanova. Consistirà en una trasIladari al peu del tnonument a
5.a uada proa del dernicai de Manie Una', Mantararina a , de Montgat; Obrevietta a la tomba de l'església parroquial.
patrici Bitas i lautet, per a
:'.arin , s:tuat al cartee de les Navas ra de Prats de Lluaanes; Obrera de
on es enterrat.
retire les representacions oirciats i el
Tolosa.
Sastres, de Mataró; "L'Econòmica"
celebrare un homenatge dedicat als poble que .per allí desfili a retre hoSs
A mes. de les declaracions pres- de Sant Vicenç de Castellet; "La
consellers municipal' del Partit de Sant ;llenare a la bona memòria d'aquells Es robra eabdal I deenitiva del
;ales Deis individua que cata n aro Prosperitat Catalana", de Barcelona;
Hi parlaran els senyors Vida! i ciutaelans illustres, mole; admirable gran fdóleg coto122, el Mestre
e ssats gel dit atracament es dedueie--r Obrera d'EclificacM, de Girona; "L'EsGuardiola 1 Ventosa ¡ Calvell. En el dahnegació, als quals Barcelona den Pompeu Fabra, en lo qual ha
, :e el entxe Cine anaven a recollit a talvi Obrer", ale Monecada-Bilureaciat
miting del matf parlaran el senyor Mo- el pas transcendentalissim que havia treballat mes d• vint anyi
Sacas va esser portat a la barriada
Germanor", de Caldes d'Estrac; "La
roilife.11 pe re? a 1
reta, la senyora Pi de la Serra, el se- de transiormaraa de alutat pravinciaClet. No recordaven, però, el norn aalumarenca a , de Pora de Vilumara;
nyor Trias de Bes i el senyor Canean,.
tia en eapital europea de primer or- Un volum de 1750 pase. efte*
elel catre.
"La Popular'', de Barcelona; "La
Despees hi llauca un átala
dre.
He . pcdzia 7 ein
rae(yr
La treballa d'aryiest cotxe donara Unió Torellonenca", de Sant Vicenç
nielcomant reinara Postores 63
La Carnissi6 Cammenoradara, per
rdaaia pergale el eurneri nue s'esta de Torelló, i fabrica sabó "Producmate de la Preso- a, es peroles re- al compras; U tormlnIs d•
ineoant a cansettleacia de l'atraca- tes Coop. de Barcelona. Quedaren
cardar als barcelonins la importancia Postotes 10 al mes, Pomelos 75.
ment al ceta* ele l'en-presa Catees aprovades a reserva d'ulterior exa:
fet commentorat i fundaaament esrecama un neu aepecte. No seria ea- mera per part de la Ponencia Permadesitia adquirir aquesta obro,
atracament
a Terrassa del
Un
p era que aquest any no ha de tenle Si
+rally Que fossin practicades novee nent del Conseil les Cooperatives
I
menys
brillantem, Iluiment i carietets fallí 1 remeti'ns el seglient cupé:
d a tencions I que e'.3 propeísits oue h' "Unió ¿Apicultora" i "Numbar", de
Mentre Teresa Gil j Marín, de de p uhle i entusiasme que els ante'nevia de deixar cense efeete algueas Barcelona, i la Cooperative Popular
pracee 5 arreerts sefreasein un re- ale Construcci6 de Tuberies d'Acer
2-1 anys, escombrava la Vin'tiVitl :eres anuesta leste cívica, ben medel qualificatiu de "dialla
tard.
de davant de rasa aova al earrer reixedora
Asaaltat Inoxadable, de Vilanova i la
de la renovada clutat da Baraelona"
A caries ce el perjuicio más
una substancie especial para end.
Terrassa,
i
quan
Geltrú. S'aprovaren abrí mateix eta
de
Galvany,
L Importante causado por la
:Minar la película. Su facilidad en
Letated
informes d'inseecrions fetes per disacabava de surtir el seu marit
película. La película es un con' eliminar la película es extraordi**del ~e Diedeee deeerel de le
Posició del Consell i s'estudie d'una
per dirigir-se al treball, se li
guaco de gérmenes que producen naria! Ea dos cacee mas blanda
rnanera especial el relatas a la Coopeahelee Coged... /«.04. ):Icompinih
presentaren dos individue, d'uns
que los demás materiales puliJuana *ciclo. El Acido destruye el
rativa Textil de Vic, del qual resalde trena a la Unja
esmalte de loa dientes. Penetra dores utilizados en general.
2 5 aran ene la rara tapada. els
ten armas cartees contra els senyors
lentamente. Llega finalmente al
quale, amenaeant-la emb pistoPasee Pujolars 1 Gatada i Miguel
1.1.181tERIA CATALONIA
del Nord
nervio... el Canal de la res se
les, la feren entrar ä casa sevä.
A. Pujol i Matavent, que han loa?
infecta...
Ronde d • Sont
En col) (has, els desconeguts
TeSneCticament president i adminis'ARCELON"
Para tener dientes limpios y sin
M'ir, a tul quart d'onze. el
taparen la, boca 1 la lligaren. i
trado,. de lt Cooperativa derrelerée.
película use Pepsideer. çontiene
després s'apoderaren de 315 pes- tren ndmern 2707 va tcpar
cia. S'acorda enviar al Jut,jla all ani
.4111211ale
setos que trobaren en un calare el de maniobres U. T. 2 , a l'eatecolents de llar gemid.
freid de Villareal. A conseqiiande la catadura, i fugiren
El Comen examine samba i pren:
ele da le topada descarrilaren
QUE SURT ELS
usen t.
qué en coneideraciä per a un ulterioe
examen i aplicaci6 el nrojecte ere:
unan hague P as s at l ' esglitli a les inäquines, uns (-manis VabOuí. No podem publicar lee notes
seettat
per
rAtenen
Pestarteehnieum
i • el furgó del primer tren. ri,
i
pogne
ilestligar-se,
Teresa
col
s 2
eer a la creada d'un Seminari _Coo3Le Pedo ()enfade& Iispdtiel•
va reetrimeir l'aurfli dele veins. oques 1 el furgO quedaren foro pregades que no vinguin esperatiu.
f11 .1" 3
quals denunciaren el fet a les de ha via. Resultaren MIS quanta critos en entalit 1 amb un
. que elimine le Pellada
Le. Prägini a reiii i13 t al çielseu tialL
autoritats. Ele autora del fet no tirita, 1 no se • loqi el III bague
del
propvinént
mes
1111n111n
,dri Ira' el dia 4
algurt nrnrL,-;
¡imbre o signatura menuda
hin estat detIngule.
.19'!nl í. -J. ,(40
Pi I 1/1
jun el

de falsificad'entrad« del

al

de la

Je

UN MERE QUE
HA D'ADQUIRIR
TOT CATALA

La

AVISO: Para salvar dientes
preciosos - combata la película
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MIRADOR

CINEMA AMATEUR

Sisena misiá del Concurs de la Secció de Cinema del Centre Excursionista de Catalunya
el film de Frank Lloyd
Tot el goig que ens proporcioni la
sessió anterior, en la qual es presentaren tres tilms d'argument reveladors d'un esfore digne de tota Manea, queda' contrarestar pel deplorable
conjunt d'aquesta sisena sessib, que
veritablement no sabem ron/ parlarne.
De la fin, ara inesgotable cinemaal cinema FANTASIO, el dia 18
teca arqueológica d'aquell amateur
castellà que va filmant les ciutats esdel corrent, a les deu de la nit
pant oles. ens toca aquesta yugada
"León', film fet amb els mateixos
En aquesta sessió serà projectat el film de cánons coneguts en els altres; alguns
fragments d'Astorga i de la CateButluel
dral foren mes apreciables, pecó queden colgats entre la pesantor del conjunt.
"Reportatge del Port", projectat en
segon lloc, és un film desproveit de
la mes elemental idea de guió, i en
Encarregueu les vostres localitats, a partir el qual l'autor no ha reparat a abocar-hi sens duhte filmacions de diied'avui mateix, a l'Administració de "Mirador", rents
époques, ço que ocasiona la naCorts Catalanes, 589, telèfon 11430.
tural desigualtat, accentuada encara
per un muntatge deficientissim.
En tercer Iloc es nassa "Barcelona
Ciutat", una cosa en qué l'autor té
la gosadia de buscar la complicitat
de Verdaguer, fent servir l " Oda a
Barcelona", en el sentit de la qual es
perd, per justificar uns desgraciats
metres de film.
Parade", donant-nos 'la gestació de
En quart bloc fou passat davant de
LES ESTRENES light
la revista arab una gran fantasia, ma- l'objectiu del projector una cinta que
jor potser que la que posen en els nú- ni val la pena de plegar-la, que porta
"Desfile de candilejas"
meros mateixos de l'espectacle, i amh per nom "Ciceres", que tingué la
una gran quantitat d'humor ¡ d'impre- virtut d'acabar la paciencia dels més
r voil
Warner.- First vist,
estoics espectadora; ens abstenim de
Aquestes qualitats , no obstant, fan. comentar-la.
Film titulas en americii "Footlight Papotser,
farcint
l'acció
que,
de detalls
L'interès de l'exotic és sempre una
rade" o sigui desfi j ada datan:, la eacerio i CO pas desfilado de la batería, mies o enginyosos, aquesta, de regadas, defensa per a un film dolent, i aquesta
f.o çue no vol dir res, dirigit per Ma
nuel Seff i James Scymour, dirigit per
Lloyd Bacon, antb música de Harry I
AVUI, SENSACIONAL ESTRENA AL
Warren, Al, Dahin , Sammy Fan, i
Irving Kahal, ballables de Busby
Berkeley, vestuari de Milo Anderson i
fotografía de George Barnes, interpreta' per James Cagney, lamia Blottdel!, Ruby Kceler, Dick Powell, Frank
Mc. Hugh, Guy Kibbe, Ruth Dorne * El Tarzan que ha batut tots els récords de
Uy, Claire Dodd 1 tosa colla dc gin:.

presenta en sessió única

1

Berkeley Square
L'AGE D'OR

EL CINEMA

guanyador Es un dels única que no
porta la creu gaminada al braç. El
nou vaixell d'aquesta setrnana es
obra de les drassanes de Liorna, A
Berlin passegen pels carrers un vagorestaurant de ferrocarril que, després
d'una maniobra relativament fàcil,
colloquen damunt de rodes amb
pneumätics. Els americana, per la
sera part, organitzen, prop de Seattle,
un atracament d'un exprés a base de
"sirio"; aquest reportatge ja l'haviem vist en un altre noticiari. Coneixem a través de nombroses anecdotes la gran alició al " bridge " que
tenen els americans, i des de temps
que esperàvem aquest reportatge: a
Petershurg (Florida), en un bosc,
4.8s 0 jugador, prenen part en un
earnpionat de "bridge". Amb motiu
del decret expulsant Trotski de Eranea, el podem veure en un excellent gros pla en la sera residencia de
Barbizon, A l'arribada de la primavera, els estudiaras de París organitzen una manifestació en la qual veiem
una carrossa amb un enorme ninot
que representa Mussolini. En aquest
noticiari ens presenten com a curiositats. el simi "Piffi", del parc acológic d'Hannóver. i "Zimmy", un peix
domesticat que pren el menjar de les
mans del seu propietari.
Gossos de mostra. — Un documental Paramount, realitzat per Jade
Eaton i supervisió de Grantland Rice.
Els metres de més interés corresponen als gossos de caea que veiem
en actituds que proven l'eficAcia de
la sera collaboració. En el comen ç ament un gos petit es baralla arnb un
lloro.
Panorames londinencs. — Una altra de les "Alfombras Mägicas" que
tant han acreditat la Fox en anuest
aspecte del reportatge documental.
Amb una cura extraordinaria de detalls suficients perqué paguen' top-

Després del drama entre bastidors.
que re a éster la primera manifestació
del cinema sonor, l'encert mis gran
d'aquest pel que fa a la sera presentació
de números de revista ha, estat la gessació de la revista mateixa fent un documental d'allò que no hauria estat mis
que una fantasía tense justificació.
Pela') això també shavia fet, i "El carrer 42" n'era una bella mostra,
per tant, fer altra cosa, o he accentuant
la part de documental o be la de fantasía
o, encara tractant el document amb irania i barrejant-hi una fantasía que li
donés major trepida ció. I això és el
que Seff i Sernour han fet amb "Foot-

dinàmica i d'acció.

* El film mes viril i sorprenent dels temps
moderns.
AVENTURES! AMOR! EMOCIO!

DI» MIES

PRESIDENTE

FANTÁtNA

Actualitats filmades

--

DARRERS DIES DE

les notes pregades
han d'ésser trameses
zatahl i abans
les nou
vespre, a la Redacció:
Corte Catalanes, 589, 1.«
Les d'esports, Barbarl, 11

George Raft — Nasqué

al

DEL AMOR
Encarreitasu las vosees loca.
Wats amb

Gene Raymond

i les "marionettes" de Podrecca
el mateix programa, un emocionant assumpte curt

En

EL VERTIGO
DEL MOTOR
AVENTURAS
DE UN
CAMERAMAN

LES ESTRENES
Cómic: Debut de la companyia de Josep Campua, amb
"¡Al Pueblo! ',Al Pueblo!",
de Paradas i Jiménez i música del mestre Rosillo

Escènic Mossèn Cinto", que dirigeix
l'actor Andreu Guixer, i en la qual
prendran part les actrius Pepeta Forners, Empar Ferrändiz, Rosa Vinyes
i Maria Ricard; les actrius amateurs
Maria Borrelles i Rosa Duran, Andreu Guixer i els actors amateurs
Rafel Folch, Ramon Enric, Climent
Borrelles, Joan Balasch, Manuel Min..
go, Joan Bargalló, Joan Permanyer i

El ',libre deis senyors Paradas i Ji- Manuel Duran.
ménez no és de gaire millor 'trust ni
de gaire millor algada que el de la
majoria de revistes que esa venen de
Madrid. Els seus personatges de saíne, el seu tenia de vodevil, i el seu
llenguatge realista, sembla que no
s'adigui gaire .amb el genere fonoA Barcelona
mentalment alat, lleuger, graciós que
Tertúlia Manelic. —El dia 29 de;
es o ha d'ésser la revista. Així els
quadros espectaculars, própiament de mes passat va celebrar-se la fundó
revista, les danses, les caneoits i les d'honor i benefici de les senyoretes
desfilades, hi vénen sempre forcats. Empar Sala i Pilar Porto:es. Sota la
Horn no vol, is clan, que /ti hagi direcció de S. Canyella ion representada
una lógica estricta en la composició l'obra d'Alfons Roure "T'estimol", hi
d'una revista. Hoin vol tota la ¡libar- interpretaren, ultra les beneficiarles.
tat i fins toca la incoherencia possi- Adelaida lloricona Teresa Sirvent,
ble. Peró haust vol una fantasía que Isabel Tos-tajada, Robert Gabriel, Dafati versemblants i com a coherent niel Espanyol, Antoni Sala, Enric
les sorpreses i els imprevistos mes Castanyer, Joan Amengual, Rafel Ro.
inesperats. La gracia radica ad pre- seil, Salvador Cayena, Joan Bartoli,
cisament. 1 alzó és el que falla gai- Ricard González, jume Capella. jasarebé s, mpre als autors madrilenys, me Capella, fosen Palau i D. Riera.
Que pes e u mes en els sainets o en
les sarsueles que en els contes de fades
Però en fi, si no hi ha aireé, cal
convenir que la revista s'escolta be
gràcies a la música, que és agradable
i a estones viva i rnoguda; i es veu,
sobretot, amb goig, grad es a la be.
ilesa, a la garbositat de les artistes.
Horn s'ha de prendre aquesta revista
AVUI: ESTRENA
cont un sim p le pretext p er a una desHasta de noies desvestides. Laura Pininos i Amparo Sara, sobretot, hi
obtenen un exit degut a la sera suggestin p ersonal. Així mateix hi és
ardaudida la bailarina Isabel Hez-1)amdez, amb unes danses més complicadas que pròpiament helles i fernenines. I també en són eis sena-ors
Lepe, Alady, Aladi i Casaneville, en
llurs papers respectius, que treuen
amh fos-ea comicitat.

Urquinaona

Willfar Collier, sr.—Aquest sir/Initio actor de carácter havia aconseguit
gran renorn a les taules abano de prora,- fortuna al cinema, on está conceptuat com a insubstituible en papers de pare, o de protector de la
joventut, com en "Sábado de juerga"

Fiero •rtificialo
' MANO POU I PIANOLA
MARGARIDA 8A51- JORDI
Escultura
Fine a ml de mala

FEMINA

LA mima

amb

TEATRE AMATEUR

Nancy Carroll. — Nasqué a la ciutat de Nora York, de pares irlandetos, puix que a Irlanda nasqueren
Tombs i Anne La Hiff, els éssers que
Ii donaren vida, i la noia, amb el seu
caben ros, els seus ulls de color de i "Madison Square Garden" ,
cel i les seres pigues demostró ésser
Rita Laroy. — Es d'origen russouna irlandesa de primera. "La Rosa
de Irlanda" fou el seu primer film anglès. Sa mare morí quan ella
era molt petita, i son pare, un angles sec i adust, la porté al Canadá,
on posé una granja. A la mort d'aquest, la sera familia volia Iliurar-la
F1
DURE a un orfenat, però ella aconseguí escapar, i es dedica al circ, al teatre i
a les varietats per a guanyar-se la
vida. Acaba de divorciar-se del seu
segon espós, ¡ actualment sempre
donen papers de vampiressa.
1.18f10 f PELMA A GRACIANI
Lillian Bond. — Per be que anglesa, Lillian té la gracia de l'americana
i de la francesa. Anä als Estats Units
fa tres o quatre anys, i no fa molt
de relleu, ¡ grácies a aquest obtingué que es divorcia del seu marit, ríe coel grau d'estrella. "Remordimiento", merciant anides.
Inconstant i rebel,
"La mujer acusada", "Unidos en la es nega a firmar Ilargs contractes,
venganza" i "Säbado de juerga". per tal de poder variar les
taules amb
Nancy es casi als disset anys amb el cMenia i aquest amb aquelles.
l'escriptor jack Kirkland, amb el qual
fingiré una filla, i es divorciä cinc
anys després per a casar-se amb el EXPOSICIONS D'ART
famós editor Bolton Mallory,
Randolph Scott — Nasqué a Oran. GALERIES LAIETANES
111AURICI VALLS I ffflie
ge, i s'educa' a la Universitat de VirPintura
JOAN hauen
ginia, on estudiä enginyeria. Deba
COLME/RO
la Universitat per a ajudar el seu
CoPecole de pintura antes

HERBERT GROH

de

Lilian llaney

ÉL TEATRE

Constanee Cummings. — Casada
amh l'escriptor Benn Lery, Cons lance Cummings és una de les ingènues del llene ianqui. Començà la
seva carrera artistica de corista a
Nova York, aconseguint al cap de poc
temps papers principals. Després
d'haver intervingut en diversos films,

Cherrill,

AVUI SENSACIONAL
ESTRENA
•

La pròpia superaci6

isser aclamat com el millor ballar
americä. Debuté al cinema en papers
secundaris, i després del seu triomf
en "El terror del hampa", aconsegui
contracte fix amb la Paramount.
"Noche tras noche" és el seu primer
film estellar. Raft és casal, peró viu
separat de la sera dona, i el divorci.
segons la premsa americana, ja estä
entaulat. El fill de Raft, que actualment té nou anys d'edat, divideix el
seu temps entre Nora York i Hollywood, ja que l'esposa de l'astre viu
en la primera ¡ ell en la segona.

sur l'excellent preparació cinemato. triomfà en "Cinernania", convertintgráfica del realitzador. En aquest se en estrella.
film, que comença al matí abano que
Cary Grant. — Nasqué a Bristol,
la ciutat reprengui el seu aspecte
normal i que acaba a la nit mentre Anglaterra, i des de petit decidí que
un gat es passeja per les teulades, seria artista. Ha treballat com a salens mos-Ja lee diverses activitats cle timbanqui, en companyies dramätiques,
la capital anglesa en les diferents en córniques, en sarsueles i operetes,
finahrent, en el cinema. Efectué
hores del dia, Aquesta descripció és
feta mantenint sempre un excellent el seu debut al llene en el film Pa.
ramount
"Esta es la noche", i desritme subratllat per una fotografia i
prés puj á al grau d'estrella. Cary es
presa de vistes perfectes.
casaré anal —si no ho está ja en
M.
secret —amb la bellissima Virginia

Passeit de Gracia, 33
Telaion 13353

Avui, estrena

barri

LAI

Biografies curtes

de 1934

RITMO

Inés perillós 1 pintoresc de Nova
York, i allí aprengui, a una edat
molt primicera, a guanyar-se !a vida.
Ha estat boxador, jugador de bare
ball, bailan, actor cómic i drarnätic.
A Anglaterra ensenyä a bailar el
tango ¡ el xarleston al princep de Gal.
les, i tornó als Estats Units per a

levumfaege 81 Y

COLISEUM

r),

Pasadena Community Playhouse, on
romangué vuit mes m actuant en la
dita companyia. Allí fou vist per uns
directius de la Paramount, que li donaren ocasió de provar sort al llene
en "La novia del azul", a la qual seguiren diversos films importants,
essent el mes recent "Sitbado de
juerga", Randolph está promis amb
Vivían Gaye i Cary Grant, a/1lb el
qual viu en un caseta en un muntanya dels afores de Hollywood és el
seu millor amic.

FIERAS
4

en comptes de precipitar-se com con- qualitat salva d'un naufragi absolut
vindria, s'alenteix i fins doni la im- "Luxor i Assuan". que es passi en
pressió de repetir-se. 1 aquesta Meres- tinqué lloc. L'Egipte, arab titols
us ó, que no es presenta més que d'una "munyosequistes" retrats de la semanera vaga i que aparentment pot ésser nyora del cineista, componen aquesta
atribuida a un caces de diäleg, es con- producció, que solament en la segona
cretaria i es precisaria a no ésser Pel bobina aconsegueix interessar en alprotagonista, James Cagney, per al qual guna fotografia.
dirieu que ha estat escrita exclusivarnent
Un reportatge de Mallorca amb el
l'obra.
tito! de "lila d'Or", que ocupara el
En efecte; l'heroi de "Footlight Pa- penúltirn lloc del programa, se'ns
rade" no podia ésser sinó Cagney. Sen- baria dit que era una nora producció
se dl l'acció hauria caigut en el maras- d'un dels nostres primers cineistes,
me, malgrat tots els esforços. Perä ell, hem de dir que, sincerament, no saexemple rivera del que ha d'ésser
actor complet, parla, es mou, canta, baila,
es baralla, ho fa tot, 1101 ho fa be. Es
el veritable animador del film. Hi ha,
encara, altres nonas a remarcar: Joana
Blondell, en el seu paper de nota des- Jostt EEEEE .(0tatIUT4
interessada, en el qual s'ha especialitDO C uto
EL AGUILA Y EL HALCÓN zat: Ruby Keeler, que la sera cara na
portada a fer d'ingenua; Guy Kibbee,
per FREDERICH MARCH, CARY l'actor de carácter.
Els quadres de revista, tres, iot a dels bereni seure aquesta classificaciO
ORANT i CAROLE LOMBARD
assaigs, naturahnent, encara que pre- Assenyalarien, com a cosa a remartenguin
¿usen de revista teatral, són ex- car unes bones fotografies de les tor1 una Mira fenomenal
clustvament cinematográfics pels antes turadcs alzines, si un muntatge de
i els punts de vista que necessiten per repeticions, que consideren completal de produir l'efecte volgut; són d'una tament equivocat, no desfés l'efecte
gran bellesa, especiahnent el de l'aigua, aconseguit; la resta de la pellicula no
en el qual es veuen combinacions sor- té l'inter è s que requereix i que el
tenia pot donar. En resurta uns
prenents, que foren aplaudides pel
blit, Quant a la música, hi ha algunes quants metres llençats, sens dubte al
cançons (Xang-Hay Li, per exemple), rnateix temps que es fa una excurque Si de moment agraden és possible sió, que és en les pitjors condicions
que la radio un dia o altre ens fati can- que es pot "rodar".
(Uael œaw
"Del Noguera Pallaresa a l'Esseviar de paren
iman MIAMI
Però una de les coses mes interes- ra" fou el darrer rotIle de la nit, i
com
l'anterior, es de ja que era tan/sants d'aquest film és, sense cap mena
de dubte, el fons de l'argument, és a be degut a un dels p rimer, valors,
dir, la seva justificació els cinemes ¡ tumbé, com aquell, potser encara
americans presentaren, durant l'etapa mis, bou d'una mediocritat lamentamuda, quadres de revista, sketxos, va- ble, de pertànyer realment al cineista
rietats, a mes dels films. Amb el sonor que se suposa; cal creure que deu
tot aixó sofri un gran trasbals, però tractar-se de les seres prirneres ares resolgué fent simplement mes espec- mes.
Dit amb el veritable mot, una ses1.'hurnorisme lanqui ridlculltzant taculars les presentacions. D'aquesta minera, si el cinema perjudicara el
tatre, sió dolenta que deplorem.
ole seus propia defectos
X.
no el perjudicara pas del tot, perque
donara necessàriament lenta a molts acComicRat Insospitada
tors, i com mes cinemes hi hacia més
actors treballaven. 1 això al pais que
produia els films, es a dir, en el pais
on gran nombre d'actors j autors ja
PUBLI CINEMA
treballaven en la indústria cinematográNotieiari Fox Movietone. — Ens
fica. En canvi a casa nostra, on tot és
d'importació, ens hem adormir a la palla presenta diversos assumptes d'Espai ens hem ajupit amablement a la con- nya, dels quals recordem, a mis d'una
familiar cursa de braus, la típica fesquista de l'espectacle que ens venia de
l'estranger. En, hem adormit tots: el ta d'Alcoi "moros y cristianos" i algunes escenes de la tramitació de la
els governants i els actor,:
aquests potser mes que ningú, que s'han crisi ministerial que acaba arnb unes
breus paraules del nou president del
cregut que aprenert-se un paper i recitant-10 asseguts o passejant ja feien Consell, senyor Samper. En la ¡Mormurió estrangera trobem, entre alpron. Els nostres actor, haurien de
veure james Cagney i aleshores potser tres noticies, el célebre banquer ianqui Insull, víctima del panic finalice!
comprendrien que en la crisi teatral no de
Wall Street en 193/, embar_at en
tota la culpa és dels altres.
l'"Exilona" de tornada als EE. UU,
A. FERRAN A Brusselles, el
nou rei colloca la
primera pedra d'una exposició que
en 1935 s'ha de celebrar en aquella
capital; després el tornem a veure en
Totes
la inauguració d'un monument a les
víctimes dels primers atacs dele alemanys ep, 1915; la (esta acaba amb
de
una desalada de tropes. A Zuric, els
comerciants es manifesten contra els
del
nous impostos.., i contra els magasUn FILM PARAMOUNT
zems de "preu únic". Mil corredora
prenen
part en la "Cursa Hindeninto y e doldrä do no ha y al vlot
a
burg", que se celebra a Berlín; el

Dilluns: Un doble programa
garantit
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pare en les seres tasques d'enginyer,
i durant unes vacances, preses a Califòrnia, entri a formar pan de la
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NOTICIAR!

A. T. S. estrenará a Barcelona la comedia en tres actes de Lluis Elies
"El fill del senyor Gold". Aquesta
sessió ha estat confiada al
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Associació de Teatre Selecte.
Tal com anunciárem, demä, dissabte, a la nit i a la sala descuentaeles del Foment Autonomista Catalä
(Saló de García Hernández, 113),

LA PINACOTECA
P1181111110 DE GRACIA. 114
EXPOSICIO J. al
Fine al 18 del corrent

'Çues3
ox-ekV„.ttg3

Llegiu cada dijous
MIRADOR

RITZ
Denla, dissabte, a dos quarts
d'onze de la nit: Final del
CONCURS INTERNACIONAL DE
BALL AMATEUR.
Entrada amb dret

a consuma-

Olé: 10 pessetes.

El mis fanlästió programa
d'atraccions.
Muntatge de l'espectacle:
MESTRE DEMON
Les entrades poden adquirirse a l'Hotel Rita, Cinema Urquinaona j a les oficines de MetroGoldwyn .-Mayer, Mallorca, 201
i 203.
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Un èxit de Teodo- EI
ihr

l'afer Narch
3I3d1id, fo. — El discurs del
senyor 'Iteodomtr Menendez poeant de manifest les greus resronsabilitats de la Dictadura en
relució anal) el senyor March,
les mantleslacions publicades
cis periódics pel senyor
t5otelo anunciant ei pi opószt
ptantejar un debat atril) troatiu
la dI5CLIS.816 del pressupoet. sobre aquest asstunpte , han tingut
aquesta tarda gran repercuss.le
amb les manifestacions que lis
jet el senyor Gambe', al qual hcan
greta en una posiciu ben M'ere/ it
de la que ha manifestat. als passaeissos de la Cambra, al diputa'
socialista leodorair Menéndez i
que han escollat alguns periocistes i diputats.
El aeuyor Carnbó sha acostat
al gnup on eslava el senyor Teocomir Menéndez, i Ii ha da:
rau en tot el que heu
dit en el vostre Mscurs; però
caldrit reconeixer que el primer
que posa el descohert les maniobres del senyor March, vaig
esser jo. Quan era ministre de
Finances em vaig (robar en quó
Iota els assumptes de centraban
es resolien amb l'abselució i la
devolucid consegilent delä valsells contrabandistes. Com que
aquests delictes pertanyien a la
jarisdicció de Marina, vaig portar a les Corla un projeele de
hei separant-los de la dita jurisdiccid. Aiva motiva que se
irlacostés una persona i m'advertís del profund malestar que
bi havia al ministeri de Marina.
Jo vaig contestar a la dita persona: "Digui als almiralls,
lnrirails i contraalmiralls que
callin, perquè sinó parlare jo."
Vaig descobrir, tumbe, que el
senyor March tenia assiguades
gratificacions, sous, etc., als
carrabiners, i assegurança per
al cas que fossin expulsats del
Cos. En vista d'això vaig cridar
teta els coronels del Ces de carrabiners al meu (lesna!' i els
vaig dir: - Això no por continuar:
0' acaben el contraban de mar o
dienle el Cos, perquè no estic
eisposat a seguir manant una
instituciö que estigui deshonrada".
Cal reconeixer que des d'alesllores compliren arfa, el deure. i
prova n'es que la renda de talanes
a les places de sobirania augmenta notablement; s'obten i a un
hendid i de 160.000 pessetes, que
angmenta fins a mes d'un miHd•
Cal advertir que tot el tabac que
es fabrica a Oran Id culi a destinació el contraban, perque
hi ha cap monopoli de l'Estat
que Ii compri al senyor March
ti una sola Muro., i ha d'existir
el contraban a les places de sobirania a la zona del Marroc o

LES CORTS DE LA REPUBLICA
traspàs de Ahir es celebrà Les divergències
serveis a la Consell de minis- al partit radical Sha reprès el debat sobre el projecte de Hei
Generalitat tres presidit pel De moment, sembla que derogant la de termes municipais i ha cons'aconseguirà evitar
tinuat la discussió del dictamen sobre
La Comissió Mixta ha deixat
Cap d'Estat
l'escissid
ferroviàries

resolt el referent al reUn eonfliete sobre la
gim miner
Madrid. — Ha celebrar una mea reunió la Contissió Mixta de Traspaseos a Catalunya. La reunió, calebrada avui ha durat ins a dos quarts
de nou de la nit. S'ha travat del t'ea:ni moler, i en aquest aspecte el
traspis de serveis ha quedat virtualment ultimar. També s'ha ocupar la
Comissió lijara de revaluació deis
drets reals.
Dernä la Comissió Mixta de Tras paseos celebrara una abra reunió, i
continuarà la discussió de la maloració dels drets reata. Les reunions
se celebraran al matí ¡ a la tarda.
Despees quedaran suspeses iras a la
germana entrare
RECTIFICACIO
Ahir, per equivocaciO. la pereonalitat a la qual preguntar-era sobre els
dos decrete relatius a Catalunya a P ro vare en el Coreen, dona una referencia que no s'ajusta a la realitat.
Es dos decrete no han estar encara redactare. Laicament el que va
fer el Consell d'ahir va ésser examinar les propostes de la COMiSSiÓ de
Traspassos de Serveis.
La de Justicia es refereix a que el
preeident de l'Audiencia Territorial
de Barcelona deixa de teme categoria
de magistrat.
L'altra es refereix al ,traepis del s
serveis de Pres o ns qu e es ia total mear a la Generalitat, amb la condició que no es post en vigor fins que
aquests serveis estiguin valorats.

Una iopada de
trens causa 13
fents
Castelló. 10. — En sortir de
restació de Villarreal el trentramvia procedent de Valencia
ha topa( aro]) titi tren especial de
carrega que portara laronges.
Han resultat ferits greus el vialper Marta Carrasco, el maquinista Juse.p Pasqual Gil ¡ el conductor Emili Palacios Maldivia.

i ferits Iletis deu passalgers.
via ha quedat interceptada en un
tros de cinquanta metros. De
Castelld i de Valencia han s.ortit
trens de socors.
La topada ha estat deguda al
fel que el tren de mercaderies
feia maniobres i el Ileuger procedent de VaiAlleiR ha entrat
l'estaciú a gran veleeitaT. per
creure que tenia la via !hure.
Les maquines quedaren encastades i sis vagons del tren de carrega han quedat destroeats.
Els (eras lleus stin els vialge ma Josep Madrid, Tornas
Iles. Joan Monfrit Guillen, caporal de la guardia civil. i Emill
vieeversa, inevitablement.
contador Bueno, fogainer del
La Tabacalera havia de defentren de carrega.
ser els seus interessos allt, ¡ el
senyor Bastos va prendre les
mesures convenienls per a aconle •
seguir-ho. Si hagul.sMegng
continnat La po dita de
mris
sen yor Bastos sis
a la Direccid de la Tabacalera.
el senyor March hauria quedt
arruinat.
Llavors un periodista ha preguntat:
(t'e de la rienera pagina)
— 'Voleu explicar-nos les in eidencies que s'esdevingueren en Amb aquest acord estar conformes la
majoria dele diputats de la Ceda, els quals
la Junta d'accionistes de la Tabaealera en que va dimitir el se- coincideixen, encara, en qui els moments
són greus i que elle. que estan emmernyor Bastos?
cate en l'àrea de la República. no poden
—Alti va ocórrer — ha con- retardar mis aquesta declaració de fe
testa( el líder de la Miga — que republicana. Amb aqueet criter¡ han dit
ele accionistes no van defensa r que ja coincidien fa teme. veré que els
els interessos de la Tabacalera aire cape no han considerar aporté de fer
i. per consegüent, els de l'Estat. la declaració fine ara.
S'espera l'actitud que nugui adoptar la
Ei ä grans accionistes s'avingueren als designis n tel senyor minoria en la reunió d'aquesta nit, encara
que hom creu que eetara d'acoril
March, perque hi liagud un gran
amb la resolució del Coreen Nacional.
accionista que fro o atnenaeat
Fins al dijous vinent, eembla irr oto, ü ayor March amb una companya tant, que no se aabra res en coneret
de premsa.
bre aquesta declaradó, i el manifest que
DUrant la me y a estada al mt persa dirigir la C. E. D. A. al pals.
de Finances jo vaig ter-Inste
Segnne noticies que hem pogut abrevigilar el senyor Marti. Hi havia nir, el manifest que eignat pel
dos malicies que dormien a l'ha- Nacional de la C.E.D.A, es dirigieä al
bilació immediala a la seva a pata, proposa la dissolueiA de les Corts
l'hotel, pienicn cate a la taula i l'elecrió d'un nou Perlament, en el
del costal. s'asseien prop d'ell al programa del cirial figurarà la revisiA
Constitució. Ara bé: per a no imperestaurant, i vigilaven la porta de la
dir la prerrogativa presidencial d'una nacasa aeva. Llavors tots els pnli- va aissolutió, aquest parlament es diseoltics, ex-presidents del Consell, slria a petició präpia.
en-ministres, visitaven sovint Pi
En coneixer's aauest acord. o suposat
senyor March, i amb aquesta vi- acord, els periodistes han conversat amb
giläneia vaig aconseguir acabar el can de la minoria ag .-aria, senyor
Martinez ele Velasen. el (mal ha dit que
amb aquestes visites, perquè
coneixia els nrnpä s its de la C. E. n. A.
no me n'assabentes.
Irr declaraci6 de fe republicana, nerh
de
L'afer March Ira echt el MA3
eseendalds que hi ha hagut al que no sabia el momear en ente es (aria
Tn 6 rt. perquè durant onze anys el tal dedaració.
—Dones per ad es din — ha indicat
senyor March ha tingut a la seva
disposició els ex-presidents del ran periodista — que aquesta declararle
republicana. per part de la C. E. D. A..
Coasell 1 els ex-ministres. i
firriha massa tard. Tambi es comenta out
rnanat a Espanya; destituia Go- els agraria la van fer mdc (. 5y-insania, i
verns al sen capriri i la seva in- que per aquest motiu té mis valor.
fluenria aribava al Parlament.
El senynr Martínez de Velasco ha con
En retirar-se el censor CarnhiS. testat
un periodista ha preguntal:
—Dones in he de dir que davant una
d'aquest afer a forca d'anuesta importancia. que fa de.
clanció
de fg republicana, cal aenllir
la C- arnhra (luan es plantegi el
arad fervor I seva reeollició. rar amb
debat anunent pel senyor Cal
atan s'eixampla la base de la Repehiloa
Sotelo!
es eonspea .mb tan valer de foro indubi—Naturalment.
table.

la

C. E. D. A.

eonabinael6 de üover-

nadors que pot
produir la erisi
Madrid, lo. — A la 120 de la tarda
ha acabar ei Consell de ministres celebrat al Palau Nacional, que havia començar a les dotze del mati. El cap del
Govern. interrogar sl s'havia designar el
substited del general Queipo de Llano,
ha contestar negativament. No hi
més asentar:des—ha dit—que els que figuren a la nota oficiosa.
El ministre del Treball ha facilitar la
següent nota oficiosa:
-A des guarra de dotze del mati ‚'ha
reunir el Govern en Consell al Palau
Nacional, sota la presidencia del cap de
l'Estat
El president del Consell ha fet una
exposició d'alió que més es destaca le
lactualitat política nacional i estrangera
i de la marea dels assumptes parlamentaris. Despees el cap del Govern ha satines a la firma del president de la República di feren ts decrete i projectes de
Ilei.
Abans els ministres s'havien reunit en
Tetit prenent acords eense importancia.
DF.CLARACIONS DEL CAP
DEL GOVERN
En arribar al Congrés el cap del Govern ha estar voltat pele periodistes,
que u han preguntar sobre el que s'havia
tractat en el Consell celebrar aquest mati
sota la presidencia del senyor Alcaid
Zamora. El president del Consell ha ‚lt
als periodistes que tot el que sliavia
tractat en la reunió eslava condensar
en la nota oficiosa facilitada a la sor
-tida.
L I Consell—ha afegit el senyor Sainper—ha estat curt, puix que en el mo!neta que anava a informar el se
nyor Pita Romero hem rebut ravis que
el cap de l'Estat ene esperara, per la
qual cosa hem passat al saló a celebrar el Consellmresidit per S. E.
Els periodistes han insistir pron del senyor Samper respecte a la persona ere
substituiría el ministre d'Estat durant el
viatge que el senyor Pita Romero fan a
Roma. E/ President del Consell ha conrectal que amb rota probabilitat ocuparia
la cartera d'Estar. no cal dir que interinament, durant rabeincia del senyor
Pita Romero, el ministre de Marina. se«irr r Rocha.
Tarnbe se li ha preguntar si slavia
ores alean acord referent al substitut
del general Queipo de Llano, i el senyor
Samper ha contestar nue l'acord seria
ores pe/s ministres de Guerra i Hisenda.
ele quale decidirien sobre el particular.
H a afegit el senyor Samper que ¿imante
tdiada de Sant Isidre) no se celebrara
seseió de Corte, Finalment. el can del
Govern ha lliarat als Pe riod i st es la se
-güemtnoa:
"Destejo aclarir un deis extreme que
van essen objecte de la conversa tinguda
als passadissos del Cangrés un* els peHedieres . )l'han referir els laudes dictare pel ministre de Tretall. Aeueste
laudes són d'obligada necessitat.
El Govern, erran els conflictes socials
arriben a un eran dc difícil solució, entre
les parts contendents, no ha de romandre impaseible vetear cem s'agreugen i
prolonguen, la anal cosa no convé a
l'interès púhlic. i la d'intervenir dictara
unes normes obligatòries q ue Posin t er
la pugna.
-mea
El une passa Os que en l'actualitat no
existeix can procediment legal que reguli l'exercici d'aquesta facultar, indispensable al poder palie. i a aixä em referia eran vale dir que en un sentir extrictarnent irradie. ele laudes que es dicten estan mancare de elefinki6 veritablement legal. i dan la neceeeitat ove es
rliecuteixi i apeovi. rom mes aviar miIlnr, el projecte de llei sobre vagues i
arbitratges.
UNA QUESTIO QUE POT
PRODUIR LA CRISI

La combinació de governadors que
tenia el propasa de ier aqueas dies
el Gavera, ha quedar suspesa. L'esmentada combinació era a base del
trasllat del governador d'Astiíries, que
havia estar demanat reiteradament
amb energia pel senyor llelquiades
Alvarez, en vista que no aconsegueix
del senyor Rico que presti la seca
arada o influencia oficial als seas
amics politice i als seus aliats electorals. El ¡enyese Lerroux va oteencomplaure el senyor alelquiades Alvarez, eS5ent ministre de Justicia el
senyor Alvarez Valdés. Aquesta P ro
-mesaplntjuióoíca
d'importància- entre els republicans
astuirians i més principalment deis
radicals arar el Govern. Els esmentats
elements republicans han dirigir un
energic telegrama als senyors Lerroux, Samper i Salazar Abuso, ema el
(mal protesten contra el suposat ;otear que per complaure a la coalició
,,,,,,, i,rouico-melquiadista d'Oviedo. es
pretengui desautoritzar i destituir el
aavernador. pel fet de defensar com
a republicà el regim contra cenes maniobres. Davant d'aquesta actitud el
senyor Samper ha manifestat al ministre de la Governació que desisteixi
del trasllat del senyor Rico, que va
arribar abans-d'ahir a Madrid i avui
torna a Oviedo.
PaPrlant el senyor Melquiades Alvarez als passadissos de la Carnbra
ami) un grup de dinutals, entre gis
mula es truhana el radical senyor
Sierra i el senyor Rebela, deja anal,
accent d'indignad& que no palia continuar ni un dia mis la política seguida pel Govern, perque de seguir
així aquesta se'ls empanara la trampa.

Madrid, to. — Sembla que s'han

fet gestione per a evitar la separació
del senyor Martínez Barrio del partit

radical. S'ha comentat molt la importancia que pugui tenir el ainar que
Iran celebrar els senyors Lerroux,
Martillee Barrio, el secretari general
del parta, senyor Torres Campaña,
i algun altre significar radical. La irlepressió ¿'última hora és que l'escissió de momear ha quedar conjurada,
i que no s'arriban a redactar el document que s'atribula a rex-rninistre
de Governació. en el qual s'assegurava que estarien raonats els morras
de la separació d'en i d'un altre
diputar de la minoria radical. El
general Cabanellas ha declarar que
ell es addicte al g enyor Martinez
Barrio.
AVUI ES REUNIR/t. LA MINO.
MA DEL PARTIT PER VEURE
DE CONJURAR L'ACTITUD DEL
SENYOR MARTÍNEZ BARRIO
Avui s'ha celebrar al Ministeri de
Marina una entrevista que ha tingut
roen a final un dinar. Hi han assistit,
Catre abres. els senyors Lerroux,
Rocha i Pich i Pon. Sobre els termes
de la reunió s'Ira guardar /roba reserva. La curiositat periodística ha intentat cabe:rae si Ir havia assistit el
senyor Martínez Barrio. S'Ila posar
en dar aquest extrem en el sentir
que rex-ministre de Governació no
lii ha assistit. Els periodistes han
parlar amb un destaca t membre del
partir radical, el nom del qual no estera autoritzats a assenyalar, i aquest
els ha da que no In havia absolutament res al partit que signifiqui discrepancia ionamental. L'imica cosa
que lii pot haver és un criteri discordara en un discurs o en una ultra
ocasió.
referiu al senyor Martínez
Barrio?
—Exactament; pero tingueu
compre que, com u, he da abatas, no
hi ha discrepancia fonamental.
Un altre periodista Ii ha dit que
la discrepancia era motivada per restreta unió que el partir radical te amb
les dretes.
La dita personalitat ha dit que era
inevitable, ja que ralianea d'aquestea
forces ho iou des de les eleccions.
—Llavors—lta objectat un altre periodista—bauria de dissoldre's el Parlament, i les dretes perdrien aquesta
torea.
—Falsa afirmada. Les ¿retes, en

unes aoves eleccions tindrien tanta o
mes iorea. Afegeix que denla, es ceneami la minoria del partit que será
una reunió mes a la qual assistira el
cap del parta. Ja veureu corn no pausa res. Bastara recordar les paraeles
del sensor Lerroux: "En la nieva minoría no s'exerceix la disciplina d'una
caserna". Si algri lineares discrepandons iinamentaia ja no leí seria.
SE CELEBRARÁ UN DINAR AL

QUAL ASSISTIRAN ELS
SEbil'ORS LERROUX I MARTINEZ BARRIO
Als passadissos del Cortares ha estat interrogat cl senyor Torres (jan].
panyä, gran amic del senyor Martillee
Barrio, sobre la posició d'actuest. Se
ha oregruntat si denla se celebraria
el dinar anunciar, al qual assistirien
el senyor Martínez Barrio i el senyor
Legmoux i ha contestar aiirmativament.
—Tindrà conseqUincies politiqueo?
— No ho crec. Ja sé que eón molts
els que les desitgen, i molts també
els interessats; per?' no hi l'aura res
d'aireó.
Efe p eriodistes han insistit que sufinnava que Si denla no sorgeix la discrepancia, sortira a la superficie
aquesta més tard, i el saurer Torres
Campanyä ha manifestar.
•L'eselevenidor, emú el pot hipotecar: Pena en fi, si a alara han de
recOr
rer, que van donant ül a lestel.

l'augment de les tarifes

Madrid, ro. — A les guatee i cinc
minuts comerea la seseé de la Cambra,
sota la presidencia del senyor Alba. Al
hanc blau, els mi)sistres de Treball,
Agricultura i Industria i Comete. Els
escoria, molt poc concorreguts, i les tribunes, animades. Un secretari don a lectura a l'acta de la SeSSIÓ anterior, que
queda aperreada.
ORDRE DEL DIA

S'aprova deiinitivament lacta del senyor Calvo Sotelo. Tumbé s'aprova definitivament el Conveni internacional sobre qüestions aeries.
Sense discussió, s'aprova im dictamen
concedint excepció d'impostos a les condecoracions de l'Ordre d'Afeita.
DEBAT SOBRE LA LLEI DE
TERMES MUNICIPALS
S'obre discussió sobre el dictamen de
la Comissió de Treball, novament redactat sobre el projecte de Ilei derogant la
de 9 de setembre de mi, anomenada
de termes municipals.
El senyor TRABAL, de l'Esquerra,
defensa un vot particular. i en deiensa
daquest pronuncia un Ilarguissim discure. Fa notar els beneficie de la Llei
de Termes, especialment per als treballadors, en el relatar a la contractació
del techan agrícola. Diu que aquesta her
s'encaminava .. evitar els abusos que es
cometien al camp amb la contractació
d'obrers, i indica que la dita hei havia
d'haver estar minorada en la seca aplicació per maja de les borses de treball,
oerä agrestes no elan crear a la majoria dels robles, per la qual cosa la llei
no ha pogut tenir la cesa autentica eficacia.
Entera que la hei de termes munidpals no ha dieser derogada. sinó reformada, i ha de continuar en vigencia
merare les borses de Ceban no estiguin
funcionan( amb regularitat en tots els
termes municipals. En la hei es pode:en
introdu j e les modificacions que es considerin convenients per a millorar-la, i
per tal d'evitar carvis bruscos en benefiel, no solament dels obrers i dels eraenvere, sitié que àdhuc de la propia clasce patronal. Cita textos de »Damnar
Costa i del doctor Carrasco Cadenas
en els quals es pinta la trista situació
per que sempre ha travessat el camperol a Espanva. Espanya. malgrat éseer
un pais embrentment agrícola, desconeix
tot el que es refereix al treball del Cama.
El senyor PALANCA, en nom de
la Comissió, manifesta que ha de rebutjar els quatre vots particulars que
el mentor Traba] té formulare, un dele
quals acaba de &tensar el diputat de
rEsquerra.
El senyor TRABAL rectifica insis.
tint en les seres manifestacio ns. Es
demana votació nominal per a aquest
vot. Queda rehutjada per 33 vots a
favor i 134 en contra. (Pren seient
al banc blau el ministre d'Agricultura.)
UNA PROPOSICIO INCIDEN.
TAL RESPECTE A LES COLLITES
lin secretari iléma lectura a una
propoziciä incidental dels socialistes,
en la qual es ¿canana que arel), mesura urgent els ministres d'Agricultura i Treball, d'acord amb els
Jurate Mixtos respectius, concertin
unes bases per a la propera collita
amb obligatorietat per a patrona i
obrers, castigara els patrons que
no la respectin, a fi que no es repeteixi el fet que els patrons no pagara abs obrers els jornals establerts.
En la segona part de la proposició
es diu que han d'ésser obligataries
les operacions de carda i neteja dels
sembrats perquè la collita es faci en
minore condicione, impedint que els
patrons dejara de complir la Ilei del
conreu forçós.
El senyor BLAZQUEZ defensa la
proposició llegida.
Relata una serie d'atropellaments
veinte i05 , al sea judici, colaría e:5
obrers camperols, als quals diu que
se'ls nega treball sistema/leal-neme
Creu que no basta amb la creada
d'una guardia rural, sinó que és millor que els obrers treballin en bones
condicione, perqué la pan existeixi al
carap. Anuncia que els patrona no
compleixen els pactes i que els Jurara Mixtos no han elaborar les hases de treball al camp, on no es compleixen les Ileis socials. Els parrims
campen per llars respectes i rieguen
treballs als obrers que no Pertanyen
a Acció Popular. Jr, afirmo que els
obrers d'aquesta organització testan
coaccionare, i que en esperit estan al
costar nostre. (Rumors i denegacions
de la CEDA.)
Un DIPUTAT D'ACCIO POPULAR: Atar és falo
El senyor BLAZQUEZ : Aircar es
veritat, senyor nervudo. (Grans

EL QUE DIU EL SR. LERROUX
En arribar el senyor Lerrouo al
Longrés, se li ha preguntat sobre el dinar de que es ve pariant, al grial assistiran el senyor Martínez Barde i ell i
!alabé el senyor Lata. Interrogar sobre
Si aquest dinar s'havia celebrat, ha dit:
—Encara no. Jo na se encara si sera
demi o guate D'acta a demä es resolelra, per be que encara no sé si, en efecte, hi haurti algun abre dinar i una
conferencia. Per a aquesta conferencia u
dinar el primer que caldrà veme es si
s'aclareix la situacin del partir, i, per
tant, encara no se si caldea aquesta reunió. Jo cree que no pasean res del
que es ve parlant.
Poc despees el senyor Lerroux ha tornar a ésser abordar per un altre grup
de periodistes que li han parlar del miela tema, i li han preguntar quan es
reuniria el Coreen Nacional del partir,
i ha dit:
—Aixà depèn del resultar del dinar o
entrevista, pula que fine que no estigui
refereix a la condició en que
aclarida la aituació del partit no cree es'Es
troten els obrera a la provincia de
que sigui oportuna la reunió de la JunToledo
i diu que es nega treball ala
ta nacional del partit republicä radical.
que van votar la candidatura sociaEL QUE PENSA EL SENYOR lista en les darreres eleccions.
Aixra és yergonyós. Els Jurare
GUERRA DEL RIO
Mixtos no trametin les reclamaTambé ha estar interrogar el senyor clon,, co que fa que els obrers estiguin
Guerra del Río, el grial ha manifestat: ert situaciO insostenible. Els seas i
--No cree que es pugui produir cap lornals s'han rebaixat i ara es paguen
escissió. En ele molla anys d'existència tres ~tetes. Els obrera pertanyents
del partit no se n'ha conegut cap. El a la U. G. T. 1 a la C. N. T. són reque passa is que alguns membrea del (unta sisternitieament. (Ele diputats
rartit no estan conformes amb el des- de la CEDA protesten serollosamens
candellament d'alguna punta del progra- i exclamen que en tot cas pitjor va
ma i de les sesea conseqütneies parla- acorrer quan governaven els sociamentaries.
l:stes). Censura el criteri del Govern
Respecte a l'actitud del senyor Mar- disser tesCnioni intpassIle en ele
tlrez Barrio, fa reinos que no he parlar :-onflictes i afirma Que les baare, dl, penó coneixent-lo cota el coree. ses de treball no es co mPleixell Pels
puc assegurar que no pot ocasionar una patrono Si ele obrera os veuen abanescissi6 ni res que s'hi assembli
donats pel Poder públic en el& con-

dictes socials. es veuran obligare a

l'acció directa. (Rumore a les ¿retes.)
Qualifica de justicien la Llei de
Termes Municipale i ataca l'actuació
del atare/e Samper al ministeri de
Treball, peralte va pi-seguir ras trehalladora i va ¿retar laudes que
perjud:quen les questions socials
coartare cte reeoldre-ele.
Ei senyor BLAZQUEZ diu que
rúnica manera de resoldre el problema del carne és que els treballadors
tinguin treball i puguin menjar. Jo remedo que en la nieva jovenon vaig
haver de Iluitar Per a Poder trabar
treball i ara. (luan derxi d'eeeer diputar, sortiré com vaig entrar i barre
de tornar a treballa( per a menjar
(Agrestes naraules produeixen una
forta reacció en ele agraris i en le
CEDA que protesten airadament
nuestes manifestacions.)
El senyor RUIZ, obrer catblic, censura els socialistes aeusant-loe de
ter.ir atemoritzats els obrera, e.s.secit
orecisament elle els que negrita treball als nbrere que no porten el carnet de la U. G. T. i imposen aquesta
conlició als patrons. (Protestes dele
socialistes i escandol que dura una
narres estona.)
El senyor ROYO VILLANOVA:
.:Perob quant temps va a emprax la
1'. S. en defensar la seva proposició?
(Runtors i el"; de campancta.)
S'entaula un viu dia l eg entre el
senyor Royo 1"llanos,a i els saciabates que talla la presidencia.
El senyor BL.AZQUEZ continua
defensant la sera proposició. Advoca
per la intensificació deis conreus i pel
corren tordas.
El MINISTRE DE TREBALL
nega que existeixin per part del Govern les violències contra els obras
a que ala referir el senyor Blazquez.
Afirma que en molla pobles, on predominen els socialiates, s'exigeix als
treballadors el carnet de la U. G. T.
per tal que puguin encajar. (Rumore
d'aprovació a diierents sectors de la
Cambra.) Quan ecsaltres entrarem al
Govern hi havia al Ministeri de Treball, que regenta el senyor Largo
Caballero, 16.000 expedients sense resoldre, la qual cosa prova que ractivirar no era molla ni que es preocupessin els socialir:as dels obrers corn
sembla o volea preocupar-se'n ara.
Per?' deixem abrir dels expedients...
El senyor LAMONEDA: Perque
ara n'Id barra molts tris.
El MINISTRE DE TREBALL
manifesta que creu que la proposició
del senyor Bläzquez va encaminada
amb la millar bona fe a aconseguir
que els jornala s'elevin i hi hagi al
camp una distribt ció mis justa i mes
económica del treball. Acaba reclamant la collaboració de tots els sectors per tal de poder aconseguir
aquesta obra nacional, de minora de
les condicions del treball al camp,
cense apassionarnent i sense finalitats
politiqueo, nonies mirant el treballador i el camp espanyol. (Aplaudimente.)

El MINISTRE D'AGRICULTURA diu que està disposat a complir
la Dei de comen iorens eempre que
no es íaci servir d'arma perque augmenti el nombre deis parare. Manifesta que des del Ministeri d'Agricultura ha procurat actuar amb imparcialitat i en defensa deis interessos a
ell eneomanats.
El MINISTRE D'INSTRUCCIO
PUBLICA, des de la tribuna de secretaris, Ilegeix alguns projectes de
l'e.
El MINISTRE DE TREBALL
llegeix també un altre projecte del
seu departarnent.
El aenyor MADAR1AGA creu
que la proposició del senyor Blizquez trames va encaminada a impedir la derogació de la llei de termes
inunicipals. Nega les afirmado:1s del
diputar socialista sobre les condiciono
del tedian a la provincia de Toledo,
diu que han estar precisarnent els
obrero del camp els que han donar
contestació adequada als socialistes
despees de la seva época de predomini.
El sensor BLAZQUEZ rectiüca i
assegura que la situació a la provincia de Toledo és tot al contrari del
que ha pintar el senyor Madariaga.
(Protestes de la Ceda.) Ataca la politica dretista a la provincia de Toledo.
El eeni ur MARTIN I MARTIN es
queixa de la illegalitat daquest deba
plantejat ()el. sodalistes, desvirtuam-se
la discussin del terna principal, que era
el de la derogad '', de la Ilei de termes
municipals. Dentara que es llegeixin determinare articles del Reglament. (Rumore contradictoris-)
El PRESIDENT DE LA CAMBRA: —La '1'. S. pot presentar un vas
de censura contra n uesla Peteidincia,
pern aquest debat continua.
El senyor RUIZ ALONSO diu que
els socialistes han barrejat Ilitra ideals
amb les proiessions i que al camp, es
preocupen mis que de la condició deis
obrers de ¡radar d'inmole la celebraciö
d'un acte religins. Diu que ell es obra
i que intenta treballar, la qual cosa no
pogué fer perque no tenia un carnet de
la Casa del roble. Relata alguns atropellaments que diu que han conies els .so.
cialistes *eh els treballadors, i afirma
soci al ist e s han claudicat repetides vegade5 davant C. N. 1'.. qu e cls té eu
-Torna,idmts.
Acaba dient que Sj tan segurs estan
que ele gicialistes de Ilur posició ell propiisa au, plehiscit entre els obrero del
camp, entre llurs fills, per veure si volen o no que confina) en vi gor la llei de
termes municipals, la qual qualifica de

fatal per a reconomia (Aplaudiments
en les ¿retes.)
El PRESIDENT DE LA CAMERA pregunta ei es procedeix o no a
la votació de la Proposició del smtvor
Blanquee.
El senyor BLAZQUEZ: —El que
importa és que el ministre del Treball
tingui eis compte el que es du en la
proposicid.
El MINISTRE DEL TREBALL:
—Jo prometo tenle en comiste les orientacions de la proposició.
El rr
pr,,po
iciszr BLÁZQUEZ retira la se.-a
Se suspen aquest debat i continua la
discussió del projecte de hiel sobre l'augment de les tarifes ferreiviaries.
EL PROJECTE D'AUGMENT DE
TARIFES FERROVIARIES
Sense discuz,sió s'arroya l'al-tic:e quarz
riel

Idisnyor
cetamen. VENTOSA 1 ROIG defensa una esmena en la qual ¿emana que
s'excloguin de l'augment els bitllets per
als obren, estudiants i empleara, o en
últim extrem que no arribi raugenent
als aduals abonaments ferroviaris. (Ocupa la presidencia el sensor Rahola.)
El sensor BLANC, en nom de la Comissi6, shi oposa, i la Cambra, sense
votació, el rebutja.
La Comissió accepta un vot particular del senyor Irujo en el qual se sol.
licita que s'autoritzi al ministre d'Obres Publiques per a encarregar ix redacció total o parcial d'aquest projecte
a una Comissió en la qual estiguin representats el Parlament o membres designats pels departaments ministerial%
alai cont els elements interessars en el
problema dels transporte, utilitzant pez
a aixri, tots ele mitjans de qué disposi
el Consell Nacional Ferroviari. Aquest
vot particular s'addicionará a l'article
enteré del dictamen si el projecte a que
s'aRudeix en aquell, que és el de resoldre deiinitivament el Problema ferroviari, s'inclou en aquest dictamen.
El senyor GOMEZ (Tritón) s'oposa
a raprovació d'aquest vot, perquè no
s'ajusta a la prometenea que reiteradament fea el ministre d'Obres Publiques
a la Cambra. Crea advertir una cena
precipitació en radmissió del vot del
senyor ferio.
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES creu que el problema no té tanta
gravetat com denla a entendre el senyor
Gómez. Ell nig pot fez mis que repetir
el que ja ha dit, que en el termini fixat
es portara a la Cambra el projecte promes. Frega a laComissiä que rebutgi
el vot particular de referencia.
El senyor GOMEZ (Tritón) agraeix
les manifestacions del *mor Guerra
del Río, perä indica que ells no poden
¿osen arbitres en aquest cas, per la goal
cosa ha d'ésser el ministre el qui decideixi.
Ei senyor BLANC dóna aleares explicaderas, i queda retirar el voz par.
ticular del senyor Irujo.
El senypr SUAREZ DE T.aNGIL
defensa una estrena en la qual sollicita
que l'elevació de les tarifes ierroviaries
tingui vigencia fine al 31 de desembre.
d'esEn aquest lapse de temps s'haura
tudiar i resoldre definitivame nt el problema ferroviari. .Apunta la temenca
que cas de no fixar-se termini podria
continuar l'augment i tumbé continuar
sense resoldre el problema.
El MINISTR E D'OBRES PUBLIQUES diu que l'esmera del senyor
Suareu de Tangil suposaria, cas ¿'éster
acceptada, donar un termini fix al Par.
larnent, perque aprovés el projecte de.
finitivament sobre el problema ferrovia.
i airc ó no es pea admetre.
El senyor BLANC, per la Comissió. el rebutja. Propugna que en un
article addicional es busqui una enlució
adequada a aquest assumpte. PUBLIEl MINISTRE D'OBRES
les maniQUES es mostea d'acord amb
festacions del senyor Blanc.
(Tejió)
diu que
Z
El sensor GOME
del seesta conforme amb l'esmena
n)-or Suareu de Tangil, yergue entes
que defensa interessos resPeclablee
al mateix temps una necessitat del
país. Tumbé esta d'acord amb la data
r oiita del 31 de desembre per a l'ap
vació definitiva del projecte. Anuncia que eis socialistes votaran l'esmena del senyor Suben z de Tangil i
que per tant retiren un vot particular
en semblant sentir, que tenien pre-

5eIE

nominal Fe tehutjarla
t.
liaivotacii)
l'estrena del senyor Suareu de Tangil
contra
52. (Torna a ocuper da vota
par la Presidencia el senyor Alba 1
Fe retiren diverses esmeres i vote
Particulars, i queda aprovat l'adiete
duque del dictamen.
El sensor HIDALGO (Crescenciano) defensa una remera en la qual
del -nana que s'aprovin artieles addicionals al dictamen. Persiana que s'escharra; ele l'augment dt tarifes el corre que s'extrau de les mines de Rro-

.
tinta.
E eenyer REY MORA interve
breument con, a diputas per Huelva.
per dir que el Govern ha proines
estudiar a fons el problema miner de
Huea
L lvaC 'ambra rebutja reamena del se.
nyor Bilbao.
El aenyor M.ATESANZ defensa
una esmena ere la qual demana una
rehaixa del 50 per cent en ets aranzeis, per als materials necessaris Per
a la construcciii de ferrocarril,.
El senyor BLANC s'hi opaca, per
entendre que resmena no encaixa era
el
m mspnraanjioiercnsteae slua
qe
l:p,ie.s
ttouciciiis6dc eutteiitx. i i.a
d'aquesta e sla setsidi a lea deu de la ah.

1
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ES TRANGE
Congrés deis Sed:, ministre d'afers essocia lisHenderson s'entrevista omb radicalles francesas tranüers a Polònia, arriba
Borthou Politis
a Bucarest
EL DESARMAMENT

LI

(Ve de la p rimera página)

zS'ajornarà la convocatòria de la Comissió
general?
Hes que cs tencet sobre la soya Henderson s'entrevista
del Desarmamen t ¡cm amb Vasconcellos
a: ::
que nrci. i els rsforos de
París, lo.— Després de l'entrevista
..:on no podran isscr efieaCos.
celebrada arnb el senyor Henderson.
' ' , 3 algun miracle.
responsabilitats ara ja s'han de- el senyor Barthou ha estat cosierenbmitat (lament o i Perlaqu en a AM/1,1- ciant amb el senyor Vasconcellos, que
,r. .. Macflonald anuncia aue anira
haurä de dirigir els debats del Con.
3 antb John Simon. Probablement sell de la Societat de Nacions, que
participa en una ez-entual liqui- s'iniciaran el dia ta del mes que son,.
.7 • la Conferir:e:fa. que s'ha arreoAquesta conversa es creu que ha
,: , s anys i tina sensc arribar a cap versat sobre la qüestió del plebiscit
del Sarre i que ei senyor Barthou haude la nota de Barben del 16 rä exposat a edeglalt portugués quins
que constituia un -non POS31,- són els desigs del Govern francés
.',3 " francas quant a •accePlaria del respecte a aquest assurnOte.
113 anglis. t dc Posar in tenme a les
La posicld d'Anglaterra
bilaterals, .4:tale:tersa no,

nes l'arria de dir una percuta Per a salLondres, to.—Mentre el Comite
-Ce nfrri'lt:id, Pera aquesta paraula ministerial del desarmament procedita. .4 Londres tenle,: una nena deix. després de la sera nota d'ahir
armaments. i nrourn fadhesió a discutir els problemes que es plan.7. orrnar vna unid forra Que pumn tejaran a Ginebra. bornes erninents
-zar tota temptatiza de terror:medí de :a política anglesa prossegueixen
- • ,:'re ruropeu. Aixa significa afe- discutint públicament Ilurs punts de
e! que es :vidria er¡tar.
vista a les cohimnes del "Times".
ocDnald sop que Franca ha donar
Lord Lothian, del qual hern publi,'.75 les facilitas per tal d'arribar a lan car dies enrera la seca primera carta,
ter,3 no Irat accrttar el rearma- observa que el iet central de la si1 exigeix les caranties d.• ruacid actual és que l'e s iorc intentar

i

IC5 SanCianS. Attalaterra

massa i
ha fet res P er a defeKe pera; perdió: corrent re-

1 les conseqübrries no Peden ¿roer
:es que han ringut.
s,-aon via/pe a Londres de veis
-.-etrap ha fet Parla malt. Però
cc,ncnica anls d'equesta nir afirma
eue res no ha «Invita de resultes de l'enft.rvista de l'enriar akmany amb els tniK,St rYS britànics. Tots els rentas sobre
etnediment trutanic f una tornada a
tdne'n-a queden airi des:ir-has.
El que reahnent passa és aue Alcira es es rearma i que la Conferanria dr1
`esarmatnent está goirebi en liquidació.
mentre Franca i les recaes aliades no
kan plon2it esforens Per a asseaurar la
fra. Anglaterra ha fet Pudre el temPs.

Paris, to. — En el Consell de Ministres celebrat avui, el senyor Barthau ha
Ü‘7.11t compte del seu informe d'ahir da'art la COI/1155k, de Negocis Estrangers
,te :a Cambra i ha ex posat el sentit de
'es declaracions que es proposava fer
selyor Henderson. el <anal ha estat apeoTumbé ha exposat davant el Consell
actitud que prosa adontar en la prottra reunió del Corueil de la Societat
c les Nacions.
Cementanl del "Paris-/411d1"
Paris, 10. — El "Paris Mida- so- . -de les gestions realitzades a
7e1 president de /a Conferencia
, armament, senyor Henderson,
Fopinió que Franca s'até
• iOngut de la sera nota del 17
i crea inútil i perillós pros- negociacions sobre una base
-ulta ja caduca per riente del
,:iient anticipat del Reich.
icont-se en un altre lloc al ConMinistres que sha celebrat
mati a dos quarts de deu a
diu que el punt de vista ex- en la qüestió del desarmarnent
cincipal assumpte que han enacis ministres.
lo. — El ministre de Nego. :rangers senyor Barthou ha
avui un esmorzar als salons
d'Orsay a honor del presila Conferencia del desarma'. senyor Henderson.
el =ti d'avui el senyor 1-len- . ha ce:ebrat algunes confereno.h el senyor Politis i l'ambai..Anglaterra a Paris, sir Geor,rlor.
•
.oircols ben informats s'assegu._ les converses iniciades aquest
en l'esmorzar del Qual d'Or:anularan denla.
. es comedeix als dits cir.11 a gran itnportáncia a aguceaverses, en les guaja es desit-namentar algunes esperances.
/iOtra banda, en l'entrevista del
7 itenclerson atub el senyor Po cnhirnia
la impressió
taj exposada ahir en unes de. lis que fea a la premsa, su' ...nt la gravetat de la situaciä,
rearmainent ja declarat
reziitzat amb violació dels Trae- ^o ritme accelerat, ha interromput
, ciacions entre les gratis flotenranca s'ha negat a acceptar el
británic italiä de la nota de
i sb negat a acceptar aquesU vlolació mitjançant la legalització del
rea rmament de les (orces tl'Alemanya.
El senyor Barthou, en la declaració
t'en ahir davant la Comissió de NePeas Estrangers de la Cambia, digné
Franga s'atenia als termes de la dita
romania a l'espectativa, especial' • en el relacionat amb els acords que
t : ;upan adaptar a Londres.
No citant, el govern anglès
euelcom sobre el camí que hauria de setel e, i una part de l'opinici, pública del
;ate sembla orientar-se envere un Conlimitat dels armaments aeris.
En aquestes coadicions seria en va
? i.”itruiar que les possibilitats d'un Conu eni general es debilitarien. i per aboi,
e : senyor Henderson es presunta si
hauri de convocar la Comissió general
lee al 20 del corrent com en principi
s'rucia acordat.
LI

comunicat oficial

Paris, lo. — L'entrevista celebrada
els senyors Barthou i Henderson

ha a cabat a les quatre de la tarda.
P oc després ha estat facilitat un Co-

menina en el qual es diu que el senyor
B artimu havia retan a dinar el president
d e la Conferencia del Desarmament, se, Yor liendersom i que durant el dit dina r i després s'havia celebrat un primer i c ordial canvi de punts de vista entre els dos ministres, que es reprendrà
demi al mati.

Per a realitzar la seguretat pel desarmarnent universal i per les garantice
universa:s ha fracassat. La sola
ma de desarmament que jutja encara
possible és la renúncia p er tots els
Paisos dels bombardeigs aeris en contrapartida de sancions apropiades
contra tota nació que violaria record
rs ner al.
—Ea aquestes circtunstancies — afege:x Lord Lothian— zquina ha d éser la nostra política enfora de las
nostra insistencia per arribar a una
canvenc:6 p rohibint els bornhardeigs
aeris? Es: j e convenga: que la rata fonamental de la temió actual. és que
Europa está a pum de passar d'un
sistema d'estabilitat realitzat per la
p reponderancia militar de França i
dels seus associats a un sistema d'estabilitat per equilibri.
Una cegada aquest equilibri acunarestá a punt d'ésser-ho—no hi
baurá competicions d'armainents. a menas
que una gran potencia intenti ea-aviar per la forca Fordre existent tal corn
ho iota Alemanya quan va emprendre.
abaas de la guerra, l'adquisició d'una
flota superior. Si aixó arriba, en l'esdesenidor hi haurä una vegada mes, com
en /gag , una combinació general contra
d'ella. El problema pràctic consisteix
2,111 en saber si Gran Bretanya ha, con
alguna suggereixen, ajudar a manten::
la preponderancia francesa o formar
part d'un nou equilibri de les forces a
Europa. Segons la mera opinió, l'una
o l'alca d'aquestes actituds constituirla
una falta vital per les raons que ja he
in d ic at a saber que unes obligacions automátiques d'aauesta mena no servirien
la pau i ens crearien diiicultats amb
Dominicos i arnb eis Estats Un/ts.
A aquesta argumentació, l'egoisrne de
la qual és evident, el general Spart replica defensant la tesi de les garantics
de seguretat.
—Suposern—escriu Spars—que el nostre reías de no consentir a cap compromis en esguard d'Europa porta la ruptura de la Conferencia de Ginebra; suposen que la cursa dels armaments er:s
obliga a rearmar obertament; suposem,
en fi, que si la guerra esclata estar.=
en disposició de guardar la nostra neotral:tat i de salvaguardar el Postre equiltbri establert per lord Lothian, o no
haurem de lamentar sempre més de no
haver-nos compromes en la sola via que
descarta jnialliblement Una catástrofe
europea l'elaboració d'un sistema de garanties bastant sòlid pereué la P an 1,0
risqui d'asee trencada.
Heus ad la qüestió ben plantejada. Al
gabinet afacDonald de respondre-hi.
EI cielegat alemany a Londres ::
a:

Cal no negligir ni la importancia ni la
rabia deis "jai-es radicals" en aqurst
Congrés. largues Kavser, Alfred Dominique, Cudenet, Gast o
- n RiOn, Jean Mol.
lean Luchairc formen un equip bastad
Potra per a pro: oear seriosos conflictes.
Compten amb disset federacions, per¿i
compren sobretot amb la sin:Julia d'una
opinió difusa de gro jo; e que ran del
radicalisme al socialista.
En realitat. la Iluita que !hidra IMC
Clermont-Ferrand sera lora ¡huta entre
hartes amb re.rponsabilitat dr anvern, al
marge de les Passions del dia i que
consideren que el redrecament de Franca
d'esser motivada len lana Politice di
go:crn 1 apuesta inventa loe son
massa les passions del din i l'atmosf era
r . inht itria que fa trinPs roda Per Franca. L'echa antb atenció la P-emsa iran
ccsa 'roni por dil.eidar el conflicte ein,
precisió. Rete-ir la política de les Lliones,
exclamen Maurras i Datielet. I matara(
¡llar monarquisme. (roben, apuestes t'arate
!e3. 11937 ceda andiimria. Hi ha fusa aran
contpanya dels salons contra la Político
democrática, pera el que irerrssiona sil,:
rts atacs !nutra rl partit radical. Ls
premsa de dreta llanca tota mena It.,,raciono i mamé agur.« encerad/neo dels
honres desgarra. nrcntre el Pa rtit socialista amb L'eh Blum pressinna els "laves
tacs .' 'er obligar-los a 11/1e política de
LiarNIrs is possible a questa barata imaainaia d'uns ion-s rede-als C011Ira ton feisisme ine.ristenl. mentec s'e/banderín/ les prearttpaCian3 d'arribar a
una politice de hin aaVtra.
Que ealcn modificacions en la Constilucia francesa ¡ C11 els organismes par.
lamentaris, hens ad una necessitat ale
ningti no t'epa. Lucien Romier, amb ei
seny arostumat ha dir unes percutes m e
".4 Clermont-Ferrand — ha-morables:
dit — els radicas frieren entre la reforma del nostre rayiatu o la sera coiguda, can el regir!: can yiara. renovanr-se
o caient. Cap mística no essecu ra la Arada d'un rioirn que romP ¡'equilibri de
les relajen, socials tal ron: resulten de
l'estructura mateixa (Ic la sacietat. Si
s'impedeix cl ragim d'adaPtar-se tic !dio
tiritas o que hom provi de forçar-los en
un sentir arbitrad surt sempre la reretaje contra l'a r tifici i cl desardre.
.4questa rel enin es receident revolueiousei en qua {remesen els régints desproleits de Previsió.
El que rol evitar — continua Luden
Romier — es la baralla de la Ilei del
izembre — o •imri la narnittia q ue els MéS
febles sera, prole.g its deis mis forts p..r
la 11-i de les forres reals de la nació.
D'ad pror -a) la missió histbrira del partir
radical. Adaptar la democracia als nous
correas europeos que. per altra banda.
el frarhs dc certes doctrines i las cr itiques d'altres ¡intimen co,,, una obliga-ió.
¡laos a:i que el Conoris de ClermontFerrand co solament tdirapassa els limits
dels qui voldrien fer tat obiecte de
eceteovérsin incoherent. sine, qu e tusenvala rumbs reos als qui tal i sentir,'
les inquietuds del momea re talar
Ves solucions de violi neia que , cota aue
séoz falsas, estan rail-muertes a l'es , rrifitaf.

Paris, lo. — Demä inaugurará els
seus treballs a Clermont-eerrand el
Congres del Partit Radical i RadicalSocialista. Els treballs continuaran dissubte i diumenge.
Durara el Congrés iii honra dos debats principalment importante:
Un sobre l'eliminació del partit de
totes les persones culpables d'actes contraris a l'honor, la delicadesa i la dignitat, i especialment els culpables de complicitat amb Stavisky.
Un altre estará relacionat amb la
politica general.
Per a alguna aquest se g o rt deba t con
-sitráafxlpocódertina
crisi que afligeix la nació; establir les
trabar
soi
Ileis del nou ordre econòmic
hicions als Problemes Plantejats per l'atur
i les dificultats del Catan
Per a d'altres, sera l'ocasió de fixar el
I'mit de l'acció deis Governs radicals, determinant la participació i posició radical
en el Govern i aprovar la sera collaboració en tot govern que tingui cura.
abans que tot, de la salut pública, el ressurgiment moral i econiunic C.el vais i l' a
-Daivgmentdlsu.pr
Finalment, per a abres ele mis combatius. aquest dehat permeträ afirmar
Ilur oposició de princi p i a un govern d'unió nacional i fixar clarament el o re n a
que e/ partit radical ha d'écceptar el donar el sen ajut a un novern de treva.
Hi ha qui té la intenció de criticar la
política dels caes radicals que s'han suc eh en el Govern de les eleccions del
roz (rica. Sembla que el Congrés reflectirä roposició entre els anomenats "joyel
radicals" més avançats els quadres an•
tics en exereici.
La divisin i, existent entre les dues rames del partit sl,a vingut agreujant
pels successos del 6 de febrer, la damascié del govern Daladier, la participad()
dels radicals en un Govern de treva i
la campanya electoral de Mantea
No obstant no apareix que la unitat
del partit estigui amenaçada. Domes de
tanta autoritat cnm el senyor Herriot
es mosteen partidaris de la continuarla)
de la política actual. que fins ara ha
produit excellents fruits.

Londres, ro. — Volt Ribbentrop. cc,nseller especia l de Hitler sobre el desarnutriciat. ha celebrat autiesta tarda una
entrevista amb John Simon. al Foreign
Office. Aquesta entrevista que és a proposta del Govern alertant-, ha versat sobre qüestions relatives a la reunió de
Ginebra del dia 29 d'indubtable inmortäncia. donada la situació actual en qué
es trola el problema.
Sir Jon Simon ha rehut aquesta tarda
Von Ribbentrop. el qual ha conferenciat
deprés aran el senyor Eden.
Als Circols hen informats anglesos es
declara que aquestes entre n istes no han
modificat en el mes mina la situació.
Es pot, doncs, considerar que les esperances que s'haurien pcgut fonamentar
en la presencia a Londres de l'enviat del
senvor Hitler no han tingut cap realització.
¿,Alemanya vol reingresase a la 8. de N.? ::
Als c'rcols alemanys d'aquesta capital s'assegura que la vinguda de
von Ribbentrop té per objecte negociar les condicions en que podria UNS GANGSTERS HAN
fer-se el reingrés d'Alernanya a la Societat le Nacions.
SEGRESTAT EL MAGNAT
El plebiscit del Sarre a:
París, lo. — Als circols relacionats
amb la Societat de Nacions es manifesten dables sobre la possibilitat
que en la reunió del Consell que s'obrirä el dia 14 puguin fixar-se en tots
els seus detalls les condicions del plebiscit del Sarre, i fixar, especialment,
la data de l'escrutini.
La data del plehiscit iii seit probahlement (izada fins el mes de setembre, i si be, segons les disposicions del Tracto? hauria d'ésser el
dia 20 de gener de 19 3 5, potser hont
creed oportú. adhue des del punt
vista politic, ajornar-la fina ali mesos d'abril o maig següents.

DEL PETROLI
I.0s Angeles, lo. — Dos bandiats almats han segrestat arta el magnat de la
indústria petrolera senyor Williams C,etle, quasi pot dir-se que davant els ulls
dels nombrosos invitats que assistien a
una recepció que celebrava a la residen
Cid del senyor Gelle.
Els bandas s'han apoderat del senyor
Getle per sorpresa quan entrava en un
xalet acnmpan y at d'un atine al qual els
bandits han deixat lligat a un arbre.
Tan anal ron/ tingut coneixement del jet, les autoritats han dictat
ordres per procedir a la captura deis
segrestadors del senyor Getle.

L'objecte de la seva visita is parlar de la collaboració amb la Petita Entesa i la Unió balcànica
El riator del ministre po/orcés Bock
BIn Carea SOLS ti ónportancia perquJ
vc desPrés dcl de Barthou a Vars,it
sitió per 11,8 recent exit de la Política exterior p010111.50 91 g C permetrá una collal'oració mes directa entre els dos pa¡sos

França u Polònia han guardat el mateix caräcter d'amistat i de comprensió reciproca en les diserepancies
la política estrangera."
I el periädic conclou:
—En saludar l'arribada d'aquest
bon arnic del nostre país esperem
que els Iligarns naturals que uneixen
Romania i Polónia s'ajumaran encara més envers el camí de la pau, en
el qual es troben en primera fila
França, Polónia i la Venta Entesa.
Pels que han seguit el desenvolupament de la política exterior dels psisos de l'oest europeu, la importancia
d'aquesta visita no els escapará pas.
No solament presenta tul caracter de
cortesia, sinó també un seriös carieter politic. Aquesta visita estä cridada a consolidar les relacions
toses entre Polònia i Romania, aixi
cont l'aljama política i militar que
uneix els dos paisos.
Des de la seva arribada Beck visita
el president del Consell i Titulescu.
A la nit tindré lloc un gran sopar al
palau del Ministeri d'Afees Estrangers, en el qual Titulescu i Beck pronunciaran discursos remarcant la importancia de la cooperacin politica
polono-romanesa.
La visita de Beck coincideix amb
la gran revista militar que se celebra
cada any aquest dia arnb motiu de
la festa nacional romanesa.
Dissabte arribara Tewfik Rushdi
Be,-, el qual mareará a Ginebra amb
Titulescu després d'haver sojornat
dos dies a Bucarest.
Després de la tornada de Ginebra
de Titulescu, , 'obrira a Bucarest la
conferencia de la Petita Entesa.

PERFUMERIA

NACIONAL
Del 14 al 19 de maig
organitzada per l'Associació
de Perfumistes de Barcelona

No es put negar que una comunitat
de putas de vista entre honres cons Brck
i Tituleseu por ¿osar molt beneficiosa
PCr a la Catase de la Pall.
1;‘) ,rit glie alludient es la pròrroga del
pacte de no agressio russo-polones, estiPula, Per la ~trió de tres anys el 25
de julio! de 1932. La prórroga l'alloroa
tisis al desembre de 1945. Aquesto reRegal
tots
novació d'un pacte que assenyala
de la trova politice del govern de Yloscon,
s'hada retarda, produint adri els mes
varias comentaris. Polanis posava com
a rondició la revisid del tracias de pan
russo-poloties de Riga del 18 de /mar;
de 1922 i la nota dirigida en 1920 rer
Tsiixerin, aleshorcs comissari del roble
d'Afers estrangers, a Lituana, amb la
vial el govern raS reconeixia a Lituania
tot el territori que tenia abans de la in;asid poloneses de Rtissia i yue
priva de la ciutat polonesa de !l ' Hno.
atribuia aquel( tractat a mani,rbres de l'ambaü.ador alemany a Moscou,
comte Brokdorf Rantzau.
Rüssia varilla una mira, pera ha araba acceptant les condicions de Beek, i
sha estipula la prórroga. Airé vol dir
que Wiln a seguirá tssent polonesa i ha
politice exterior polonesa podrá descabdellar-se lliurement.
Entre les qiicstions que es n'aclaran a
Bucarest entre Bcrk ¡ rtittlesen, no mancara l a de les relacions amb els Soviets
que
Ye- Londres, to. — Dinen de Toquio
i la collaboracia d'esperar per tal de rea l'Agencia Reuter que als tercies
forrar el bloc campos' per PoMnia. Pe- L'entrevista de llenes I
japonesos expliquen les objeccions
men
rita Entesa i Unid bah-anca.
un
Tltulescu
que es fan a tota labor de suport
La situada europea segueix essent
econòmic a Xina, i es fa notar que
Bucarest, te.— Avui sita celebrat
confusa i no 111a3S3 traratallitZadara. L'S
de
mil
si la finalitat recentment declarada
arnb
gran
brillantesa
la
festa
nacional
&jalees d'enfila base, dintre el enarc de
Londres, 10. — Los torees que pel senyor Rajhrnann, conseller tecla S. de les N., Poden azati isser de gran romanesa.
El rei ha revistat les teclees.
componen l'exèrcit de Ibn Seud zar iinancerament Xina per tal de perutilitat p er a garantir la pan. Per això
Ha assistit a la cerimònia el minis- continuen avançant cense inter- nic del Govern de Nanquin. és recolral seguir amb ¡Meras l ' obra de Varadtre de Negocis Estrangers polonès rupció en direcció a Sanaa, ca- metre-li el seit restabliment, eh seu
vio i de Bucarest.

Bucarest, to. — Avui ha arribat a
Bucarest el ministre d'Afers Estrangers polonés Becels, acompanyat de la
seca esposa i de dos collaboradors.
Contrarianient a les noticies que
s'anunciaren dies muera, Beck no
s'entrevistará arnb Te,siik Rusdhi bes-,
ministre d'Afers Estrangers de Turquia. que arribará a Bucarest solarnent Fendernä d'haver marxat Beck.
Els rnedis autoritzats del Gov:rn,
aixi com la prensa romanesa i polonesa, fan remarcar la gran importancia de la visita oficial a Rornania
del ministre d'Afers Estrangers de
Polónia. Es interessant d'assenyalar
la correlació que hom estableix entre
la visita de Barthou a Varsòvia 1 la
de Beck a Bucarest. El "Vitourol",
periòdic oficial del Govern tomarles.
escriu sobre aquesta qiiestió:
"La visita de Barthou a Varsóvia
ha demostrat que les relacions entre

Una manifestació del
Front patriòtic
a Salzburg
Viena, 10. — Vint mil camperols de la provincia de Salzburg
Oran concentrat avui en aquesta
eiutat antb un ordre perfecte,
per assistir a In manifestació del
Front patriblic.
La policia Ita descobert els
preparalitis que es feien per la l
do realilzar dos atemptats, per
part d'eleinents nazis.
En els discursos que han pronunciat el canceller senyor Dollfuss i oh vice-canceller, princep
Starhemberg, han renovat l'afir'nació de la seca alianea huleslligable.
‘'iena. 10. — Comuniquen de
Salzburg que el canceller Dollfuss ha pronunciat un gran dis1 • 11I'S amb motiu de la manifestad° del Front patriütic.
El canceller ha declara!, que el
Govern ¡ ell estan deridils a con!notar la Huila per la indepen&ocia d'Austria.
Per altra banda s'assenyala
que dementa nac lona I- soc ia lis! es
atitrittes havien preparat diversos atempluts amb motiu del
viatge del canceller, especialment
dos al ferrocarril j un allre al
canip d'aviació ale Salzburg.
En aquest darrer la policia
laa descobert una bomba pocs
/mínimas ahans d'arribar el senyor Dollfuss.

L'AJUNTAMENT D'ALEXANDRIA DISSOLT PER
CORRUPCIÓ
Alexandria (Egipte), io. — El Conde ministres ha decidit dissoldre

Seil

l'Ajuntament d'Alexandria a conseqüentia dels escandols que s'han produit en
aquella administraciö i que han ntotivat
reclarnacions de l'opinió pública. Sera
nomeda una Comissió gestora composta
per tres egipcis , tres britànics, un fra n
res, un italiä i un grec, la qual funcionara amb plena autonomia fins a les
properes alecciona.

senyor Benes.
Aquesta nit. a primera hora, ha
estat facilitada una ;Iota oficial resp ecte a l'entrevista entre els senyors
Benes i Titulescu.
Els 0/:71:5tre , hi anuncien la
seca perfecta identitat de nunts de
vista i que han arribat a la decisió
d'entrevistar-se periódicament a fi de
coordinar les seres activitats polítiques en les qüestions nue interessen
a antlxlós paisos.
El Consell Econòmic de
la Petita Entesa
Bucarest, to.— El Consen Econòmic de la Petita Entesa ha acabat
els seus treballs de:prés d'haver arcardat iniciar la realització d'un ampli
p rograma económic per a la Petita
Entesa. El senyor Titulescu ha declarat q ue els resultats beneficiosos que
shavien adoptat en la reunió serien
Pal p ables en brea termini.

Elgovernamericit accepta
els pagaments
parcials dels
deutes de
guerra"
Washington, lo. — El Govern americio ha informat a les Nacions europeus deutores , que accepta el pagament parcial del venciment dels deutes de -guerra corresponent al junv.
perä que els dits pajeas no per això
q uedaran exceptuats de les disposicions de la Llei Jhonson, que prohilicix les transaccions financeres amb
els leamos que no hagin cornplert els
seus compromisos.

RECERQUES PER TROBAR
L'AVIÓ DE LA LIMA
PARIS-LONDRES

11.500 ptes. en premis

1.000

ptes.

Donació de

a

beneficemeia
de vals a
compradors

els

Obsequis de ramells de flors
a les senyores

Artístic adornament de façanes i aparadors

Ibn Seud continua El Japd explica
avançant cap a per què s'oposit
a l'ajuda aintern
Sanaa
ca!
um a Xina

S'assegura
l'iman
compta amb
exércit
200
homes

pital del Yemen.
L'hilan del Yemen ha ofert
novanient a Ibn Seud la conclusi° de la pau o un armistici, per?,
el cap dels seudistes ha multeslat a Fintan que ja coneix les
condicions fixades per a lal objecte, 1 que, per tant, si desitja
la pau no has de fer res mes que
acceptar-les.
La defensa del Yemen ::
Aden, 10. — Segons informadoras no oficials procedents de
Sanan, un exercit de 200.000
yemenites contandat per liman
en persona es dirigeix cap a NeJ ralla.
En aquesta ciutat l'esmentat
exercit s'unira al que mana el
princep hereu del Yemen, 1 corre
el rumor que tan aviat cono aixei
es realitzi s'emprendra un aloe
general contra la vella capital
Saudie en el Nedjed.
Un valxell francts a la

gest revestiria, no obstant, una signiiicació política, que seria explotada
amb fins de política interior, com ja
ha ocorregut amb els emprèstits internacionals concedits abans al Gavera de Xina.
A més, els consellers oficiala temen
que el suport de la Societat de Nacions pugui esser explotat per alguno
sectors de Nina contra el`Japó.
Un alt funcionari del Ministeri
d'Afees Estrangers ha declarat al corresponsal de l'Agencia Reuter que el
senyor Rajhmann revelar en les
seves funcions de conseller tècnic de
la Societat de Nacions, prop del Govern de Nanquin, com -un agent politic entusiasta" i ha criticat vivament
la seva tasca.

UNA TOPADA ENTRE COMUNISTES I "CREUS DE
FOC"

Paris, to. — El diari "L'Humanité" diu que apit ocorregué una topada entre la policia i un grup de comuEl Caire, 1 O. — En telegrama nistes, els quals intentaren impedir
proceden de Beyrouth (Siria) una reunió que celebraren els "Creus
diu que Palutirall Joubert, co- de Foc". De la coHisiä resultaren almandant 't'anees de la flota de guns ferits. Un jove comunista morí
la Mediterrània, ha surt il en di- en ingressar a l'hospital.
reccid a la Mar Roja a bord d'una unitat de guerra.
Tumbe inforrnacions particttlars de Jerusalem diuen que di- HA MORT EL CAP DE LA
versos ex-oficials de l'exèrcit
G. P. U.
turc han acceptat la invitad() de
Moscú, to.—L'Agencia Tass anunIhn Saud per a sumar-se a les
cia la mort del senyor Monjinski, retropes del Hedjaz.
presentant eminent de la vello guärAutomöbils blindats i cavalle- dia holxevista revolucionaria, el qual
ria saudita han sortit ja de Ho- dirigi la Iluita contra la contrarevoludeida per tal d'unir-se a les tro- ció.
Actualment exercia la presidencia
pes que han iniciat ra y arle cap
de la Guepu.
.1 S'inda
Mar Roja ::

:a ::

Sarmento Beires
ARXIUS I BIBLIOTEQUES
compareixerà davant De Catalunya. — Bisbe, 3 ('ix a 13).

Joventut Socialista de Barcelona—
Calais, 10. — la, recerque:: el Tribunal militar
Rambla de Santa Mónica, ag, segon.
realitzades a la Mlutega per tal
ti.
—
El
rnajor
Sarmenta
(Oberta
al públic tots els dies feinen,
Lisbao,
de descobrir les desferres de
Meires compareixera el dia lo de de set a nou de la nit. Diumenges,
l'as- i d de la hitita Paris-Londres, factual
davant el Tribunal militar d'onze a una del matt)
que ha desaparegut, s'llan re- que ha de jutjar-lo pel delicte
Acció Social — Amadeu Vives, 3.
près aquest mati.
Acadèmia de Rones Lletrea. — Car
conspiració.
El creuer "Tourville" lis IlanL'acusat, que te quaranta-un anys, rer del Bisbe Caçador.
ilat un hidroavió, i a les 850 els fou detingut quan eslava realitzant
D'Art Decoratiu. — Palau de
tripularas d'un aparen ¡ingles gestions per a provocar una revolu- Pedra I bes.
ció. La noticita trobà al Sea domicili
han assenyalat les existències
D'Arqueologia (antic Palau de
Iras grans laques d'oli i una pe- importants documents en els quali les Arts Gràfiques del Pare de
s'exposaven els plans deu nou regint Mont pie en
lita peca de fusta que surava
clara d'installaciO).
plica pretenien
l'aigua a 1111,+ 1 3 quilbmelres a que lieires i els sea, a
D'Història Natural.— Rambla
instaurar a Portugal despees que Ital'oest de Berrk, aixf com lambe gues triomfat la revolució.
dels Estudia, 3 (Academia de
ha observat la presencia de nomEl major Beines fou exclós de Pant- Ciències).
brases gavines.
lelolbgen, Cascada del Parc de
nistia del desembre de 1932; pecó
Aquesta observad° Ita èstal enträ norantent a Portugal, i dissimu- la Ciutadella.
confirrnada pe 1 pilot d'un altre lava malament la sera presencia
Social i Industrial. — Urgen.
clandestina; hallauc arribà a posar al nnmero 187.
apnrell milja hora mes tard.
.
corren?
dels
setas
projecte
alguns
Un remolcador ala la Cainbra
Peclagi,gic Experimental.—Tra
de Corriere de Boulogne ¡tau Rdrlit companys d'armes, que rebutjaren els vessera de Dan. 74.
cap al lioe itutival pel, riviadors_ seus oferiments, si be no el denunciaAquarium.—Parc de la CiutaIteré no ha trohat cap senyal de ren. indiscutiblement una personali- della.
Es
Paparen desaparegut.
Art Contemporani. — Palau de
tat de relleu. Aviador i home d'acció.
va realitzar el juny de 1924 el raid Belles Arts, Passeig de Pujades.
Institut d'Estudis Catalani, Cae.
Lisboa-Macao, en companyia de Brito
Arad4rnta de Ciincies i Arta. —
Totes les notes pregades Paee.
Rambla
del. Estudia, a, pral.
Després, el mate de Pan, va reaAcademia
Catalana de Belles Arte
han
en
la
trarevia
de
l'ABantic
litzar
companyia de Dura!, Jordi Castillo i de Sant Jordi. — Casa Llotja (do
:atalà 1 abans de les nou Manuel Gobales.
nou a una). Especial d'Art i ArqueoBeires ha ores part en mies les re- logia.
del vespre, a la Redacció:
Acadèmia de Medicina i Cirurgia.—
volucions cnntra la dictadura que va
Corto Catalanes, 589, 1.« arribar al Poder el 1926. El procés Carme, 45.
Martorell (de Geologja).—Para
ha desportat gran interes a tot el
Les d'esports, a Barbarä, 11 país.
de la Ciutadella. •
•
,

d'ésser trameses en

'Avenares, 11 05 maig de 182i
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BARC E LO NA
Pels Centres Ofieials
GENERALITAT
Conselleria de Governao16. —

Ahir al migdia, en zebra els periodistes, el senyor Salves els
maniteate que, tal com dèiem en
la nostra edicit.) d'abtr, el ella
abans havia anat a Mantesa I
que no havia pogut veure el
jutge de primera insancia. Disub que aquest ltavia anat al
mati a la Conselleria i que hevien parlar durant mes frIlltd
hora.
Després d'aquesta conversa el
senyor Selves Sa dtr que tenia
una idea ben completa de lee
mesures que celta adoptar perqua torni a haver-li a Manresa la
eranquillitat que hi havja abans.
* Una Comissió de patrons
lleguen de Barcelona va ésser
ahir a la Conselleria de Governació per tal de demanar que
foesin posats en hibertat els
seus gompanys de la Junta directiva de Girona, els quals esten detinguts per ordre del delegel d'Ordre Albee d'aquella poblacio.
' El senyor Selves els digue que
senteresserja per la sa y a llibertat sempre j quan acatessin les
ordres cle l'autoritat i ea tornes
a vendre el pa al preu de taxa.
Per a ahir esteva anunciat a
(insana 2 a la proviucla tal.
eels flequers. Tenint-bo
.coramte havien esta t presea leo
mesures üportuties preparat
els equips necessaris per tal
d'evitar la manca de pa. L'atta',
però, no es tete El que succel,
en canvi, es que l'oren mullido
uns quanta patrona peque r;2guten venent el pa a ni preu
que el mercal. per la taxa.
* El director i pro?ietari de
'Eatampa" de "Ahore'e de Mitd!id, que es troba a Earceloul
de pas cap a Palma d3 Mallorca,
visa/2 in':- el conseller de Governacio.
El lutileti Oficial de la CMneralltat. — En el seu número
d'ahir publica el següent ,surnam:
Jus.ticia i Dret. — Decret (rectifical) dispueant que ele (funcionarle de la Juelicia Municipal
portin els llibres de les Seccione
,del Registre Civil a Catalunya en
cataln j en castelle, d'aeord amb
les normes que s'esmenten.
Ordre adreçada a l'excellentlesim senyor preäleeut de l'Audiencia Territorial de Barcelona
relacionada amb la presa de
pessessiú actuació dels procuradora municipals,
2'rebaii 1 Obres Paliques. —
Ordre aprovant, amb la rectificació que sesernenta, les bases
de treball del Jurat Mixt de Banca i Borsa de Reue, Secció
despatxos i oficines, acordades
el dia 16 de gener d'enguany.
Ordre dispusaid, que el Jurat
Mal de Mutualitats i EmPeeeee
d'Assistencia Pública sigui desigual deis d'ara Jurat Mixt
Serveis sanitaria de Catalunya,
amb competencia sobre els practicante de les farmecies de les
Empreses que són obligades
eenir-ne.
Ordre aprovant les tarifes de
preus acordades el dia 4 d'octubre de 1933 per la Secció de sastreria í confeccid del Jurat Mixt
del Vestit i Ageneament de Barcelona, amb les esmenes que
s'esmenten.
Departainent de Tedian
Obres Públiques. — Treball: durats Mixtos de Treball del Ram
de l'Alimentació de Barcelona:
Bases de treball de la Secció de
pastissers i rebosters.
Obres Paliques: Subhasta del
proveiment de pedra menudallada per a l'apariament del form
del cansí venial de Sauta Maria
de Seva al Brull.
Delegad6 d'Hisenda de Barcelona. — Circular.
Serció Administrativa de Primar Ensenyament de Girona. —
Amante
Distrirte Minar de Barcelona.
— Anuncia.

Mobles

Direcció d'Obres Paliques de
Barcelona. — Carreteres: Anuttei, ale efectes de reclamarle, del
retorn de la fianca constituida
pel contractista de les obres
d'apariament de l'explanad() i
!erra dels quilernetres 59 i 61 de
la carcelera de Solsona a Ribes.
— Anunci.
Direcció d'Obres Públiques du.
Giranta. — Installacions electrimies: Anuncie.
Direcció d'Obres • Públiques
Tarragona. — Carreleres: Anuncia.
Delegare') dels Serveis Ilidreutico de l'Ebre. — Expropiacions:
Anuncia.
Subdelegació elaritima de Tarragona. — Edicte.
Juntes Municipals del Cens
electoral de Catalunya.
dels ciutadans que conslituiran les Juntes municipals del
Cene electoral de Catalunya 41UCió

bienni 1934-1935.
Administrad() Municipal. —
Edictes, subliastes i coneursos
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administrad() de Justicia. —
Sentencies i edictes.
• Unte. — Extractes deis
acorde presos pels Ajuntaments
de Catalunya.
ratlf el

Allf X

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Ahir al mati fou delingut
Lluís Navarro Puerto, al qual
fou ocupada una pistola Astra.
sense el corresponent pernde
d'erina.
* Abir al mati fou detingut
al Mercat del Born Manuel Lacerado, el qual s'havia apoderat de
la cartera d'un individu, que
contenía docultients i una quanWat.

AJUNTAMENT
Acorde de la Comlast6 de govern de la sesslO de/ dia 8 de
maig de 1834. — Acord exant ele
rasos en que l'adaptad() del personal que hagi d'adaptar-se al
pressupost vigent correspon a la
Causal() de govern i normes per
a fer-ho. j aquells ¿tares en que
competeix a l'Ajuntament ple, de
conformitat amb les regles complementàries de l'esnientat pressupost.
Itelacions de personal del/.

Departaments de Governaciú,
Proveiments, Circulació i Pulida
Urbana, Serveis Públics i Contractes i Urbanització i Eixantpla adaptat al pressupost vigent
ele cateen-leal amb lee normes
fixades.
Acurd que per part de les
Conselleries Regidoties, Serveis
o institucions que depeeguin del
Municipi no pugui fer-se cap nomenaniezit de personal temporer
eventual sense coneixement o
aeord de la Coraissi6 de govern.
Baixes del padre d'arbitris
d'inquilinat i imposició de P e
nyores per no haver presentat la
declaració de lloguers.
Balees en el padró de l'arbilte
Je conservació i neteja del claveguerain u rinullacions de talons
per drets de trasllat de moldes.
Acord encarregant a la Seceiú
ele cinetnes de l'Associació d'Elepresaris d'Espectacles Públies
de Catalunya durant l'any actual, i en les condicione que s'indiquen, l'administrado j cobrament de l'arbitri municipal solare els anuncia que colloquin
les Empreses de cinemes o espodarles anälegs a les façanes
dels referitä locals i en els seus
vestibuls.
Liquidacions definitives conreepotients a l'exercici de 1933
dala casos que es detallen, d'acord amb l'Ordenanca municipal
de l'arbitri sobre les canee
Apr o vació d'honoraris d'arquiteclea acreditats per valoracions
tetes en qualitat de peras terrera en expedients relatius
l'arbitri de Plus l'elite.
Interposició de recursos r ‘ n n C)

Decoraciö

3.

Pallarols

Expoeleld
PAS8E10 DE GRACIA, 44

Taller.

AVENIR, 22

IZOINIlimalagellme111191111•1011memennoteleMIONIMMIIIINglimansIssilesonMemmartellffll

200 LAMPARES
63 DORMITORIS
50 MENJADORS
40 SALDES
40 DILSPATX08
DORMITORI - ESTUDI
TOTS ELS MOBLES 8014 D'ULTIMA CREA010
La millar oportunitat per a comprar un bon mobIllarl

Varletat en

metes

auelliars d'estlls cUisslcs

001119E0010 DE CORTINATGES

I

moderna

Ira sentencies dictadee pel Tribunal econemico-adnunistratiu i
retorne de quantitats indegudament pagades.
Dictamen referent al pagament de badiles despeses per part
del Negociat de cumpree, amb
reme; a ies corresponents parlides del pressupost vigent.
Dictamen referent a les normes per al pagament 418 les di.
verses atencions i parlides deis
Serveis d'Assistència Municipal
i despeses de les institucions que
en depenen.
Dictamen finta les normes
Per al pagament de les diverses
atencions j partides dels Serveis
d'Higiene i Sanitat i despeses de
les insteucions que en depenen.
Autoritzar el director del Laboratori Municipal per tal que
es traslladi a Madrid a fe d'esludiar la tècnica de l'obtenció de
vacunes en cultiu de teixits per
tal d'aplicar el dit procediment
en l'esnienlet Laboralori.
Expedieut, refereut a l'autorització de l'entrada de cartas fresques procedents de bestiar ¡mecí
en forma de llomilloe i fetges en
les condicions i anda els drets
que s'assenyalen.
Expedients de jubilació de
funcionaris, concessions de pensiona, pagues de gräcia, socorses i subsidis.
Adjudicació, corn a resultat
del concurs celebrat a l'efecte, de
la confecció i subministrament
de restits, d'uniformes i accexsoles per a ús del personal de
Cernentirts.
Obertura de concurs per a
l'adquisició de materiale de cale
i ciment necessaris per a treballs
de la Brigada de Cementiris
Servei d'enterrainents.
Concessió a nou mestres municipals d'ensenyament priman
de l'equivalencia de casa-habitació.
Nomen/ir director de l'Escolia
Complementeria d'Ofici s del dis_
inicievuite Abat Oliva, de conformitat emb la proposta feta
pel Claustro de l'esmentada escota.
Mord de nomenanient a d'ajudants dele Serveis tecnics d'enginyeria i arquitectura i
tècnics, de conformitat amb
els veredictes dels tribunal/ designats per a fallar els corresponent s concursos.
Nomenament d'u/1 capates de
segona del Cos de bombers,
merils del concurs celebrat a
l'efecte, convocatòria dein concurs per a la proeiaió de la vacant do bomber preterent que
resulti del primer tunee/tau/ene
Coztvocalbria de concurs per
a la provisió sidra funcionaris
municipals d'una plaça de cap
dele Serveis, tres d'oficials cap
de divisió , dos d'oficials ajudants, 30 de sergents i 61 de
caporals de la Policia Urbana, i
designad() del Tribunal que ha
ele tallar-lo.
Adjudicad°, en meras del
coneurs celebrat, del subministrament de salacots per a la policia de D'alee.

Obertura de concurs per a
radquieiciú de 50 puls :tipo/ lo
per a discos-plaques d'aesenyalainent.
Convocatòria d'un concurs por
a la creació d'un cartell publiMari referent a circulaciú.
Imposició de penyures per
ubres perticulars realitendes
sume permis o per infracció de
les Ordenatices munieipals.
Expethent de declarad() de sol/rente de vea pública i venda de
la parcella correspunent als propietaris que iifrunlen a la matejen parcella.
Adjudicació, en mèrits del
concurs celehrat a Fefecte, de

Servei Meteorològic
de Catalunya
Ornar,» MOIERAL ATMOOPIRICA
D'EUROPA A LES 7 MOR ( . DEL DI*
10 DE MA10 DE 1934
riolrn antIclel g nic que domina
ala pateas oceldentala d'Europa &Nona nao a un salat general de lampe
abonangat c es registren monea
bolree a Anglattrra, al nord os
Fringa I • Tzeoplovaqule.

A les ~tes de la mar &t'Oca
IliarIca, al nord CA frica I • halla ha eugmentat la temperatura, I domina ce4 seré I vente
flulsas del sector note.

• la ~Maula

ESTA/ DES.
CATALUNYA.

A LEO VUIT

El tiempo 6s bo, P •c4 el sed , on
conjunt, 69 AVVIH011 a tot Catalunya.
A le• comarques d 'anteraor ela
vente san *aclimate, I en caro., • la
Ineitat costanera bufen norda nulas,
o moderas*.
Les temperaturta extremes han
sotas lee serailents: maalma, 213
gra s a. • Afro., • ...retada, • Se3eo I • Tortosa; mlnlma, 3 grasa,
• Ildrla I al neo Eelangento.
(Laa Ob
oni aei templa a
Barcelona- • lea set, van a ia capealtra ot la prtalera pirclua.1
•nnn••••••••nn

l'enderrocanient d'una casa ex
propeada i afectada per la non:
urbanització deis terrenys de
Tul . ° Pare.
Aprovar la proposta formulada per encerrec de la Comissiú
de serene pels arquiteetes municipalä iseityurs l'alguera,

audiencia de este Juzgado, sito en el
Salón de Fermín Galán, el día veinte
y nueve del actual a Inc doce, advirtiéndose:
Primero: que no se admitirá pastura
alguna que no cubra las dos terceras
partes del avalúo, deducido el veinte y
cinco por ciento, pudiendo hacerse aquellas en calidad de ceder el remate a un
tercero.

Segundo: que para tomar parte en
la subasta deberán los licitadores depositar previamente en la mesa del J uz
-gadoenlstbcimdnao
31 electo una cantidad igual por lo menos al diez por ciento del valor de Ion
bienes que sirve de tipo para la subasta.
sin cuyo requisito no serán admitidos.
Tercero: que todos los gastos de suhasta y demás inherentes a la misma. 35i
romo el Nao de derecho s a la Hacienda, vendrin a cargo del rematante.
Barcelona, ocho de mayo de mil novecientos treinta y cuatro,
E. 1

Secretario

MARIANO PUJADAS

EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el serme Juez de primera instancia del Juzgado número diez de esta capital en los

autos de juicio ejecutivo instados por
"S. A. Cros'' contra Don Quiliann Garcés por el presente se anuncia por ter-

cera vez. sin sujeción a tipo y termino
ele veinte chas la venta en pública subasta de las fincas siguientes, situadas
en el pueblo de Luesia, Partido judicial de Sos/
Una posesión en la partida de Meleras de veinte y ocho cahices de cabida
equivalentes a diez v seit hectáreas. una
crea sesenta y orbe centiáreas; linda al
Norte tierras de Don Manuel Sánchez.
Este la de herederos de Isidora Altere
Sur la de herederos de Francisco Galván y Oeste la ele Benito Aragonés.
Valorada en veinte mil pesetas.

reueä a ilauseca, de simplificaDos campos secano en la partida de
ció de la decuraehe del Saló de
i autoritzar-loa per a pur- efarcachete, de seis cahices de cabida
equivalentes a tres hectáreas cuarenta y
tar-ta a electe sota la seca di- tres áreas Veinte centiäreas; linda al
reccie.
Norte, tierra de José Aragues, al Este
E/id/ucear a l'arquitecte
la de Manuela Araques, Sur la de Miiiicipal cap dels Serveis de elu- guel .1ragues y Oeste las de Manuela
i..eue 1 Patuus de l'Expusició la Aragues. Valorada en seis mil Pesetas.
El remate tendrá lugar en la Sala
reatitoució de les ubre; 'lec:es/e:ir/ce per a la reparacjú de la pis- audientia de este Jiizeado sito en el Palacio de Justicia. Salón de Fermín Gacina del Pare ue Muntjuie.
län, y simultáneamente en la de igual
Autoritear I'Leport ciclista clase
de Sos el Ma veinte y ocho de
Calais per celebrar el
junio próximo a las doce, advirtiendose:
ument, 11111 13, al mate un leePrimero: que los títulos de propiedad
lival ciclista infantil al Pare tin de las descritas fincas estarán de maniJa Ciutadella.
fiesto en Secretaria nara mie puedan
Auluurtlear el Cur liallee 'ro- examinarlos los que quieran tornar paren la subasta, con los que deberán
te
e°, e k roles per que el diunieuge
conformarse los licitadores y no tendrán
)inent, die 13, al Inigdia,
col.locar una placa cae brunze al derecho a exigir otros.
Secundo: que aunnue los relacionados
ument Llaver.
se sacan a subasta sin sujeción
Ajorovar la celebracio de In bienes
a tipo. deberán los que quieran tomar
Selnialla de Pertunieria que 1.1.: parte en la misma consignar previacelebrara del 1 1 al 19- del elea mente en la mesa del Juzg ad o o en el
que son!, organitzada per I Asso. establecimientn destinado al efecto una
ciacita de Lutnerciaute Detallis- cantidad irnal por lo menos al diez por
ciento efectivo del valor de las fincas.
tes en Peal umena, a aulunlia
elä aesocialti de l'esmoulada en- ein cuyo requisito no serán admitidos.
Terrero: que todos los gastos de sutitat perque pugne( ademar les

lueattes oe Ilurs botigues u 1/14tallar a la part de lora titules
per a la veuda.
Visites a l'alcalde. — L'alcalde,
.seu)er taarles iij Suayer, va ubre ¡Alti' les vieltee deis senyurs
Adula 11. de Solas, eapilia ele vara:u:U t euinandant del eutraesitt
"Jauniu 1 - , i del eenyor Rime

La Inspecció municipal d'algaita. — 'remitt en cumple que

s'han observat certes anomalies
en el que es refereix a la inspeceiú municipal en materia d'aigiies potables, i com que es pro_
ce d eix a la reorganitzacie d'aquest servei, aquesta Delegad')
d'Higiene 1 Sanitat fa públic que

fins a nou avis queda en suspene
la tramitació dels expedients rereventa a inspeccions d'aigüee
p atalees particulars.

Ahir al inatí no es van celebrar bator:, lesiona i estafa contra Antoni
vistes a les diverses sales de l'Au- Rovaina, Domenec Domenech i Joan
diencia.
Pone.— Un divorci: Agustí Llorenc
* A conseqüencia de l'expedient contra Pilar Raspall i fiscal.
Secció Tercera.—No te assenyaa que va donar lloc la (miza formu- laments.
larla davant la Junta de govern del
Secció Quarta.—Un oral per esCoHegi errAdvocats, pci collegiat senyor Angel Gil i Silvestre contra tafa contra Josep Trello.— l Tn divorRamon Rovell i Marc contra TeBadvocat senyor .1051y, Maria Przu
Sabater, ha estat imonsarla a aquest resa Sabater i Montroi.
darrer la correcció tercera de l'article 69 dele Estatuts. consistent en repressió pública, de la qual s'ha donat
ANUNCIS JUDICIALS
con/ate als Juejats i Tribunals.
—
EDICTO
En virtud de ) 0 dispuesto por el sefior
PER A
Juez de primera instancia del Juzgado
número diez de esta capital ell provi-7dencia de treinta de abril último, dicAUDIZNCIA TERRITORINL
en el expediente cobre exacción de
Sala Primera. — Menor quantia: tad..
cuenta jurada instado por el Prucurador
Manel Carreses contra "La Hispano Don Jose Rovira Sagues contra Don
Suissa", fabrica d'autombbils.— Me- Lorenzo Trilla Cid, por el presente se
nor m'ansia: Menee Boada centra anuncia por segunda vez e tinntino de
Joaquim Manuel i Jissep Puig.
ocho dias la venta en pública subasta,
Sala, Sama.— Beavingut Grau con la rebaja del veinte
y cinco por
contra Teresa Sentis i Siment— In- ciento, sobre todas las acciones y dereeident: Antoni Sant Gili 011o contra chos ejercitados por Don Lorenzo TriEusebi Carreres i Corones.— Inri- lla Cid en el juicio ejecutivo promovido
dent: Aurora Caos contra Adolf Can- por el mismo centra Dalia Catalina
ointier Perdieron.— Pobres': Joan Vi- Constanci y (lardas en relclamaciim de
lar i Clavel! contra Josep Pana i
!a cunca de cinco mil pesetas, importe
AUDIENCIA PROVINCIAL
del capital de au préstamo, intereses lefurt
gales y costas fijadas provisionalmente
Secci6 Primara.— len oral per
contra Joan Tobella.— Un divorci: en tres mil pesetas. Valorados (::..hos
derechos y acciones en dos mil pesetas.
A. Farree contra E. Menina.
Seccie Segona.— Tres orals per roEl remate tendrá lugar en la Sala

basta y demás inherentes a la misma así
creo el pago de derechos a la hacienda,

VIDA CORPORATIVA

vecientos treinta y cuatro.

Es a Madrid el president de la
Federad() Industrial d'AulOtrans.

vendrán a cargo del rematante.
Barcelona, ocho de mayo de mil noEl Secretorio

MARIANO PUJADAS

porte de

Catalunya, senyor

Jaume

Estaper Pagh, on realitza prop
dels centres oficials diversas gesEDICTO
tions a favor del transport meceEn virtud de lo dispuesto por el te- nie per carretera.

ñí:E- Juez de primera instancia del Juzgado número nueve de esta Capital, en
En la darrera reunió general
providencia de este dia dictada en los
autos de juicio ejecutivo promovidos por ordineria celebrada el 22 d'abril
Dala María Rico contra Don Anto- darrerea l'estatge del Casal del
nio Riera Caces; por la presente se Ripollès, el Consell Direetiu quesacan a pública subasta por primera vez, de constituït de la següent matérmino de ocho días, y por el precio nera: President, Salvador Cots;
de valoración, los bienes siguientes:
vice-president,Josep Turon; ceUn comedor compuesto de un bufet p retari, Frederic Garriga; virey un trinchante, con luna biselada y so- secretari, Josep Maria Sadurní;
bre mármol, una mesa comedor cuadra- comete-trine Tomhs Teixidnr; treda grande y seis sillas, tapizadas piel
sorer. Josep Armengol; vocal:
marrón, todo ello madera nogal y haciendo juego: un aparato de radio con Joaquim llaguen, Eudald Riba,
su altavoz grande; una docena tazas Ramon Ordeig i Josep Serra.
plata baja y reciriente de porcelana coa
sus plattos y cuchara; una ;ampara
comedor metal blanco con luz central ir. ETs
y con tres brazos para electricidad; un
mueble moderno recibidor de madera
olivo y melis y dos banquetas haciendo
juego tapizadas: una mesa roble t'arma
antigua: un sofá grande: dos sillones y
--A dos quarts de dotze es decuatro sillas madera cacba tapizadas clara art violent incendi en un maparto con dibujos cubistas; una me- gateen de cocos, propietat de Lluis
sita centro forma ovalada, una vi- Onsin, situat al carrer de Florida.
trina dorada y un espejo pared blaues. núm. 5 0 . que sofocaren els
biselado con los cantos dorados, aso bombera del parc central. També
cm. ancho todo ello formando juego de Fray de la una de la matinada es desalón; un armario madera blanca con ciará umn incendi en un taller de macristales y una libreria madera compues- quinaria del carrer d i .Analia, númeta de vidrieras; una máquina can-lar ro 28, propietat de Joan Prohaska
Smith Premier tipo so con su mesita F. Donatin, que extingiren eta bomroble;
bees del pare central, a les orbes
VALORADO EN TRES MIL SEIS- del cap scriyor Torres. En ambc161
incendis les perdues material; torea
CIENTAS SESENTA PESETAS.
Teiles cuyos bienes se hallan en po- de molta considerazió.
der y. depósito del propio demandado --A primer:, hores crahir a la
Don .Antonio Riera Cercós, con domici- tarda 3z:cinta Codina i Jordán, de
quaranta-sis anys, scstingué una lis.
ho en la calle Mallorca, 1SS.
Se previene que la subasta tendrá la- ralla amb una dona que tornés se sap
la qual Ii predel
gar en la Sala Audiencia de este Juz- que es die Antònia,
gado, sito en el ala izquierda del Pa- diverses cros:0ns. .Fou curad: al disd'Horta.
lacio de Justicia (Salón de Fermín Ga- pensari
—Al Dispensari del Poble Nou ion
lán), el dia veinticuatro del actual y auxiliada
Carne Martínez 3:i1lanue.
hora de las doce bajo las condiciones
va, de dinou anys, de ferides contuses
siguientes:
a la parssella esquerra, que sol:1 al
— Que para tomar parte en la seu dornit iii, barraques del Bogatell,
subasta deberán los licitadores deposi- en apallissar-la el seu espòs j0a72 Sántar previamente en la mesa del Juzgado chez Serafi, de vint-i-dos anys.
o en el establecimiento destinado al elec—Ahir. a primera hora de la tarda,
to el diez por ciento del precio de va- en un pis del carrer de Sombr_erers,
locación, cuyas consignaciones serán de- número 23, es produi un petit incendi
vueltas a sus respectivos dueños, acto que els bombera aconseguiren aula
seguido del remate, a excepción de la de; car rápidarnent.
mejor postor que quedará subsistente en
El sinistre no fou important i. per
garantia de su obligación o en su ca- fortuna, no han ocorrgeut desgracies
so cano parte del ,precio del remate.
personals.
—Ahir al mati ton auxiliat al dis2.*. --lige no se admitirá postura alguna que no cuhra las dos terceras par- pensari de la Barceioneta el mariner
Pere Suesada Company, de quaranta.
tes del precio de valoración.
— Que los gastos de subasta, de- dos anys, el qual treballant en la barrechos a la hacienda y demás serán de ca de pesca "Domingo" es produi lesions de pronòstic reservat a la mi
cuenta del rematante.
Barcelona, diez de mayo de mil nove- esquerra.
—Fou conduit al Dispensani de
El
Secretario,
treintic=tro.
—
cientos
Gracia Josep 'romá s i Tomás. de eleLicdo. José M. Salva.
quanta-vuit anys, domiciliar a7 carro>
d'Igualada, que morí en sobrevenir-1i
un atac cardia
Per ordre del jutjat cl cadáver foz
traslladat al Dip6sit judicial de Biles•
pital Clinic.
—Al cauce de Jaume Giralt fea
eó quarta. Doctor Vizcaino: "Tracia- detingut Ferran Banano Marquina. e:
ment de la tuberculosis". Dia 25. II- qual amenaçava amb una pistola la
«, cinquena. Doctora Rita Sheleón: seva dona i el seu fill. Será jutjat pel
"Profilaxis (le la tuberculosis. La
d'Urgència.
vacuna antitubercuolsa de Calmette Tribunal
—Ahir al mati intenta suicidazie
(B. C. G.)" Dia 28. Llicó sisena. Doc- Maria Santos Guirón, per la qua l
tor March: "El Dispensari. L'Hospi- cosa es llanca a la mar. Fou treta de
tal. L'Hospital Sanatori. Obres post l'ala per un s carrabiners i tralla'
en la lluita antitubercu- dada a l'Hospital Clínic.
saatorials
n
loca". Dia 30. Llicó setena. Doctor
—Al despatx que la S. L. To5er
del

r

nturnees

muta

Cursos i Confer&veies
EL

DR. LLUfS JIMENEZ D'ASUA
A BARCELONA
—

Els dies 13 i /6 es trobarä a Bar-

el doctor Lluís Jiménez d'Asna.
Wirth Lenaerts, cal/de (finten- celona
invitat per la Residencia Internacional
&mea dc l'Armada.
de Set/yo:e:es Estudiants, per tal de
Tatilbe el visitaren els eeny()rs pronunciar diles conferències sobre
Vieen Matute rugidor de Va- "La mujer y el matrimonio". El
nostre públic barceloní recordará Imlencia; senyor Danelejean,
que van closvettlar les tres conel' de la xarxa de l'Ají. Frunce tenis que
ferencies que la un any van ésser
(Pf Suigutt a Sanhiag,, i senyur
per aquella institució a
Puchete reproseul ala de l'Air organitzades
cärrec del senyor Ossorio i Gallardo
Frunce a Espatia.
sobre "L'amor, el matrimoni i el di-

Tribunals i jutjats

A SS ENY ALAMENTS
AVUI

DIA

Lluis Saye: "La collaboració
tractament social en la Unta antituberculosa".
L'assistència és gratu ta per a tots
els practicants.

Abrir té al carrer de Villarroel pene
tramen Padres, els quals s'empollares
generes per valor d'unes cinc mil pee'
tetes

vorci". Será ara ben interescant de

coneixer el pum de vista del doctor.
Jiménez d'Asila sobre el matrimoni i

Exeursionisme

PER A AVUI
sobrotot sobre la dona i el matrimoni. S'estan fent gestiono por ohVIII Aplec de l'Excursio«
tenir un deis millors local; de BarceAcademia d'Higiene de Catalunya—
lona i oportunament ja es donaran més A les 19, sessi6 científica en la qual nisme Gracienc a Mas Fus •

detalls per la prensa.

l'acadentic doctor Bergós i Ribalta
descabdellaria el tuna "Protecció

ter, de Valldoreig

ASSOCIACIÓ INSTRUCTIVA
dividuial i collectis .a de les poblacionv
El diumenge linera les entitats excun
D'OBRERS I EMPLEATS DE civils contra ele gasos tbxics de
sionistes de Gracia celebraran el se(
L'AJUNTAMENT
guerra".
Aplec anual al bell paratge del trat
Institut Francas (Provenea. 3251.— Euster, de Valldoreig.
Cicle de Conferencies
El programa de la lesna és el segiient;
conferencia per Didac RUiz.
L'Associació Instructiva d•Obrers A l e s 1 9."Ce
la tarda. SO>
que l'humanité doit a Dissabte, a les cinc de
i Empleats de l'Ajuntament, ha orga- Tema:
tida
dels acampadors de testació de Gräl'Andalousie",
nitzat un cicle 'te Conferencies entre
cia dels F. C. de Catalunya.
les quals es tractarà els segúenta
Agrupament Eszolar. — A les In
Diunienge, a les set, sonada del Vi'
temes:
al Casal del Metge, pel doctor Josep mer corredor de la cursa per muntan9.
-Lo que es la Federaciim de Muni- Córdoba sc.hre el tema "El factor Une, individua l , des de Gracia al ine
cipios Espaholes". —La Internacional morboso en la producción artística". Euster; a les vuit, sortida del primer
dels arnaniens.—Periodisine d'Esequip de parelles mistes. des de Va...
guerra.— Problemes del Nacional:sine
Club Femení I d'Esporas.— A les videera, per arribar lambe al lioc
Internacional.— la Lliga contra 13
CrsIlVerSa sehne " • Fempa mo- l'Arder.
guerra.— La dona en da Municipis. — &rus". darrera de les que cons':tuien
A la cursa individual poden *1118i*
Les Qüestions d'extra-territorialitat a el curset sobre "Hisbiria anecdótica par-ht tots els socia de les entitats adlie
l'Estatut de Catalunya.— La ciutat del del 'm'in", a cárter del senyor liaseji rieles a la Federació d'Entitats
fl Francés. (Exclusin per a les a5- sionistes de Catalanya. .A la de pareiles
repòs.
Començarà la primera, dentä,
sociades )
mimes solament podran participar-he els
dia 12, a les sis de la tarda •
pertanyents a les entoats Otte formen
a carree de J. Serra-llunter, sota el
Escola Social de Barcelona (Ama- Comissió organitzadora.
tenia: "El Municipi i la cultura dele des Vives, 3, entreso:).— A les 1930
S'admetrans inscripcions fins a den*
trehalladors".
el doctor Serra-Hunter continuant el dissabte, a les deu de la nit. a l'esta:ce
E l dia 14 de juliol tindrä lloc la curset d'extensiii cultural orcranitzat del Casal deis Llussos Pl del Sor&
seva clausura pel senyor Carlee Pi i per la dita Escota donara la ciaquena
rol, en la qua; hora et procedan' 1
Sunyer. Tema lliure.
conferéneta, descabeellant el tenia serteig per a rordre de sortida dels
"Perspectiva general de la História de redors.
COL.LEGI OFICIAL
la Cultura".
A les ente. a l'era de can Fuster.
DE PRACTICANTS
elrá lloc el eoncurs de salts a la corla
—
Ateneu Pi i Margall (Sant Elne do) rem a senyoretes.
Curset d'especialització de Tisiologia A les 22 . )(i. el ccmseller regidor de
A les quatre de la tarda, sardanes
El vinent dilluns, dia lo, a les deu Governació donará una confert,ncia
cobla IA Printipal de Barcelona
de la nit. a l'estatge del Collegi Oii- pública sobre cl tema -Lrobra recht. ballets Per f Eshart Volk -lene Pep Vea
zuda per l'Ajun t airent de Barcelrna" hura
cial de Practicants, tindra lloc la primera lliçó del curset despecialitzacid,
CRUP EXCURSIONISTA CATA
de Tisiolonia per a practicants, onzaLUNYA.—Continuant la tanda dinitral per apuesta entitat, sota la ditea organitzades am.b motiu del XX
recM6 de l'erninent tisióteg doctor
versar de la sera constitució, el Grua
Lluis Sayé. Descabdellará el següent
Excursionista Cata:maya (Llecló, 7, pral
programa:
divendles.
ha organitzat per a
Dia 14. Llie6 primera. Doctor Sex:
les den de la vetlla, una sessin de (-Me'' Epidemiología general de la tuma
oscila
que
t'adra
!loe
al
set: matee
lierculosi. El cas de Catalun y a i
social.
oallYa".
Dia /6. Llicú segona. Dcao.or C:d
Diumetrge. tila 13, a les eleu del roli,
"L'herencia i el contagi en la tuhercu.
efectuarà una visi:a c-dlettivz ah Par
losi". Dia 18. Llieó tercera. Doctor
lament de Catalunya. L'hora de retin
López Soler: "Simptontattsfogia geper als seis inscrito sera, a dos quare
rnent de la tuberculosi". Dia 25. Lb.
de deu al peu del monument de Proa

BARCELONA 1P AL
CONFERENCIA
CONVERSA politice a -*tecle. CaD'ALVAR CUNQUILIRO
talana de la Bereeleneta (Sant MiAvui, divendres, a un quart de vuit
euel, 3), a les dett del veapre.
del veSpce,
poeta gallee i
Ni s'alisaran els temieres E. DU- contener dell'illustre
Partit Galleguista Alvar
gisteri Catete",
publicar-ne un re- RAN-REYNALS, CLAUDI AMETCunqueiro,
que
es
troba
actualment
sana a la premsa d'isla local.
LLA RAMON PEYPOCH.
entre nosaltres, donara una conferenSegon. Donar-se per assabentats
cia a Palestra, Corts Catalanes, 392,
de la comunicació que el soci senyor
CONFERENCIA al Centre Cata- sobre "L'actual moviment cultural
Solsona ha adrecat al Consell Direcgallee".
Tots els socis de Palestra
tenista
Republica
de
Granollers,
a
les
tiu.
Tercer. Acceptar els suggeriments des del vespre, a càrrec de J. COLL del Centre Galleguista en particular,
i en general totes aquelles persones
proposats pel Consell Directiu amb I MAS:
"El problema escolar de Catatu- que s'interessen pel ressorgiment de
l'objecte d'enfocar lestudi dels asla nació amiga, eón invitats a assissumptes escolars locals que es contir a aquesta conferencia, que seri
ceptuen de mis importancia, i nomepública.
nar ponències encarregades de des- •
dIa 14
enrotllar -los. Fer un estad: detallat,
CLAUSURA del Curset d'Orate,- PRO -MONUMENT MORAGUES
en una vincnt Assemblea, del treball ria organitzat per la Joventut d'AcReunida en sessió extraordinäria al
que presentin les ponències temen- ció Catalana.
Casal del Partit Nacionalista Catali,
tades, i presentar el que s'acordi en
A lea vuit del vespre, a l'estatge la Comissió Pro-Monument Moragues
aquella Assemblea a l'Ajuntament de central del Partit (Corte Catalanes, ha acordat per unanimitat celebrar un
la ciutat en forma de moció.
núm. 589 , pral.).
acte de divulgació i recordanca del
Quart. — Demanar el compliment
El senyor E. DURAN-REYNALS, mai prou Iloat patrici Josep Morade Eacord de la Federació de Mestres acceptant la invitació de la Comis- gues, orgull de Catalunya, en el qual
Nacionals de Catalunya que fa refe- sió de Cultura de la Joventut, assis- parlaran representants de totes les
rencia a la representació professional tira a lacte.
tendències ideològiques de la nostra
en els diferente organismes locals
patria. L'acte tindre lloc al Centre
d'ensenyament, i la intervenció del
Autonomista de Dependents del CoMagisteri en aquells organismes que JOVENTUT D'ACCIO CATALA- mere i de la Industria, demà, dissabNA REPUBLICANA
tinguin relació amb l'Escota primate, a les deu del vespre.

Butlletí Pedaüóüie
ENSENYAMENT PRIMAR!
Festival escolar a l'Escota de Bose.
L'Escota de Bose de Montjuic celebrä el dia 8 de maig la festa del
XX aniversari de la seva fundació
segons el segiient programa:
A les den. Partir de futbol al camp
de la Unió Esportiva del Poble Sec.
Equips: selecció d *equips iniantils
Institucions Francesc Macla número 2" contra selecció de les Escotes
dz Bese de Montjuic, disputant-se
la "Copa Escales de Bosc". Provee
a:litigues per equips de les escales
esmentades. — A les 15: Als jardins
de l'Escota: I. Canoas amb gestos
ballets populars catalans. II. Exerecis de gitunästica per un grup
d alumnes (nenes i nensl. III. El
cor infantil "Escotes dc Bosc" cantä
algunes cancons. IV. Lliurament
de la -Copa Escotes de Bosc" a
l'equip guanyador en el partit jugat
e: mati, el qual acaba amb el resultat
de tres gris a dos a favor de regulo
- 2. .scoles de Boc.
En toas els exercicis els escolars
demostraren l'encertada preparació
educativa que reben. i recolliren molts
rlaudiments deis familiars que om9:ien el pati de l'Escola. El director.
senyor Monroy, pel seu t'en parlarent: la senyora Calderon, per l'enrentada direcció dels exercicis de ritel senycr Casademont. per la
d:recció del "Cor Infantil". i el seryor SISTiCd. per la deis exercicis de
g:mnastica, t'oren mota aplaudits i felicitats.
Finalment fou servit als escotara
un esplèndid berenar.

ENSENYAMENTS
ESPECIALS
--

Clausura d'un Cunee. — El doctor
Serra-Hunter ha estat encarregat pel
Patronat de l'Escala Industrial de
Terrassa de donar la conferencia de
clausura del cicle organitzat en aquella Escota pel cure present. Dissertara. sobre "L'orientacin moral de
l'ensenyament -. Lacte tindra 'loa el
dimarts cha 15. a dos quarts de cinc
de :a tarda.

ELS MESTRES
Deganat de mestres nacionals de
Barcelona. — A l'assemblea extracrdiniria del dia 21 darrer lloren pre575 els acords que segueixen:
Primer. Desautoritzar públic ament per mitjä de la premia el soci
senyor Jeroni Solsona per la cate-,anya que ve fent signant-la com a
tractant de problemas escolars
startelonins.
Apr ovar l'actuaci6 del
Córisell Directiu, i atorgar-li un vot
Ce confiança.
A l'Assemblea que tingué Inc
l el
da 5 darrer, com a continuació de la
ee: 21 esmentat, es prengueren els
acords que segueixen:
Primer. Aprovar Eaclariment re:'erent a la campanya del 50Ci senyor
So:sona que ha aparegut a "El Ma-

ria.
Cinquè. Haver vist amb complaença les gestiona referents al reconeixement del dret d'acollir-se els mestres nacionals ale beneficis de l'article 17 de la Llei de Drets passius
que ve realitzant el diputat mestre
menyor Manuel Alonso Zapata, i, er.
conseqüencia, adreçar-se a l'esmentat
company felicitant-lo per aquella
campanya i oferir-li l'ajut que consideri aporté, i demanar a EAssociació Nacional del Magisteri Primari,
per conducte de l'Associaciä Provincial i de la Federaci6 , que recolzi
aquella campanya amb l'objecte de
veure realitzades les justes demandes
que el Magisteri Nacional ve fent de
cinc anys enea i resoltes sempre negativament, amb greu perjudici per
a les vidues i els orfes deis mestres.

ELS ESTUDIANTS
Repartiment de premis. — El dinmenge vinent, dia 13 del corrent, a
les cinc de la tarda se c elebrará a
l' Ateneu Obrer de Barcelona—Montcada, 12, principal— la fruta del repartiment de premis als alunmes que
obtingueren excelient en el panas
curs de 1932-33.
S'invita els alumnes. ex-alumnes socis i llurs families.
Barcelona, 5 d emaig de 434.
Renquee de germanor. — El diu•
menge vinent, dia r3, a la una de la
tarda, tindrà lloc a 1 Hotel Ritz el
banquet de germanor que celebren
anualment els antics alumnes del collegi que dingi el senyor Ignasi Ramon i Miró. i el dia següent, a les
deu, a l'església de Sant Cugat, se
celebrarä una missa, amb ofertori,
en sufragi dels condeixebles traspassats durant l'any.
El preu del tiquet és de vint-i-cinc
pessetes, i es pot recollir a l'esmentat
Hotel.
Els companys que involuntäriament no hagin rehut invitació es poden donar per convidats pel present
avis.

L'Activitat Política
P5 V a è totes les Ensilas adherides
atenguin.

INFOR-

DEL

NAC 1(5

PARTIT

PER DOTAR ACCIO CATALANA
DE MITJANS ECONOMICS
SUFICIENTS

També s'ocupara tot seguís el Consell
de donar efectivitas immediato a Vaportat dj de lar/irle estnentat, que fa obligatori el Iliurament a te!: els afiliots del
Carnet de Fartit. Es aquesta una qiiestf,f de la qual els dirigents d'Accid Catalana s'havien preocupas repetidament, i
si no l'hattien dut a etectivitat fou per
dificultats d'ardre practie. Aro rebra
niks solució raPida, fa que el Consell,
coincidint amb l'esperit d'algunes proposicions, creu que laplicació deis apartas b) i d) de lar/irle 3 de ¡'Esta/st
ha cliiser simultänia. A aquest efecte
i per imprimir a la qUestió la ratidcsa
requerida, el Secretaria d'A. C. demar (} a PIICS les orgattivsacions adherirles
que dintre el lerutini mdrim de quinze
dies ti comuniquin llurs suggestions i
projectrs respecte a com hauria d'ésser
el Carota del Partit i a la reglamentada
de la seta distribució i utilitat. El Carnet del Partit és el docutnent tnitjancant
el qual podrá acreditar-se la condició
d'afilia; a A. C.; sera prócies a ell que
per sobre de tot ei territori catala i
arrea on es trobin, els qui el posseeixin
sentiran la satisfaecia j la garantía de
saber-se componys. Es, dones , pel sen
inter. , s general que el Consell
escoltar t'apioló de les F aifa: i Delegacions.
El Consell espera que tot es les organitzations tots els af ilias a Acci ó Catalana vet.tran amb goig les resolucions
precedents. I confio, encara mis, que
tols es !aran isst dcarc de colaborar al
nodriment de la Caixa del Partit i que
no solameot aportaran lisura quotes i
donatius, snló que procuraran que llurs
amics, s.:tupe:W:0as amb la pelillo
d'A. C., contribueixin a la maleix a fimalital ame aportadas: volunlaries.

Aquesta és la (Maillot que pers....quien
proposicions que diverses ett7itats pre a l'Assemblea; !oren l'.41eneu
taatt isra RePublicó de Sant Martí, la
1.-zw:ut Catalanista Republicana, lentAt central del Partit, Acció Catalana
is Earceloneta i Acció Catalana Repk :alicara del Guinarda.
La coincidencia en la presentació d'a,C S 7 CS proposicions iddica daraniciti
fee són mates les organitzacions del
Partit que 4'han fet ejerce que sense
ta.a base financera salida no és possible
ac!uació intensa, persistent i efit, ; . Aquestes proPosicions venien,
a completar le que es presentaren
al Consell Executiu i al Se('etariat una intensificada en les las.
dorgonització i propaganda, i l'As"blea en acceptar-lcs per aclamada
reafir mar:a el principi dcMocratie de
i.st a t ut del Partir, que assenyala com
u base cm:Ondea d'A. C. la cotització
ie iota els afiliats a la Calva Central.
E', rícele, Valide 3 de l'Estatut
Art. 3. La ((Miela d'afilia obl(ga:
a ) A complir els deures politios i
derimls de l'ideari del Perfil i
de ls Creada presos reglamentdriament
Pis organismes dirigents.
15) A contribuir a les despees del
P " ti t antb una quota mínima anual de
tres pessetes.
C) A cooperar, dies la disciplina datest, a l'obtenció de l'objectin i de les
ACTES PUBLICS D'ACCIO
Sollats que estan def init s en el primer
CATALANA
4 "icle d'aquest Esta/st 1, fer Casal, a
rcilitzar personalment i coilectivament
l" t asques d'aquests ordres 9,14 el: seran Avui, divendres, dia at
enco ntanades pels organisntes dirigents.
CONFERENCIA a Acció Catalana Republicana de Sabadell (Ramd.) A p osare el Carnet del Partit.
bla. 80, a les deu del vespre, a rime
`1 Que es compleixi integrament
hia t b) d'ainest article transcrit
d'EDUARD RAGASOL:
ad que tendeixen els acords de l'Assent"El mal que fan a Catalunya els
ble, i
el consell executiu, obliga! Per política agraris de Lliga Catalana".
'lit, honra de fer el que calgui

Ea

DI:
•

i

traspale» BOTIGA D'HERBOLARI, amb

gèneres o tense. Boneta condiciona. Tracte directo.
Raó: Astüries, 21

Dimabte, dia 12

Noticiari
Són pregats els socis de la Joventut que van respondre a l'enquesta
de LA PUBLICITAT i els que pensin assistir a la reunió del diumenge
que ve que se serveixin passar per
la secretaria d'aquesta Joventut aval
o densa, de vuit a nou del vespre.
— El vice-president de la Joventut d'A. C. R. i culte advocat senyor
Josep Boronat i Requesens s'ha brindat a ohrir un consultori juridic gratuit, reservas als socis de la Joventus , al nostre estatge, el qual seré
obert tots els dijous no festius, de
vuit a nou del vespre, a partir del
proper.
— Dema, dissabte, a les deu de
la nit, al local del C.A.D.C.I., tindrà
lloc el miting patriòtic a la memòria
del patrici Jasep Moragues.
Adreçaran la paraula al poble un
representant de cadascuna de les JOventuts dels Partits nacionalistes de
Catalunya, i parlará en nom de les
del nostre Partit el senyor Rabel Tasis i Marca.
— S'admeten donatius per al monument al general joaep Moragues
a la secretaria de la Joventut —Corte
Catalanes, 589—, a totes les entitats
i delegacions d'A. C. R. i a l'Administració de LA PUBLICITAT.

TPEJ C R EAC ION/ O R IGIN A L./
TREJ GU/TOI DI FER ENT/
TRE/ ENCE R T./ DEF I N I TIU/

TAU-HALAGO-SOLERO

LLIGA CATALANA
El diputat senyor Francesc Cambó
prepara una conferencia sobre la situació política actual.
Tindrà lloc el dilluns vinent, a dos
quarts de set de la tarda, i se celebrará al Palau de la Música Catalana. Com és de consuetud en els
actes otganitzats per la Lliga, caldrà,
per entrar. proveir-se de la corresponent invitació, la qual seré facilitada al local de Lliga Catalana, del
Passeig de Gracia, 19, i a les teces
entitats adherides. Les llotges poden
encarregar-se a la Secció de Propaganda Oral de Lliga Catalana, que
té les seves oficines a l'esmentat domicili.

A LA MEMORIA
DEL DOCTOR MARTÍ I JULIA
El senyor Domènec Latorre ha enviat una caria oberta a l'alcalde de
la ciutat, senyor Caries Pi 1 Sunyer,
pregant-li que arnb mono del XVII
aniversari de la mort del doctor Mari
i Julia, que se celebrara el dia 20 del
vinent mes de juny, siguin trasiladarles les seves despulles al nou mausoleo habilitat per l'Ajuntament per
al dit fi, i al mateix temps sigui aixecat un monument a la seva me
-mória.

La Mar

i l'Aire

$EMAFOR DE MONTJUIC

general, el vaixell 'Arrituze", de

la Mrta. Sera. (le P. Garcias SeObeervaclons meteorològiques: guí; de Vigo i escales, e! cuirasA sül ixent vent a l'E. S. E. mol i sal de guerra espanyol "Jaifluix, cercle cabe rt i boinas; al me I".
migdia S. S. O. liebe, cel amb
Vela. — De Palma, amb caestrato-cilmulus horitzons boi- rega general, el pailebot "Carrosos, j a sol pollera S. E. free- men".
quet, mar bananos t el cercle
VaIxells amena. — Distancia
quena boirós.
navegada dels vaixells que han
Baròmetre, 7595. .-- Ternid- sortit: fora d'horitzó es traben
Metre, 185.

C•l/Y\7

els espanyols "Cabo Creus", arob

Moviment de vaixells a posta carrega general i de transit, cap
de SOL — Demoren a 1 .E. una a Bilbao i escales, "Cabo Pagoleta i un pailebot que van en los", amb passatge uj cärrega gepapa, i un pailebot a motor que neral i de tränsit, cap a Genova,
passa a ponent. Pel S. una pola- tots dos del senyor Fill de Rámul
cra goleta que pasea a Ilevant Bosch; "Darro", amb càrrega
t un pailebut a motor de treu
general i de tränsil, cap a Casapalo que pasea a ponent, i al blanca, Las Palmas 1 escales, de
S. O. una goleta, dos bergantins la Comercial Combalia Sagrera;
goleta en direcció al port., i una l'anglès "Sicilian Prince", amb
goleta i dos pailebats que van de patates, cap a Castelló, dels sebolina, t dos pailebots a motor nyors Mac Andrews i Cia.; l'aleque venen al port i un que va many "Mälaga". amb carregtt
vers la mateixa direcció; de vela
general. cap a Génova f Näpols,
I latina tres falutx0s envers diver- dels senyors Baquera. Kusche z
ses d1reccions j dos cap a aquebt
Martin; el noruec "Tricolor",
port.
amb carrega general i de tränsit,
cap a Yokoltaina j escales, del
senyor A. 1401; els espanyols
MOVIMENT DEL PORT
"Cierro", en Ilast cap a Gijón,
Valxelle entrate. — D'Algeci- del senyor D. Mumbrú; "Isla de
ras i escales, amb 18 passatgers Gran Canaria", amb cärrega gei cärrega general, el vaixell "Ro- neral, cap a Las Palmas; els
berto 1t.'', del senyor Fill de Ita- corres]; "Ciudad de Barcelona'',
nion A. Ramos; de Colón i es- amb carrega general 1 passatge,
cales, anda cärrega general i 119 cap a Palma, "Ciudad de Vapassatgers, el tranealläntic cor- lencia", amb cärrega general i
reu espanyol "Marques de Cont¡- passatge, cap a Valencia, tots
Ilas', de la Cia. Transatlántica: tres de la C.' Transmediterränia;
de Gijón, amb carbó mineral, el l'italiä "Verdi", arnb cärrega gevaixell -Maruja y Aurora", del neral i de tränsit, cap a Valencia
senyor Mumbrú; sie Palma, en i Génova, del senyor E. Caranhast, el vaixell "Atlante"; de dnii.
•
amb corren, mercaderies
Vela.—El pailebot "Cala Muri 118 passatgers, la rus:donan ta". amb càrrega general , cap a
poatal "Ciudad de Barcelona"; de Gandia.
Valencia, amb corren, mereadeMes i 170 passatgers, la inotonau
poeta' "Ciudad de Valencia", tots
MOVIMENT D'AVIONS
tres de la Cid. TransmediterräAHIR
nia; de Bilbao i escales, ainb dos
passatgers 1 clirrega general , el
Aeròdrom de l'AM France. —
vaixell "Cabo Ortegal", del se- Procedent de Tolosa, a les 6'27
nyor Fill de flömul Bosch; d'Oslo arribä l'avió ainb correu, mercai escales, amb 4 passatgers
deries 1 2 passatgers.
càrrega general de tränsit, el
Procedent de Marsella, a les
motor 1101tieu "Tricolor", del se- 817 arriba l'avió amb correu,
nyor A. Ripol; d'Alexandria, amb inercadertes 1 sense passatgers.
un Circ i 103 passatgers, el vaiProcedent de Casablanca, a les
xell aternany "Karnak", deis se- 13'43 arribé l'avió amb corren,
nyore Baquera, Kusche i alerten; mercaderies 15 passatgers.
de Trieste i escales, amb 2 pasA les 13'51 sor(' l'avió Cap a
satgers 1 cärrega general i de Tolosa arnb corren, mercaderies
lränsit, el motor italià 'Verdi", i 3 passatgers.
del senyor E. Carandini; de GeA les 838 sortt l'avió cap a
nova, Näpola, Messina i Tarra- Casablanca amb correu, mercagona, amb càrrega general 1 de ¿erice j 2 passatgers.
trànsit, el motor noruec "SanAeròdrom de l'Aeronäutloa Nalúcar", dels senyors Talavera i val. — Procedent d'Estutgard,
Filias; de Ceuta i escales, amb amb escales a Ginebra i Marsecàrrega general i passatge, el lla, a les 17'40 arribtt l'avió
vaixell espanyol "V. La Roda",
de la Cia. Transmediterrenia; de
Tarragona, amb cärrega general,
el vaixell "Atzuri Mendl", de la Llegiu LA PUBLICITAT
Cia. Navilera Sola i Aznar; de
Huelva
escales, amb càrrega
Propagueu-la!

"ROHRBACH D-1692" amb correu, mercaderies i 2 passatgers.
Procedent de Madrid, a les
12'15 arriba l'avió "FOKKER 11

Notície3 Soltes

EC-PPA" amb corren, mercaderies i ti passatgers.
A les 710 sorti l'avió "ROHRBACH D-1745" cap a Esfutgard.
amb escales a Marsella i Ginebra, amb corren, mercaderies i
1 passatger.
A les 9 . 30 sorti l'avió "FOKKER l0 EC-AMA" cap a Madrid
anib corren. tnercaderies i 4 passal gers.
Base Aeronaval. procedent
de flama i Marsella, a les 12'45
arribä l'hidroavió ilaliä "I-TUTO" amb corren, mercaderies i
3 passatgers.

La Fira de Barcelona. ultra els segells que edité del Saló del Turisme
i deis Esports, ha fet un gros tiratge
d'uns altres segells de propaganda, en
castellä i en català, que pasa a la disposició dels expositors i dels indostrials tots que vulguin fer-los circular amb la seva correspondencia, i
es poden recollir a les oficines de la
Fira (Corts Catalanes, 592). També
distribueix gratuitament el pla de conjunt de la propera manifestació comercial i cartells per a exhibir als
establiments. En aquest aspecte de la
propaganda fou molt ben rebuda Eautorització que dona la Direcció general de Correus per tal de fer re.
clam de la Fira de Barcelona per mitjà dels mata-segells que utilitzen en
aquesta central.

Festa de Primavera
' Esperantista

Majes& Hotel

I RESTAURANT
El diumenge vinent se cele- Coberta a loes otea i a la carta
brach la l'esta de Primavera Es- Plata regionals. Excelicnt suena
peranlista, que degut al mal es- 1 Servel perfecto - Salons per a
tat ifel temps fnu suspesa el día
Banqueta, !Iodos i Festes
IB d'abril passat. Tindrä. lloc al Orquestra
Preus moderats
base de la Colònia GücIl, i combinada amb la testa de PrimaA l'Hospital-Sanatori de l'Esperit
vera organitzada per la Societat
Naturista de Barcelona, sota el Sant, durant el passat mes d'abril,
ingressaren
17 malalts, citan mort 5,
seguent programa:
n'han estat donan d'alta 6, dels quals
Dia 12. Acampada. Dia 13.
han estat completament guarits, esA leo sis del mati: Sortida dels sent de 4.421 el nombre total de les
Grups p sperantistes per la Plaça estades. Són assistits en l'actualitat
de Catalunya. Exhibició sie rít- 133 malalts. Foren practicades durant
mica per "Els Anales de la Re- el mes passat 7 intervencions de cimira". Partit de futbol entre rurgia majos* torácica.
"Paco kai Amo" i "Nova Sento".
Diverses curses salts per
S'avisa als qui tinguin joies empeambdós sexes. Parla de baló naturista entre les societats natu- nyorades a la Caixa d'Estalvis i Mont
Pietat (Central), les dates de pr orde
ristes de Barcelona i Manresa.
o empenyorament de les quals
A les quatre de la tarda: l'esta rogació
siguin anteriors al 31 de julio] darliterària esperatista. en la qua l ren inclusivament, que en la subliasta
prendran part les g oeielats se- pública que tindrà bloc en aquest Mont
güents: Esperanta Soneto Nova de Pietat el dia 15 de maig es proSento, Proleta Esperanta Grupo (edita a la venda de les penyores dels
Juneco, Sabadell Proleta Espe- préstecs nOrns. 26.574 al /mono i de
ranto Grupo, Esperanta Eako de lt al 31.499 que no hagin estat peorl'A. E. P., Barcelona Slelo, Espe- rogats, desempenyerats o venuts anranta Fako de l'Ateneu Popular teriorment.
de Gräcia, Aplec Esperantista de
Sabadell, Esperanta Grupo Lu- D'ART DECORATIU
mon. de Terrassa, Enriklopedia
VENDA OBLIGADA
Espero, Badalona Esperantiste,
¡,Desitgeu adquirir bona pijaSorietat :çaturista de Barcelona, paura d'autors catalans contemAgrupad'', Excursionista Els Ardits, Kataluna Esperantista Federado, Bela Espero, de Mancesa, Institut, Zamenlmf. Asso-

Passeu urgentment per l'Hotel
flitz

rat, per a demä, disabte, a les quatre de la tarda, al seu estatge social
(Passeig de Gricia. 2, tercer, segona) ,
una sessió de cinema, en la qual se.
ran projectades diverses pellicules documentals, facilitades per la casa
Kodak.

LES SARDANES
V APLEC DE LA SARDANA
DE MATAR°
Enguany el Grup Sardanista
de la Societat Iris, de Mataró,
celebraré el diumenge vinent el
seu Cinque Aplec de la Sardana,
el qual tindrä lloc a la Font de
Burriac, d'Argentona, al matt i
a la tarda, u a la Plaça de la
Llibertat, de Mataró, a la nit. Els
extensos programes de cardanes
que constituiran aquest Aplec
seran executats per les renomenades cables "La Selvatana" i
"Els Montgrins".
De Mataró sortiran cap al lloc
de l'Aplec, en servei permanent,
autobusos i tramvies. A l'arribada de tots els trens hi haurà
també servei de tramvies.

A jutjar per l'entusiasme que
arreu ha despertat aquesta diada
sardantstica hoM preven un sorollós
L'Hotel Soler i el Restaurant
Abril. d'Argentona. en atenci6

a aquesta diada serviran un

co-

berts especial, en obsequi als
sardanistes, al preu de 5 pes-

setes.
ARXIUS I BIBLIOTEQUES
De Catalunya. — Bisbe, 3 ere a 13).
Joventut Socialista de Barcelona.—
Rambla de Santa Mónica, ag, segon.
(Oberta al públic tots els dies feiners,
de set a nou de la nit Diumenges,
d'onze a una del mati)
Acció Social. — Amadeu Vives, 3.
Academia de Bones Lletres. — Car

res del Biaba Caçador.
D'Art Decoratiu. — Palau de

i trobareu una ocasió insos- Pedralbes.

pilada.
ciació d'Idealistes Präctics.
D'Arqueologia (arate Palau de
E que compren ara a preus
Gran coneurs literari: Premi
les Arta Gràfiques del Paro da
Kataluna Antologio, al millor re- irrisoria, quintuplicara el sen
Montjuic en curs d'installació).
portalge de la festa. encrit en valor denle.
l'idioma Esperanto.
D'Hist ò ria Natural.— Rambla
La Joventut d'A. C. R. del districte novè (Valencia, 569) ha orga- dels Estudio, 3 (Academ(a da
nit aat per a denià, dissabte, a les deis Ciencies).
del vespre, i diumenge, a la tarda,
IctolOgen, Cascada del Parc de
Iluides testes al seu nou estatge social (l'antic cinema Hollywood). Con- la Ciutadella.
sistiran, dissabte, en un concert a
Social 1 Industrial. — Urgell,
ELS JURATS MIXTOS
la sala-rafe, seguit d'un ball de gala,
i l'endema, a la tarda, un altre mag- número 187.
Les vacances de la dependencia sitie hall, amenitzats tots dos per
Pedagògic Experimental.—Tra
mercantil. — El Juiat Mixt del l'Odeons Orchestra. L'entitat estilenvessera de fall,
Cometa; a l'engrös recorda l'obli- tada invita especialment els socis
gatorietat del regiin sie vacances les altres entitats adherides a A. C.,
Aqultrium.—Parc, de la Ciutaestablert pele articles 30 i 32 del als quals atorga per a aquestes festes della.
proals
aiiliats
els
mateixos
drets
que
treball
en
el
laude que regula el
pis.
Art Contemporani. — Palau de
comerç a l'engròs-. que compren.
ultra el comerç majorista en geBellas Arts, Passeig de Pujades.
neral, les cases dedicades a anuti_
LA, E. "Espero" fa avinent que
Institut d'Estudis Catalans, Careis i informes comercials i les l'exposició de propaganda esperantisAcademia de Ciencies i Arta. —
oficines d'agencies de Duanes, i cartells contra la guerra i el feiconsignataris, armadors i simi- xisme que té installada al seu estao Rambla deis Estudis, 2, pral.
lars. Per luid, a partir del dia ge (Muntanya, 62, segon) continua
Academia Catalana de Bellas Arta
primer del correal han de quedar essent snob visitada, i resta oberta de Sant Jordi. — Casa Llotja (de
els dies de vuit a deu de la vetlla
formats els calendaris assignant tots
el dissahte, que ha sera de nou a una). Especial d'Art I Arqueoles vacances de cada empleat, les menys
quatre a dos quarts crome, i diuquals comprendran quinze dates menge, de deu a una del mati fins logia.
Academia de Medicina i
consecutives, comeneant Cta die al proper dia 14, que serä cuota.
de treball. Els viatjants gaudiran
Cartee,
de vint dies, que podran dividir-se
Martorell (de Geologia).—Par0
L'Associació de Funcionaris de la
en dos pertodes.
Generalitat de Catalunya ha organit- de la Ciutadella.

L'ACTUACIO SOCIAL

ELS OBRERS

Molles Boixadera

Ele dependents de Domare. —
La Unió Professional de Dependents j Empleats de Comerç celebrara el diurnenge vinent, al seu
estatge social, asseinblea general
ordinäria de socis, a les deu del
mal( de primera convocatòria, t a
dos quarts d'onze de segona.
114•44440.4444444.044444444444+1 11144.44~0.044+14444*

Lepant, 252 - Telèton 51236
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LA MIBLISITAT.

.

de maig ne 1934

ESPECTACLES
APOL•LO
TESTAS C AAAAA

Teatres

Company la catalana
Primera eolrlio ASSUMPCIO CASALS
Primer actor I director: .10114P
A‘111, divendres, tat eta, a les 5. floh Ripies
a 1 pesarla: gene. I, 001 pesstes:
Denla, OIL P15 ap/audils ballets CARNAEL COR DEL POBLE
BELL
EL
VAL, CHOREARTIUM i
Nilt, I cada lid, I sompre,
BLAU, per la ..Plebre companyla de
sorollds
BALLETS RUSSOS de Montecarlo. Dinmünge. larda elarerra repre s enta e. 03 deis
ballets LES SILFIDES, CHOREART1UM
ELS
EL BELL DANUDI BLAU. toman,:
de Miguel Poal-Aregall

GRAN TEATRE DEL LICEU

re$44,teteszfr.

ANO', larda. de 4 a 8: 1111, a les den:
Estrena de la producir) Foa

LA GLORIOBA

SALONS C1NAES
TI VOL@

YO SOY SUSANA

1 tarda I In nit: "Desfile (18 candilejas",
James Cuellos. / 3011 litondell Ciamica,

per Lilian Bucea.
Es desprilx& per a la sessid numerada
de tillunenge, tarda, a les 6

Dibuixos 1 Esportiva

PRESAWS 1 TRICORN

TEATRE ROMEA

()LUPIA

Telefon 1901
Companyia Herrera-Barden'
.1213, a dos quarts diente de la int,
5520.
presentwid de l'ESPECTA- EXIT del vendida espectacla en el qual
A les
deis canCLE GONZALEZ MANIR, l'anima
peonen leert 1 10 arietes de primerlasien
lata i les dates. El •Te..clot. d'un uf nota.
Pos única reclials. dos. A les 111'15. es- ordre, 110 - 2 orquestres espanyoles, 2
s
artes,
ele
e
trena de la comedia en tr
1 M'ere orquestra ruso., 1 - 2 "ballets"
3,uuntero 1 Guillen. LA MARQUESONA, de grandlos Sed, 2 - Los neo "Ida miamb assfstruicia deis seus :tilines. 11,1111,
Internacionals,
larda I nit: LA MARQUESONA. 111111111.11- llonarios, 9 - 24 vedette.
ge, a les 21 •50 ;la hell enes entv
24, 1 la celebró "star" nord-amerleana
tres pessete51: LA VERDAD INVENTADA;
tul
a;
a les 6, LA MARQUESONN; u 1,,
s ego n 1 clare e /. recital GONZALEZ MARIN,
amb Bou prOgraina.
l' I 'star" cent per mll, la revelac16 I l'édt
del dia

Mary Ward's
FA

I

CATALUNYA
4 larda I tO nit: « Papa". Luchen Sauratare.

.e"A•Wwva.

TEATRE NOVETATS
Companyia limo. LLulli CALVO

(BALLETS-REVUE)

Avui. e112,1117CS. Mula grandiosa
matinée: LA ROSA DEL AZAFRAN,
aMb un magnitie reparlime ni. Unir

TER ABRAMOFF
Original «nuestra /ilusa, romposta
virtuosos müsirs I rantanis

?OH IMPERIO

y

La melodia
del amor

Aval,

TEATRE COMIC

Triomf clamores d'aulors 1 blerpreis

per

Al Pueblo!
Al Pueblo! I
par Laura Pinillo.. Alady, Lepe 1 Iota la
companyia. Grandi ds a e t e ele con c ert per
~milis %Mistes. LA REVOLTOSA, C5111.
:37,13 1
1.end repartiment,
¡AL PUEBLO!, ;AL PUEBLO!
per Laura Pinllios, Aladv i Lepe. Drspatx
als centres de docalilats

TEATRE BARCELONA

Companyia del Teatro Merla Isabel
de Madrid

Avul, divendres. tarda, a hin quart
de sis: la suggestlya comedia de
Jardiel POncela

BOYAL

Joan Crawtord I Clark Gable
n7ontlnua 345 larda: "La vida empieza".
-El terror del 'lampa". ..IIe sido espía"

y

s
;. a Pl'AIt
et.' P;Ztts6 OUedlt
ttE"'1;' ;s71'.
11101.I4T GRAFICO. LOS PELIGROS
I DE EPETTY (ilibulaosi I TODO LO
Vtitor
Lora.
Edmund
4 CONDENA, o s'r
MacLa g len 1 111Chard Arien.

NA O Elr
l HaOrI;0911 ' 192 UN BRIGADlER

Sdn tillas Paramount

TEATRE POLIORAMA
Eran Companyla de Comedias COmIques
LUPE RIVAS CACHO
Aval, tarda. a le s
darrera capee?enlació de TRASTOS VIEJOS. Nit, a les
1015: LA T A NGUISTA. Ti de resta tarda
nit. Diurn e n ge, 11 rumí, festival: Olga
Arenas, Simfenic Boys 1 desrilada de veslitt de bany de la casa Vilardell.

rarrld•••••01.1.6••n•••n•••n•••••••

TMOTPOLL

1.1611". 111 - Telefon 11122I

Aval, dicendreS, Mida, Sessid cOntlnUa
de 4 a S; nii. a les 10,
El mata Schmelin g -Walker 1 la super producció

La novia universitaria

GRAN TEATRE ESPANYOL
CINE RAMBLAS !

- Tal?. 15172
11
Ave::: COMICA 1 REVISTA
TIMBUCTOO, C1,111e11111 d'aventures a

Rambla del Centre,

FAITlea

FORÇATS
I mUsica del mestre Sunyer
150 vestlts anua de la Casa Carol and

El hijo improvisado I

d'Anos Anuro

Fernand Gravey I neeene (• • n espanyol)
(Sessid continua)

de:1,1058 Comedia

per

Wen, 11 decoraelons novas de Bailo,
1.-11118 1 Puyé, Bailable% de 110bert0. Girls,
Jazz, plano,
Es despatu a tois els centres de localltate .1.1••••n•nn•n••••••nn•nn••••n••••nn•n•••n••n•••

La

'.;c:Zt•611
a, la.

2.I'1 mt: 2 . '1 5.
Nie 1,1

Revista

I Dibulaos.

EL ZAREW1TCH

superproducold

Doña Francisquita

Barrar Premedtati

i
VALORS
,
II...r„"4"' l
i
C1.44 El 0 . .....,11 ,05 m i,on Ame y r',
0 Ci.t .• Argamlnu. .
U rea Fibra° es• .je.„ 300)0 300'0
VA LORS

• LkfTA,Me -wleN Neodm e• 'pm aeder16.6.1.

FELIPE DERBLAY

E5 C1,1 1131X8 per a la sesSid
Pillems:
i1 1111111C111P, tarda. a Irs

e

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
MES PODERÖS DELS RECONSTITUENTS

e

A LES FARMACIES I DROGUERI ES

Concerts
Grau testa

d'art gallee 271 con

E E ROLES"

Censen de Cent. 217 - Telefon .33016
"TOXOS
1,111, e s tupend programa:
tlos quarts d'Onze
i
el cl1a 12 del cornIal, ad
1.1-MAS TORTURADAS, pel . 11,1\ 11
do be
1 11 1 111,1d .\ ag .. 1. REVISTA PARIMOUNT.
LA CASA ES SERIA, ea espanyol, pdr Po/culo Argentiti • i 1 Carlos burdel. QUEe
Remos CERVEZA, ps r Buslor Kealon
• Pamplinas). DIBUIXOS SONDAS. Estrena de la supecproducció en espanyol

Dipbsit:

FORTUNY, S. A.0 hospital, 32 -. B A R CE LONA .;
21.3

REINA EL AMOR

Ciaudelle taolbert 1 1.3•31,11, March
aNOMMaaa.a.aaaaala.a.

SALÓ VICTORIA

Tele» 7211$
Ar/11. cnvende e s, larda, sessid continua
Ics
10
Usessba
unica):
bit,
a
0,
1
4
a
de

Valanola, 2411-211

•

KRAKATOA
i parlada en espanyoll, rl mes !ensarto.
tal, el mal vist a la pantalla el utillor
linn documental presenta( fIns a la data,
i 1. 1 gran supe/produce:Mi de I. B. 1.

La maravillosa tragedia
de Lourdes

tr/ film que fa sentir al creient l'emoci6
mrs intensa de la rellglositat, magna
creaCió de Suzantie Despees flelen Feediére 1 Jeati Fierre Atimont.
Preur fill111171. 11111111 101'111E11S, 11,0 pies.

PUBL1 CINEMA
Documentan'
ACtualllata mundial*
- Etc. • Rall al6 cont!nua
Butaca UNA PESSETA

Vlatge•

I
D•rror PremiadI

VALORS

woffloolumempaSIfflreog4421~10474nIVOCI~eweyrimosmorwr-mr.-,
"Cabalzan" -La casa es seria" 1 -Ea
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CORUSCA. entre Mantener 1 Afila.
1 EL LAPIDO DE ROMA, per Conrad
Veirit. CANTO DE CUNA )(11buhos). •
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M 3 7y C .arl i sle 1 Buster Grabbe
Oriol: Tim Sdhipa
TRES CABALLEROS DE FRAC
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CINEMA ESPL Al

per

per

Companyla de JOSEP SANTPERE
Avui, climerros, e11: l'obra dei ella

el
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PALAU MUSICA CATALANA

gll -10m

LOS QUINCE MILLONES

la

1

SPLENDID CINEMA

Nit, a uo (luan d'onze: primer dl cendres Mane, organit zat pel Cirro'
Tradimonalista: beailas de Mufloz
Orca
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SE HA
FUGADO UN PRESO I UN HIJO IMPRCVISADO

Cinemas

ARGELINA O EL HONOR
DE UN BRIGADIER
(UN DRAMA EN 1880)

el

.clefi.
malta d'aires purs, exces de Untan, alimentació escassa o
eient, eón la causa principal de l'ernpobriment de la sang, que
organisrne a totes les afeccions
predisposa el nostre
bianes. Aquest perniciás afluisanient de la vitalitat, aixl que es
constant:
nota, exigeta una intelligent sol . licitud i una atenció
la seva
cal donar aires sans als pulrnons i tornar a la sang
riquesa natural. Aquest darrer objecte no l'aconseguireu recordel
rent a niedicaments, 81106 solnietent-vos al regim diari
PHOSCAO, que es "superaliment" selecte i un reconstituent
el seu
energic. El PHOSCAO COI1VS per a tols els temperamentr, 1
regim és aconsellat tant als sans com als malalts, als conNalescents, als ancians i als dispeptics

que fue ayer"

PrOdlicc ió aletr0 Goldwyn Mayer
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BOHEMIA
Continua 345 larda: -La vida empieza"
"Compaheros de fatigas - . "Ile sido espla"

revista

Despats a mm1)14(10(15

Lm
ha

continua 11 '45 tarda: -El hijo del milagro", "0 0 0 mlislea y astucia". "Parece
que Pié aaer" I Noticiarl

Cia. de revistes del Rernea, de Madrid
Avoi, larda, a le s 5. Buirtqu , s a l ida:
i.eneral, 003 ptcs.: LA PIPA CE ORO,
Irr Laura Pininos, Alady, Lepe 1 M'a la
companyla. adt. a les (0 • 11: Grandids
festival Organitzat per "LIS NOlde11.5:'
b e nefici de la Caixa de Petisions del La
d'Artistes Teati. 01; d'Espanya.

LI CEEMONI

di

metida de mi marido". NotIciad 1 Dibuixo;
MONUMENTAL

eensaciOnal estrena de

di'
a
el

.4%),

Continua 3'45 tarda: "El hechizo de II hin.
grla". "Con misiva y astucia", "Parece

vInt

lo s tan discutidas giels
penar!, dissable, larda, a dos (Boris de 5,
teil, a dos mlarls d'II, 2 selectas funciona

Sally". -La eruz y /a espada", en
espanyol, José Mojica. NOtICIari

EXCELSIOR
I larda 1 0'30 nit: "Una mujer como
nin g una". "JImmy 3. Sally". "La cruz y
la copada", en espanyol, ¿Ose Mollea
IRI A
4 tarda 1 930 nili "Trabajando por su
mienta" (tinicament larda). "alter dolorosa", en espanyol. "La prometida de
mi marido" I DinnlooS
ORAN MATUTE COSITAL
Continua 345 tarda: "E/ ciclón tejano".
-Mater dolorosa", en espan3-ol. "La pro-

Aval, estrena de

DOS BEAUTIES

prenent part, a mes. en el cou j unt I
dolo seus ntim e ros. Isabelita de Jerez,
el gran guitarrista Manolo de Bada
Joa I el Pallan i arirrica de l'Emplre
de París Miguel Albaloln. :Vil / Cada
net , el deliran( exilas

I Dtbuixos

chienne"

Peleeis de IIIrkela. 21 - Tal?. 11362

(els discos de l'ensonmi 1 la illus16)

recital de la eminent artista
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Continua 4 tarda: "Anny chofer". "JImmy

ufIQiJIflaOfm
de

Pathe Journal ,

4 tarda I 900 hIll 1 "EsclavoS rle la fierra" (únIcament /arda). "Orlas". "La

leatie d'ir! rus

ARLEKIN

CAPITOL

tarda I 10 alli "Tarzan de la§ fleraS",
[instar Crable 1 Jacqueline Wells. DOeuMental, ActuaMats I DIbulx03
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Melare
asees %Maman
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