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qüestió dels ajuntaments S'accentua a Madrid l'activitat preelectoral

La dissolució del Parlament ha clos el bienni dretista que començava
antb ramnistia deis condemnats pels fets del io d'agcst i ha acabat amb els
esein dols de l'"straperlo" i la denúncia Nombela. Les dretes han malbaratat
duna manera sinistra la seva falsa victòria de 1933; el seu &fide legislatiu
és tan enorme que ni poden posar al seu actiu Faprovació d'uns pressupostos.
En dos anys llargs de governar, de disposar d'una majoria parlamentaria,
la norma financera que establia Jaume Carnee en el govern Azaiia encara
regeix la vida econòmica de la República. Si calgués alguna prova per a
demostra r la incapacitae de govern dels hornee que tenien la petulancia de
proclamar-s e salvadora d'Espanya, amb aquesta n'hi hauria prou per a
desqualificar-los davant l'opinió imparcial del país.
L'herincia de desordre que han deixat darrera d'ells Es terriblement
feixuga. Atrinxerats en el regim d'excepció que establien, han fet el que han
volgut de la Constitució i de les lleis del país; ara, en desallotjar-los del
poder, queden les arbitrarietats, i les transgressions que deformen la realitat
politice i creen cbstacles i anomalies que cal rectificar immediatament
regué la normalitat constitucional sigui realment un fet, La qüestió dels
Anintam ents suspesos es la primera que es presenta i la primera que ha
désser solucionada, perquè és la clan mestra de la situació creada per la
dissolució del Parlament.
Si a la reata d'Espanya la normalització de la vida municipal pren un
Iteres vital, a Catalunya s'hi afegeixen les singularitats del regim establert
cem a regid autónoma, amb una Hei municipal pie-Mía i el monopoli del poder,
que actualment usufructua un partit determinat. El problema toca tant El
viso de la nostra vida pública que és inevitable que prengui el caràcter. la
5erarquia d'una premissa indeclinable. Els Ajuntaments suspesos han d'ésser
reintegrats als llocs que els corresponen per designació popular. Fins ara
l'estat d'excepció podia servir d'excusa per a vulnerar aquests drets; restabluta la normalitat constitucional, no hi ha cap rae que pugui justificar
aquieta violarle-ea; si no fos sial, ens trobaríem amb la monstruositat que
hauria estat eltminada la causa i els e/ectes subsistirien; morta la cuca mort
.en aquest cas, per?), el verí continuada errunetzinant teta la vida
el errí
de Catalunya. Si pel que toca a la resta d'Espanya el govern pot refugiar-ae
en una sumada neutralitat, a Catalunya el silenci o l'apatia governamental
no seria neutratitat, sine parcialitat menifeeta i revoltant, perquè el govern
sap prou bé que la lluita electoral s'establirà entre dues forces, una de les
quals disposa de tots els ressorts del poder, no per la voluntat popular,
amé per una Hei inconstitucional.
Insiatim que donada la brevetat del periode electoral la solució del
problema dels Ajuntaments és urgentíssima, perqua d'ella pot dependre
l'actitud que hagin d'adoptar els partits d'esquerra. Les forces que a Espanya
es disposen a Iluitar amb aquesta significació ho consideren una qüestió
previa inajornable; amb malta més raó ha d'ésser-ho per a nosaltres, que
tenias Una hei municipal particular i que tot just fa dos anys que els ciutadaos de Catalunya designaven els seus representants d'acord amb els
preceptes de la seva hei.
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S'han reuní f un altre cop
els Srs. Azafia, Sánchez-Román i Martínez-Barrio
Mentre els representants dels partits del "Front Electoral de les
Esquerres" esperen tenir acabats Ilurs treballs preparatoris d'ací
a un parell de dies, la formació del "Front de Dretes" topo
amb moltes dificultats
Es park d'una entes a

Maura-Gil Robles i que a Catalunya-

com era de preveure- °airea juntes la Viga i la Ceda
Els republicans d' es- AQUEST NUMERO ES EL Un ministre assegura

guerra lliuren al sellyor
Portela 1111 document
exigint les condicions
mínimos de neutralitat
que el Govern ha de prestar a la hita electoral

DE que la lluita electoral ha
QUINZE MESOS, QUE SURT d'ésser de gran dureza
PRIMER, DESPRES

SENSE PASSAR PER CAP

Madrid, 8. — El president del Consell, parlant amb un periodista, ha

i i-

A Garmisch Partenkirchen ha nevat nmament. Els eeeenerle de la p mp
Dura ha estat la batalla; però per Olimpiada han quedat en perfectos condielems per a raspee" es viga
fi l'havem guanyada. Quart es goverde la plata de Bob
na amb serenitat i se serveix la República aquestes batalles han de guanyar-se sempre, per aquest i per tots
barraca, marta.fred sobreliat, de
Notes de Berlín
eis Governs.
gana,' es deticleixtn, per fi,-a =m'ajarUn ministre ha manifestar que sén
se una sabata feta al Loen. La saba
molts els radicals que s'han adscrit
ti ou trz; ojsaoni et mis
a t aptr.e sen da
a la política del Govern i que estan La culp
Fortaquilles
a tiaaglan
a reths
a
disposats a formar al partit centrisaneen ägilrnent; quan ja no queda
meuRespecte escrupolós de to- (CONFERENCIA TELEFON! C4 ta que construirà el senyor Portela.
per JOSEP M. PLANES res . Charlot escara els cIaus,
El ministre es mostrara optimista, i
ja els cordons, com or
epaghet.
tes les garanties consti- AMB EL NOSTRE REDACTOR A deia:
L'altre dia cm varen servir un tros lis.
LA CAPITAL DE LA REPLIBLICA)
—La Iluita electoral ha d'esser de carn crua. La vaig tastar i em
Quan
tucionals...
d'una gran duresa: però el Govern im- va semblar- que no tema gust de res, ta escena -ein Va anublar d'una coniiEls artils republicans d'esquerra han posara a tothom el respecte a la Bel,
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de
cano
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ni
tan
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citat
irreSietible: Si la veiée ara. desnf GOVern l zeta que anuni no Iii ha dubte que en les pi-eximes
—Poseu- sus-hi sal i pebre — eM prés de passar per-FadreCador de la
galment i ritpida substan- ció...2cm en la nostra initrmsOr daltir.
Corts hi lustra una mejoría republi- varen dir — i sesteen com es pot cuina germänica, in, probable que era
¡horada al Presiden: del Consell
eiació dels processos en estatsenvor
cana suficient que faci impossible .en
faria Mena menys gracia; no gas per
Saltad,, ci anal no
el successiu que el recito/ es vegi 50tVaig obeir, diligent, el consell _que que la meia: .admiració- per Chile
ha
curs per delictes político- rebni del scnyor Porieia couttstació ms
ale valvens o ineficàcies d'aquests se'm aonava. El resultat bou brillant: hagi dismiguit, ei no per qui ara -veig
de cap mena. Detallen en l'esmentadn
socials...
la carie trua tenia un guste t de sal clar que això de menjar-se una sabata,
nota els partas rePubli-ans que presi- dos ültinis anys.
i de, pebre que enamorava.
amb salsa o acuse, Mi te res , d'extraels senyors Sanchez ROI,IÒI, ef
Reobertura de centres poli- deixen
No hurta retret aquesta anécdota, ordinari. Gairebi anliísearizi4,1-dir que
tinez Barrio i Araña, les condicions mien aparenea insignincant, si no ins jo també ho he fel.
tics i obrers...
nimes de neutralitat politica que el Coque_ una Instória per l'eso.1 tolla arriEs per moros d'aqueata'Inilele que
haurà de prestar a ta Huesa electoCessació de les comissions vern
bat ja el nombre de vegades sulicient voll aproittae l'ocasid per toniar la iaral, no conlenint cap perició de caräcter
per a justiticar una cerio alarma. Da- rna a una hiatória que ef poeta'Segietgestores i reposició dels partidista. Convé remarcar arest de- és abordat
1111 Yai- sant del peix, de la vianda, deis ern- 2m
ca tslrazer
via çele
expnlicea
.eltziceennts.
let , i . quie
en vigilies electorals els Psrtits PoAjuntaments suspesos ar- tall;
botIts, de sola mena de iiansbres, de anules de
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amanides
que
el
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en
quarantena.
Deii
en
Segar„. ter a desnattawprotectid ajuda. afiCial
bitràriament...
xell angles'
país ofereix a la vostra coneideracio, ra que un dia, a Berlin, va tetire corn
(lavara les times. Els ottis republicans.
CohiPliment estricte de la en aasest os, es limiten a del:tastar el
no tenim pas mes remei que pasar- un sets company es menjava un lene
de la llei: no Poden exigir
vos-hi ' sal, pebre o moätässa, si volee d'oca. Corn que era el mateix Segarra
hei, per part dels gover- compliment
Tote la tripulació ha es tat
111éS ni s'han dacontentar amb werys.
que Almetes menges sis recordin al el que assegurava que hacia conegut
nadors i agents de l'auto- Dels cinc extrems que conte nata
paladar el gust lt . alguna cosa con- a Madrid un senyor anomenat Panpasaluda
creta.
racuatro y Bollos. es nomprendri fael mes important is el que es rdereix
ritat.
Cal reconnixer que, dintre la seca eilment que el nostre eseeptiM,mte es
la reposició dels Ajuntainents i a..toritats
Las Palmas, 8. — A post de surtir
mani/estés d'una maneza compatada
legitimes. Es sobre aquestes condicions del port el vaixell "Ciudad de Mála- simplicitat, el sistema no deixa
senyor
que els parar republicans han de f er ga .' que es dirigia a Tenerife, i quan ser enginyós i, el que és mes im- anib l'amistat.
pressió, encara que la nostra tmpresstd es trobava en alternar, fou abordat portant, obre upes perspectives insosDoncs, br.I : ha arribar 'de le',
es la que el Goteen es mostra pot pro- pel vaixell petroler angles "Casnpeor", pitades a les possibilitats de la cuina grans rehabilitacions. Des .d'aquesta
pici a recolzar-la. Si be el senyor l'or- que envestí de proa el primer pel cos- alernanya. Efectivament, res no sopa- cambra de la Kurfürstendamcn, çut es.
tela calla, els governadors Gasten, i a tar esquerre.
sa a que un prudent aiegitó de sal i cric el present article, no sola declázci
tot Espanya iestan constituisst gestores
una important de pebre no encornani tumbé el sabor que, a la llum de Berlín, la histiai
Rapidament
s'obrí
ressuscitant a la vida politira e ts mes
cia d'aigua al "Ciudad de Milaga", caratteristic deis plato berlinesos a del senyor que es menjava el hie de
pintorescos exemplars del caciq eisre tra_
objectes fins ara considerats mes aviat l'oca apareix aureolada per tots ele
que s'inclina sobre babor.
dictonal, que ara s'adornen amä el nont
Li confusió que. s'origina en el poc mengivole, com, per exemplc, les prestigie de la veritat mis pura. si rfal
de portelistes i mutes& una inseiteible
vaixell fou enorme. Tots els paseat- barones d'un balanci, un volum de les que afegeixo que aquest fet. que md
atracció Per la política de cctetr?.
gers, que eren nombrosos, es dirigi- obres completes de Heine, un barret Seearra pretenia presentar roen a siena
La nota deis partils repuNicans (PM- ren a les cabines cercant salvas idee de capellà, -una fitxa de dernino, un gu'ar, do la normalitat meteira.
ría que el comPliment daquesics
disc de gramofon o uns binocles de
i als bots de salvament.
cions Pel Gozern ajustaran els eSMCISUn dels boto, ocupat per quince campanya. I si algú pretén demostrartats partits
conducta; torné:, frie, passatgers, estigué a punt de tombar- me que qualsevol ¡l'aquesta objectes,
no considerar aquest adver;intent tons
per altra banda Alissims, ofereix el
Indalecio
se t, causa de la mala mar.
una renüncia dabandonamcni de la HuiEI vaixell dirigí els seus esforços a risc de no ésser tan gustes com qualla, sinó com avis anticipat d, . te que
sevulla de les viandes, de les verdeguanyar
la
costa,
al
mateix
temps
que
aquesia prendrà si el Govern s enieSSUres o d'aquests sinistres peixos fudeis a inantcnir practicament estoto d'es- demanava auxili. Sortí un remolcador mata que us fan pensar en les victia la pàgina 5) cepció en ple periode electoral.
Bilbao, 8. — Ha circular el rumPell
que recollí un cap que li tiré el "Ciu, i el remolca fina a mes de l'incendi d'un cinema, que que denla arribara en aquesta capit
Els representants dcls partils elcl dad de Málaga "
horn serveix als restaurants de Ber- lex-ministre socialista senyor Indalela
costa,
on
el
féu
embarrancar
per
'front electoral de les esquerres" conlín, no tindrein mes rernei que res- ci Prieto.
a evitar que s'enfonsés.
fien tenir atabais flor: treballs en un
El vaixell anglés recollí alguna pas- pondre-li que ha perder tot sentit de
termini molt out, probablement dintre
les realitats.
un parell de dies, La formació dcl satgers. El dit vaixell presentan: a la
M'agradaria que aquest supoSat con- A Catalunya.nornés hi
"front de dretes", en canvi, te qrans proa diverses atarjea.
El sinistre ocorregué durant les pri- tradictor ens hagués acompanyat eg
dificultats. Prima de Rivera comunicael
dinar que férem abur amb un amic, ha 42 Ajuntaments quei
tu ahir que en vista que l'anomenat meres hores de la n'atinada.
Dos passatgers hagueren d'ésser as- en una brasserie de la Unterdenlinden.
"Front Nacional" angab a rt0.5.fa a forfuncionen legalrnentEl
cambrer —"el senyor cambrer mamar-se, els feixi.stes colaren Mil :twist sistits de lesions, que es causaren dujor", com li diuen agil, per simplifiMadrid, E. — Ele passadissos de 1111
candidatures per Madrid i divida pro- rant la confusió que es produi en el
car— . ens va presentar la carta. Per Cambra s .han vist poc animats aqueas
vil:ejes més, conslituint ells sols fut front vaixell en sofrir l'abordatge.
començar, triaran uns plato sense his- ta tarda. Els periodistes han convele.
nacional. Apesta impaciIncia electoral
teria; per després, jo vaig escollir
RELACIONS
sat amb el sentor Ventosa, el qual ela
dels feixistes no deixo de sorprendre,
iricandó i el nieu amic demana un he dit que ni tenia noticies. Ha afegit
trattant-se d'organitzacions diame lr alDELS PASSATGERS
Pernil, que la carta anunciava acotn- que dama a la nit marxaria cap 4
'twist oposades al parlamentarywc.
Las Palmas, 8. — Els passatgers del panyee d'una salsa, el nom de la qual Barcelona..
Sembla que la vinent !Mito a la ma
"Ciudad de Maleza" han declarat que niabstindré de reproduir per no donar
Se Ii ha preguntar quan vindria
-jo,Partdelsciumrponizea
a aquest article una Eargada fora de Madrid el governador general de Ca4
triangular, i que hi honra una candida- pasearen Sil moment Je veritable anteei•
tota mesura.
talunya senyor Escales, i ha dit TU,
tura d'esquerres: una de dreles, de lar. Xa pum p-xt • 1 vaixerl a ' aloaVa a enes. Bé. Jo pensava : tenir, fins ara, unes 110 ho sabia.
'nació encaro dubtosa, i una altra de ,':n. sar i no seis oree. Int ;textil. Alerta r aDespees els informadors han coiS
Ire, en la qual buscarais empor, w'a la dament, l'arribada dune falutxos i d'un idees hastant clares sobre el fricande
El senyor Manuel Iglesias Corral, brillara protecció de les gestorer radicals, remolcador els posa lora de P erill , i s'a i -les diverses tienes de pernil que es versat amb el senyor Santaló sobé,
c
a
b
l
r
n
g
o
i
x
.
troben
per
aquests
mens
de
Deu.
Pela reposten) dels Ajuntarnents de Cae
nou fiscal general de la República els notns i inspire:7s portehstcs,
Ele familias e deis passntra • re, en tenir rò- adhuc suposant que els meus.co- talunya, i.aquest els mostra l'estadíst
noticies de l'aborslatec, estigueren al neixements en aquesta metería fossin tica d'un diari i els ha dit que a Clo
moll, i es produi entre ells una gran d'una modestia ratllant en la ignoran- talego-a solament hi ha 42 Ajuntas
alegría en saber que no hi hacia hagut cia, una cosa [esteva clara i —cm hem- ments que funcionaven legalment. Ha
cap víctima,
bla— lora de discussió: és que un plat dit que no sabia quan el senyor Por.
Els passatgers del "Ciudad de Mi- dc pernil i un plat de iris:ande s'assem- tela Valladares publicaria el deerell
lega" foren sorpresos per l'abordatge blen poc. Dones bous aci que el se- reprenent els Ajuntaments a Cata.
guaso estaven dormint, i en els primera nyor cambrer mejor es presenta i di- lunya, cosa que considerava precisa
moments la confusió a bord fou enorme. pasito dues platee davant dels sastres per al hon regim d'aquella regló.
Aquesta confusió augmentà en apagar-se Mis astorats. Després d'un rigores exa- Per eltim ha dit que aquest mati
la llum per hu yen inundat l'aigua la sala nien, cm vaig decidir a preguntar-li:
V1 5 conversat amb el senyor Portela
de maquines.
—¡Podrieu fer el favor d'indicar-me al ministeri de Governació, per?) no
Ele passatgers han perdut llur roba quin d'aquests plats és el fricandó?
ha volgut donar cap referencia del
Hurs equipatges.
El seny-or carnbrer- major troba ben que s'ha tractat en aquesta entrevista.
El capita del "Ciudad de !talega", en legitima la meva perplexitat. Sense
registrar-se l'abordatge, prengué im- precipitar-se, es Hiera, per la seca
mediatamen t les mesures pertinente per banda, a una discreta enquesta ocular. ¿Ha dimitit el sots-secre.
al salvament dels passatgers, pero la
foscor regnant i el mal estat de la mar Finalment, assenyalant arnb un dit autari de Governació?
toritari, digna:
dificultaren els treballs.
—Aquest I
Madrid, 8. — Al Congrés s'assegem
Horn creu que el "Ciudad de MalaAs perore tinc confiança en la seva rava aquesta tarda que el senyor Car.
ea", és perdut per complet, ruda que les
averíes que sofreix eón de gran im- paraula i en el seu aire d'honradesa, les E.cheguren, sota-secretari de Gne
que crec poder afirmar que ahir vaig vernacie. havia dimitit per discrepi,
portancia.
ejes amb la política electoral del
El vaivell anglès que abora el "Ciu- menjar fricandó en un establiment
la
Unterdenlinden.
Govern.
dad de Málaga" en adonar-se del peNo .es estrany, dones, que aquestes
rill que corría el vaixell alsordet, pralgué me • ures per a salvar els passatgers tristes experiincies m'hagin portar a
i tripulants, perú tope tenle amb les pensar en un célebre film de etarlot, A LA PÄGIN1 2:
dificultare del mal estat de la ntar. Arces- "La febre de l'or". Cono tots recordaLA NOVELLA
seguiren salvar el mejoren-II del "Ciu- reu, en aquest film hi ha una escena
dad de Málaga", que es !latid a la mar, inoblidable: &; aquella en qui Chaplin
i fou recollit per una nansa del vaixell i elaen company, perduts en mig d'un ,
anglas.
..¡Ya somos tres!"
desert„ de
bloquejats dintre-d'una Membries de SIR BASIL ?HOMO'

CENSURA

La nota
de les encierres

alemanya

El "Ciudad de Málaga"
per

El
Portela es reserva el pensament del
Els estudiants es declaren en va- Govern sobre el dit document
ga per tal d'aconseguir que els
Petits grups davant Ii Universitat comenten la vaga

Governs de Madrid i Barcelona

LA 1MPRESSIó DE
DARRERA
HORA ES
s'assabentin que està suspès l'Estatut Universitari
QUE
EL
CAP
DEL
i el Patronat de la Universitat;
GOVERN
ES
NEGAque estan prohibits els Estudis Universitaris per a
RA A ACCEDIR A LA
Obrers;
que es prohibeix ocupar el seu arree al Rector de la REPOSICIÓ DELS
Universitat;
AJUNTAMENTS
(Inrorinadá
que els professors i els funcionaris nomenats pel Patronat
fa molts mesos que no cobren,
i que es resolgui d'una vegada aquest problema que ha
creat el govern de les dretes.
(Infortnaeió a la Crdidea Escolar, 'lag. 2, col. 6)
La Generulitat governadc talrie, veit mil pssetes; Santpedor, quinle mil pessetes; Caste'llnOu de. Bages,
riet mil pessetes, tense gairebé cap
per les dretes
ubrer en atur forçós.
E senyor Torrente Dalmau féu "viatges d'estudi" a aquestes poblacions per
¿LLUITA
resoldre Valer. No sabem si també fou
ell qui concedí 3 0.000 pessetes a la Unió
Propietaris d'Oreavinyä, població que
L'ATUR
te un habitant de dret i un de fet.
No ras dir l'interès "electoral" de la
denúncia i l'expeetació que ha proPOLITICA

CONTRA
FOROS

O
ELECTORAL?

tina denuncia per irregularitats
de l'Institat contra l'Atur
Forçós e CataInnya
• L'ex-secretari general de II. C. A. F.
de C., senyor Grau i Ros, ha presentar
tala denúncia per irregularitats, de carácter polític i administratiu, contra ele
ar tuals dirigente dique organisme. La
ducument molt proveit de dades
posa de relleu la política de dishauxa
'lela gent del "bloc de dretes''. Viatges
inntils a Madrid, augment de funcionatot aixO pa lee amb els diners que
stauen de dedicar a la lluita contra l'alur free
Per altea part, el document prosa
que, mancant a les Ileis del Parlament
català i a l'Estatut, es concediren subt encions directament a Ifunicipis. Re•
suite que Vie, amb aloco habitants, 82
ohms en atur foreee total i 27 el) atur
Parcial reté mig milió de pessetes. mentre que Badalona. l'Hospitalet. Sabadell.
gens i Sant Feliu de Llobregat no han
tríen cap ajut.
Perd resulta, encara, que lii ha Muni cipis que han rehut subvencione sense
ten', obrers parets. L'Ajuntament de
routons ha rebut ro.000 pesantes; Hos-

11n••nn"

ELS VIAT6ES
I EXPLORACIONS
DE
FELIX CARDONA
LA PUBLICITAT
començarà ben aviat la
publicació d'un reportatge de Guifré Bosch
sobre els viatges i exploracions de Felix
Cardona per les selves
verges de Venezuela
i el Brasil
linoonegut (»incito, les serres
de Parima 1 Paearima. els indis
maquiritares 1 ela ehirianä o
indio blanca, superstleion.. cavore.... ele ring Amazones 1 Negre.
etcétera, elidiera. tot això desfilan en la narraviö que per als
lectora de LA PUBLICITAT
fan' l'explorador retal'.

Es din que
Prieto arribará a Bilbao
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Els Ilibres per a infants
per Manuel Pla

Memòries de SR BASIL THOMSON, ex-cap de l'Infelligence Service,
recellides per Maurice Verme

1.1en3re.a, asil deis inconformistes de tot el, món
La clau del reialme
tnträrem en un cobee del mol
nQui bernia peste imegiaar-se (me hi
encima la clase de Londres, la clau
del relame?
No era gaire imponent aquell despatg que veia cealitzar-se les pateances de Scotland Yard, del Spetial
Brama, del geganti Intelligence
ßervice. Una tayla modesta, un fitgar, guatee cedirts; això era tot el
born on comeneeva la Huna acuneseda que Anglaterra menava en silenci per taI de poder subsistir conato les heces destructives que hateen veagut d'alees impere.
Sir Basil ern presenta alguns al.
ceta senzills, de cara volyntariosa,
ue
q no aren gaire xerraires sobre el
capitel de les baralles i dele cops de
puny: inspectors del Special Branch.
—L'avantatge d'Angla t erra—d igué
sir Basa —és la seva fatalitat atoará-frias el ecu cordó circular d'aigua.
A cada pera en un desnate com
aquest, roficial del Special Branch
és 'amo 1 senyor, és l'amo secret del
pace ele seus bornes es barregen amb
la munió dels que arriben, amb els
nescarregadors de tots els paises, observen, escolten...
Aquesta hemes eren els que jo tenia davant meu.
—Un passaport maquillas — vaig
aventurar-me a dir — de vegades deu
isser una bonita obra d'art.
Els inspectora reprimiren un petit
someiure de netas. Els defensora del
re¡ d'Anglaterra, que no tenen pa a
a-us demano de creure-ho—,
tenen a la retina la cara dels asar.
stui ste s I , dele agents politics mis
actiue.
—Metes ací el primer passaport a
,verificar—digué plasentejant sir Bael—. Una cara d'indesitjable, mis o
menso maquillan a la qual rull deis
meus homes ha de restituir la seva
veritable filiación Pelas el nostre pais
no pot refutar rhospitalitat a un Imane que només es culpable de les
seves opinions politiquees; és feina
vostra, ara que pasea •a ésser el nostre hoste, vigilar els seus passos, les
seves maniobres, les seises relee:0ns,
la seva correspondencia.
I afegi, en el mateix to:
—Utilitzem encara, al Special
Bratich, icots envere els quals serien poc polits si els demanàvem
nesg a precisos justificatius de gentleman_ Són estrangers que tenen
¡entrada en els catans dels nostres
ports, que sine sempre lloc de reunons secretes, la veu dels quals
a'imposa a les calles terboles, xicots
q ue Parlen, com els portera des
trans hotels, cinc o sis Ilengües i els
argots per escreix j coneixen la de
sota. Ah, aquests sí que us podrien
esbalair de novellesc: collaboren de
prop a la vigilancia invisible.
—Tota la vostra carrera fa pensar
d'una manera irresistible—he dit so.
vine a sir Basil Thomson—en la d'un
bible n en el laboratori.
s Corn no pensar-hi quan ens explica en detall la seva ¡unció de cap
del Speeial Branch que l'havia posat
tan prep del re d'Anglaterra i al
corrent de la vida secreta de les alees corts d'Europa i de Ilurs amos,
caiguts els une darrera els alees?
—Exacte--reconeistia sir Basil—;
la eoeietat que hom trelavia encartegat de defensar al cap dels diferents
erveis m'ha semblat condicionada,
en definitiva, ni mis ni menso que
l'organisme d'un individu.
Amiesta societat, en les fitxes d'aquell que estigué, successivament, al
cap de Soodand Yard, del Special
Brauch, dele diferente Intelligence
Service, ho tnpodia veure-la debatent-se amb els antagonismes de l'exterior; aquesta societat no existia,
corn un individu, sind per les asea
milacions, les addicions„ els cenotellamees aportats .per tota la vida:
pere nno podia defensar-se natural/free contra el mal i les metzines,
veril!" d'alterar-se, de auc tnnb i r a
la mabita., de morir sota l'atac dels
agente miar-biela 1 dels virus.
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—Practicava, en una earaula,
defensa antiainica de rorganisne-confesase. sir Sud.
I definí el san paper de terapeuta:
—Per a defensas el ni i la familia
reial s'ha creas una secció de la panda metropolitana que pot estar en
estreta relució rub el Secret Service
per la part politice: és el que sees
diu el Special Brunet'. El servei fou
posat a punt durant el mane de la
reina Viesen-je, estima de tres atemptats que per sort no fosen mortal*.
El Special Brauch este compota ja
ho heu visa de detente triats...
Sir Besa seno-igual.
—Jo, el cap, tenia sempre les !listes negrea a Febast de la mi; s'In
trobava el que en podriam dir Inaent
nociu de tota condició, el meu client,
el regicida en potencia, mis o menys
encarregat a'una missi6 sagnant,
però indefectiblement designas per
passejar una anterxa encesa per un
país.
Un gest del cap de les pistes semblava designar un abisme de Inc.
—Heus aci un medi ben novellesc
encara, on eis cors i els cervells catan sempre sota l'amenace d'una explosió; les Ilistes negres no paren mai
d'aliargar-se; sota el verles de Verdee hi ha un noble subterrani
treta.
hast.

El correu d'un rei
Sense transició, sir Basil em pregunte:
--sTeniu una idea del que pot
éste- el correu que cada dia rep el
rei d'Anglaterra?
Parlé le mute quoticiii dcl centellara a Iletres arribades a Buckings
ham dé tots els recorns del nene reIlegides atentament pels secretaris.
Un borne finissim, una mena de sauri
de la psicología, un irlandes, sir Pa.
trick Quinn, superintcndent dc la
Casa Reial, desplegava els seus dots
fiebre una tria del seu gust. La consejo:en súpliques de totes menes, felicitacions cándido, un crescut percentatge de missives dele Esteta
Units que no tenien altre objecte que
rebre com a resposta_ un autógraf
de Jordi V.
—El rei n'está al corrent?
hauria de consumir tots els
seus dies. El re nomas sap ben poca
cosa d'aquesta enorme massa de paperam, tan mecànicament regular
corn l'onada que torna a la riba... 1
arribem al capdavall de la tria de
sir Patrick Quinn.
Sir Basil continué:
—Heus así la carta estranya, reveladora del dement, el nnssatge de
l'astròleg suspecte anunciant un grey
esdeveniment a Llurs Majestats, i
per fi la carta d'amenaces formals
signada per un illuminat anarquista
dispósat a sacrificar la seva vida. Si
aquesta carta olerla alguna consistencia, venia a parar al meu despetx, i
començava la cacera de l'home, que
podia dur-nos a un recé de l'altre
cap d'Europa o del telón_
La mi assenyali altre cop labte.
me de foc, l'antre dels somnis esquerps 1 muts, des coto explosius,
del mis ardent idealisme tumbé.
--Ja tenia un client mea Els metas
bornes començaven a seguir una pista.
Embriagueses brutals de les dues
bandee, l'esport des noticies en llalla
amb les surtes secretes.
—Recordeu — digné sir Basil —
aquell xicot amagat en un arrnarí
de cofurna del Sello, e= un vell
pot de confitura oblidat, que escoltava cene Lenin i Trotski tramaren
la mort, devane. els cónjurats, daquell Nicolau II que aleshores semblava totpoderós-

setmanal illuetrat d'aventures. El noi,
en general, t6 Una franca aneases a la
quantitat i ádhue dan" dels Ilibrse grui.
mas experimenta la timidesa de la qual
ens perla J. F. Foix. (Un fet similar
s'esdevé ami, les joguinee infantas: el
sea de sis ases prefereix un cavan de
petites dimensions als grana sollo& de
carteé). Moteta avenid subsisteix de
resanes fins a redat adulta i aullinc en
persones inteHecturalment ben dotades,
constituint alernores una caracteristica
molt significativa de la sera personalitat.
Pese aquesta antipatia als 'libres voluminosos as insignificant si es compara
a l'horror que experimenten els nois a
Jet prolixitats narratives. L'infant no pot
comprendre la substitució—ai, tan absurda andel grave per la descripció interminable, i això *clac q uan es tracta
des infants castellane, que són toma
mis verbalistes que els nostres.
Per assolir que un noi llegeixi sitia
novena cal suscitar fortament el seu Meres explican per euernple el primer
capitol. Ana i tot he pogut observar que
moltes vegades els nois dc tretze anys
no acaben Ilur lectura. Amb -tos us escolten reliaiosament si cada dia els en
llegiu un tragment i ádhuc els desalan
aleshores la interrupció. Tots uniese
fets suggereixen, es clan la sospita que
rinfant no 65 encara un lector i que els
rnots escrits no constitueixen per a ell
un canm adcquat a les seres experiencies. El simple fet que un adult
llegeixi una histeria estén considerablement el camp de les abservacions infantile. Aleshores la mímica de l'adula les
pauses intencionades, el somriure oportú, les inflexions dramatiques de la ven
substitueixen perfectament el gravat
objectiven la història.
Els qui fan llibres per a infante oblisien ben sovint tetes aquestes coses i
Ire negligeixen. perb cal que tinguin mesera que per al noi un 'libre ha d'ésser
fonamentalment una capsa de sorpreses
i si pot ésser una capsa petita. La percepció del noi és encara massa limitada
perque comprengui a bastament els llibres
escrits i parque davant deis llibres voluminosos no nesporuguend una mica la
seva imaginació ingenua i expectant, I
d'altra pare ¿quin infant de prou bona
fe gosaria mai hipotecar el seu temps
per a esgotar només un centenar de fulis
tense la Ilibertat de deixar-ho córner?

EL CORREU D'AVUI

* .Goetlie en la literatura catalana". — Amb aquest titol acaba de ser.

ELS LLIBRES I LLURS AUTORS
"EPijania". — Pees poetes catalana
han done fins ara, com Lepez-Picó, una
tal mostea d'adhesió sense reserves al
ritme i a la rima poetice. Cada any un
bell 'libre sie poemes ens recorda la seva presencia. El darrer mellyS que
l'opus XXX del porta -- titulat LPI Nnia, recull un sol poema acompanyat Muna "Invocada i d'un "Epileg". Tot
prometent-ne el judici crisis a càrrec
d'un dels nostres collaboradcrs ens elan
per endavant dsitiar proil abys ce vida
a l'eminent lisie per a poder asusar rebut
de l'opus La:.
* "Ancores i Estrelles". — El
poeta josep Maria de Segarra, premi
Folguera to35, ha publicas el Ilibre de
poemes distingit amb tan alta recompensa en una excellent edició ;Ilustrada amb
bellissims boixos d'Enric C. Ricard. L'ha
erlitat la Llibreria Catalbnia, i esté des.
tinat a ésser ben rebut pels lectors. Preu:
8 pessetes.

* "L'omissió del matrimoni civil a
Catarunyo dotara el dret familiar". —
Es el titol d'un interessant assaig sobre
ches catalä d'Alexandre Bulard i Rialp
premias als Jocs Florals de Terrassa
i editat per la "Revista Jurídica de Catalunya". Preu:
* "La Intntigració a Catalunya". —
Tots els catalans amb consciencia nacional — i en aquests moments de provincanje-re castellanista són ben pocs —
llegiran amb fort interés el Ilibre de Josep A. Vandellós 1 Sola La Inmigrada'
o Garalutrya, obra premiada en el XVen
Concurs Patxot i Ferrer corresponent a
rany 1934. El llibre esté dividit en cinc
(Seguir-ti)
Necessitat de la itntnigració a
capitols:
(Copyright Opera Kundi)
de I
ir; (las
a
Cata un)a,
• Les carocler
immigració a Cotalunvo. Les caraelerístiquis socials i la iMmigració. La itndes del aunt de vista econtlAVIS ALS CONSUMIDORS migrarió
mic, social i Polítie ¡ La necessita( duna
Per compte de dieersos fabricante, política assimilatbria i les seves possibi"Catalunya Llaminera" liquida els fitafs. 270 pagines de text nodrides de
torrona a 3'75 pessetea el quilo.
dades i de sana doctrina patriótica.
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En mmesta mateixa seda el ella s
de gene J. V. lana publicas-a en bell
adiete just i precie sobes aquest matee tenia. J. V. Foix, escripter lude-pendent, no és pu un pedagog prolessional ni amateur; no cree templo que
heai intervingut mai en cap mena d'astietat escolar. Dones be: he de remarcar que tot el que deja tu el seu article "No is pas ben be el que lleve
:en" sobre la qüestin de les lecturee
infantils, ho podricm signar i ratificar
tots els qui ens dediquem a restudi
del noi.
Es un fet facilnent comprovable que
els moja de menys de dotze anys s'estimen mis sentir contar lee histöries que
no pas Iiegir . les. També ben fiad
de constatar que les histeries inustrade
cm el dibuix ho es tot i el text és minina
sdn les que tinco un ilustres mes positiu per a lantant. Pera, parallelament,
trtCara por fer-se una nora observació:
en el ¡tracia evolutiu de la infancia hi
ha un moment (compris probablement
entre els S anys i el te anys) ett el
qual miura considerablement 'enteres
del noi per tota merla de cantes, narres
o llegas. Es en aquest estadi que !a miriositat infantil sembla concentrar-se sobretot a les imatges visuals. De vegades—no és gens rar—es produeixen arrapamcnts contemplatius als gravats dels
Ilibres Mueres. El noi s'extasía per ventura davant d'un Ileó litografiat i roman
llegues estones en una Incoa d'abstraeció preocupada.
Psicològicament aquest fet no ha estat
encara gens estudian 1 amb tot és possible que els maternas lectors recordin
vagament el moment en el qual seas
¡tren obscures i enutjoses—una mica pesades—les narracions que allanen acompanyades de gravats. Aleshores els era
potser mes plaent de fer-se explicar els
'sant" d'un llibre qualsevol encara que
no corresponguessin precisament als episodis coordinase duna histeria.
El fet es que la imatge visual esden6
per algun temps (un o dos anys'l rúnica representació satisfactbria de les coses, el mite o la realitat. Passat aquest
tenles rinfant es torna a interessar per
les narracions arnb torea avidesa (aproximadament a dotte ama), però aleshores prefereix sistemàticament els contes curts als llibres voluminosos. Adlum
a setze anys eón una minoria els nois
que prefereixen la novella a repiscdi

LESAGE

GIL BLAS DE SANTILLANA
Capitol VI
LIS QUINS ARDITS ES VALGUt AURORA PER PER-SE
AMAR DE DON LLUIS PACHECO
L'endemà al mati la primera prescupaci6 dele des novilla
easica fon de essbar-u. Se saludaren amb unes quintes obsesades, que Atr/Ora en vele obligada a donar i a sane per fer honor
el Paiter de don Filia. Sortiren a passejar tote dos Per le ciad,
i act vaig acompanyar -loa amb Chilincirón, que era el criat de

don Lisie. Viren aturar-nos a la porta de la Universitat per
Medir l'anunci d'una quanta !libres. Davant d'aquel: rètol hi havia
modus persones, i entre els reune vela veurobl un homenet
Att* critican les obres anunciides. Vaig observar que tethom
l'escoltin amb gran atenció 1 em va eemblir que l'home estiva
convençut de merèixer que rescoltessin. El seu to era Penable
decidir, con.: la majoria dele bornes desearles. "Aquesta non
traducció d'Horaci—deia—, que veieu enunciada amb aquistes
llores tan rones, fu una obra en prosa d'un ven auter del collegL Ea un Illre molt apreciar dels estudiante; ells sola n'han
Consumit enristre edicions i no hi ha home de talent que no n'hagi
adquirit tus exemplar." La critica que feia del. alees %bree no

tir dios la nieritíssima concede) de "Isa
Revista" — aquesta empresa editorial
que les lletres catalanes deuen a la tenacitat del poeta López-Picó — un volum de mis de eso pigmea que conté
el treball del crític Manuel de Montoliu
premias al Concurs del Comitè HispanoAlemany de Barcelona. Es el volum 13z
de la collecció esmentada, 1 es ven a cinc
pessetes.
* '"Lectures Enropres". — També
dins les Publicacions de "La Revista"
ita sortit as recull d'anides de Remen
Esquerra, Lectures eurotees, dedicats
estudiar la novena, la literatura francesa, els classics i contemporanis anglesos
i autors moderes i antics de les diverses literatures. Es un gruixut volum de
rao pagines. número 135 de l'esmentada
collecció, Val quatre pessetes, i es ven
a les llibreries catalanes de prestigi.
* "abolgona". Guillem Colom,
catea de Mallorca, acaba de publicar
dins la Biblioteca Nou Esplet" — aquest
petit joiell editorial llancas per la meritíssima Barcino — un Nema dramatic que n'usen amb bells boixos, la collaboraci6 Bracons Duplessis. roo pagines d'interès precedides d'un breu prefaci de l'autor. Es el volum IV de la
collecció "Nou Esplet".

CONFER£INCIES
PER A AVUI...
••• a les 1730, a la Societat de Cirurgia de Catalunya. Dr. Cello O.
Zeno comentara la projecció d'un
film sobre "Tractament de les fractures de la columna vertebral" i d'un
altre sobre "Tractament de les creruedes; mètode personal".
••• a les 17.35. al Centre Excursionista de Catalunya. Joan Xicard:
"Per terres de França" (amb projecente).
...a les 20, a l'Ateneu Enciclopedic Popular (Carme, 30, principal).
Gonçal de Reparar: "Els grane conreus alimentaris: cereals i arces".

era paz mis benévola; ele bescantava tote acuse pletat. Devia
fuer algun autor i no m'hauria dolgut escoltar-lo fins al candevall, paró vaig hacer de seguir don Lluis i don Félix, que, taus.
jata del, diremos del critic i del 'libre que criticava, s'allunyaren
d'ell i de la Univeraitat.
A l'hora de dinar tornàrem a la Pollada . La
:negrilla
es posa a tanda amb Pacheco, 1 amb molta traca va fer recaure
la conversa en la seva familia.
—El meu pare—digué—ée el fill petit de la casa deis Min.
dorade Tolete, i la meya mere és germana de donya Jimena
de Guzmän, que d'una quanta dies anca is a Salamanca per un
negad d'importància, amb la seva neboda Aurora, filla única de
don Vicenç de Guardan, al qual pote« heme: sentit anomenar.
—No--replicà don Llufs—, pene me n'han parlas moltes vegades, igual que d'Aurora, la 'mitra cosina; Zi de veritat el que
diuen d'aqueeta donzella? M'han dit que fa d'una beutat senas
parió.
—De talant—replice don Fèlix—no n'hi falta, fina 1 tot Ea
molt instruida, per6 quant a beutat, em unible que no niel ha
per tant. Diuen que ene auemblent molt.
—Si de aixf—exclarol Pacbeco-4 lleva reputació Es justificada; les costras faccions sin molt regulara, tenis la pell molt
fina i pel que dieu la vostra puente ha d'Usar encisadora.
M'egradaria veure-la i fer-hi coneizensz.
—.Des d'era m'ofereixo a satiefer la vostra curiesitat— replicà
el fels Mendou—, i ami =tela, si us plan. Si velen, en havent
dinar, u acompanyaré a Osa la meva
Antera gira la conversa 1 parla de cosee indiferents. En
havent dinat, m'estro rota do e es d'amueven • vestir per anar
cabe
donya Jimene, o valg pallar endavant per advertir a le
a
"dueña" de la visita; deeprie vaig tornar cuera per acompanyar
don Félix, que condul el senyor don Unís a casa la seva tia.
Aixf que arribaren ele sonst a sobre la 'enroca Jimena, que
fin mayal de no moure brogit.
—A poc a poe, a poc a poe—els digui en veu Despertarleu la me a neboda. D'ahir fui ti una migranyada terrible 1 ara fa un. quert que Ola adormir, la pobre criatura.
t eP geist aquest contrttemps—digui Mendoza, fent
veure que ge sentia contrariat—. Esperava poder saludar la meva
cotina 1 havia ofert aquest goig al meta amic Pacheco.
—Tanenateht no is cosa que porti tanta presea—retoman&
seenrIent la Ortiz—; poden tomar duna,

nieva
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CRONICA ESCOLAR

Els estudiallts s'han declarat en y aga en protesta de la prolongació indefinid a del regiin

UN LIARE CADA DIA

Builleti del Centre Exeursionista "Els Blans" (número extraordinari)

d'interinitat
Valen el restablinient de l'Estetut Universiteri

Les publicacions periòdiques en 'lengua
catalana han contribuit notahlement a
formar la consciencia nacional. Si eo
l'epoca inicial de la Retaixenea van tenis la virtut d'estimular el desabaltimeto de la multitud, una mica indiferent
a les altres manifestacions 'iterares, ara
tenen la de sostenir i afinar encara, en
tos alié possible, e!s guanys espirituals
del costee segle. Fa bonic constatar erren de Catalunya la continuitat de l'ideal
periodiatic que naixia amb balbuceas
contradietoris, sovint Dediles en un 6i-bella/me vergonyant i amb defallences
ingenuea. No és la prensa mes coneguda la que meren ratenció, sinó aquella altea que as-ui, com antany, escampa
en mutis determinats les ambicions patriiniques. Aquestes revistes san. tenmelee. repten d'asseciacions ernmarcades
en aquella ansia nacional que va éstes
guiatge dels nostres besavis i es encara
trobat en la sendera q ué ell s (restaren.
ElButlleti del Centre Excursionista
"Els Blaus", que contase ja amb tretze
anys d'existencia, és amb el sea :Minero extraordinari, digne d'aquella Menda que tots els catalans deren a les
Coses nostres. L'esforç del Cemec Excursionista de Sarrii justifica el comentari i roptimisme que traspua el set:
portantveu aconsella ratenciè. Es una
inquietud desinteressada, noblement patriòtica, el que els mou a recele.
Aquest número extraordinari compta
amb una rentarcable collaboració, signe
evident de restena dels inerte:mals a
l'obra d'aquest Centre Excursionista. Els
nants. de J. V. Feix, qui amb rarticle
"No obiideu Llull en les ventees lectures" encacsala la lli s ta dele distingas.
Clementina Arderim F. Oliver Brachfeld, Albert Piera, Puig i Ferretee, Ventura Gassol i molts d'altres doten anal
lhars treballs un to de dignitat Ineraria
a aquest número extraordinari. Alees
treballs literaris d'escriptors locals van
harmonitzats amb altres de caire exriusivament excursionista; anotem entre
aquests, ultra les nones "De casa nus era", noticiari de l'entitat; "Cal practicar el camping", de Jordi Ferrer;
"Camping a Sant Maurici". de Märins
Gran: "Practica d'esquí a Viena", i altres recordatoris per Francesc Dan i i
una creció d'art amb la visita de l'assiciacia al Musca d'Art de Cataalunya
i al Museu d'Arquitectura. Una petita
nota de la secció ternillal i una altea
sie fotografia clouen aquest hutlleti, testimoni d'una activitat patriótica silent,
humil però valuosa.
J. M. MIOL'EL I VERGES

Jocs Florals
de la Sagrada Familia
VEREDICTE
Flor natural i eno eesseres a "Can

sons ele la terra".

Viola der i argent a "Dijous Sant".
Englartiva don i argent, a "Oda a
Catalunya".
Frelnis extraordinaria

200 pessetes al "Poema de ;amor al
Saneas Cor ute Jeme", i leo pessetes
a "Al Sagrat Cor"; eso pesetas, desee. Es serene entre "Al Sagnt Cor
de l'ermita", loa pessetes a "Lladres 1",
50 pessetes a "Del neu breviao", so
pessetes a "Cesa a la muntanya" 50 pessetes a "Bentimper, Sensor, la tase:
nostra", so pese'-:u a "El retome"
Han estas lambe premiers els noemes
següents: "Oh, vell cansí", "Fontana
d'enero", "La caputxeta", "El bou",
"Evocacions i records", "Catnperoles”,
"Música fina", "De cara al món" i "Les
petites caneons". La festa tindré !loa al
Casal Catòlic de Sant Andreu (Pone i
Gallarza, 1.8-6o) - Barcelona, el diumenge vinent, dia 12, a les cinc de la tarda.
loan ClaPés, Prev., president; Ramon
Schont, Pres.; Maurici Serrahima Josep Mario Junyent, vocals; Nardo CorPera, secretari.

. a les 20, al Sindicas Mercantil
(Portaferrissa, me. Doctor l'elix Martí Ibáñez: "Psicologia de l'amor sexual".
.. a les 22, al Casal d'Esquerra Republicana del Carne d'En Grassot
(Roger de Flor, ab). Josep A. Trabal: "El proletarias, la Iluita de chasses i la política esquerrista".

El fiestee comiat amb la censura
ion tan efectuoa, que ahir ens quedaren sense poder comunicar ami) els'
lectors: tota la "Creutica” ens fou
suprimida; amb aquest motiu el lector
; o s'assabente que la F. N. E. C.
havia acordat que no es reprenguessin
ahir lts elasses en senyal de protesta pel prolongament indelinit de la
inteinitat en que viu la. riostra Universitat fa quinze meses. Desaparegut
el tradicional entrebanc, avui
parlan
VAGA TOTAL
Les darreres declaracions del senyor
VIllalobos. que afirmá que no l'havien
entes prou be quan hom deia que ell
digné que no volia reatablir el Pateo.
nat Universitari, nO convenceren ninpi 3 la Universitat, i així a primeres
hores del Metí, la raga ordenada per
la F. N. E. C. (ecu gairebé absoluta.
Les distintes Associacions prolessinnals d'Estudiants finten un avis
al tanier d'anuncio prevenint els estutudiants de rabstencia d'entrar a classe. A les Facultats de Dret, Filosofia
i Ciencies, la vaga fou absoluta. Els
estudiants de Farmacia es reuniren en
Assemblea a les deu del mati, i, per
majoria, acordaren secundar la vaga, i
a la Facultat de Medicina s'entra a
les primeres hores, penó conegut record de la F. N. E. C., els estroliants
abandonaren l'edifici de l'Hospital Cle
Me. A mig metí cessaren tansbé d'entrar a classe els estudiante deis darrers cursos de l'Institut Balnies.
ALGUNS INCIDENTS
L'ordre de la F. N. E. C., fou °beis
da pels estudiante de totes les tender/ces, tosa egada que la vaga era
completament popular. Així i tot acudiren amb anim de provocar uns quants
individus, segons sembla, afiliats a Falange Española, els quals afirmaren
que la vaga era una maniobra separatista i que semeja d'entrar a classe,
intentaren fer-ho a les que havien de
donar els doctors Díaz i Castillo, de
la Facultat de Dret. Amb aquest motes es repartiren unes guantes bufetedes, i la cosa no pasea mis endavant.
Aquests feixistes, per tal de fu constar la seva protesta per la vaga i a la
segada venjar-se de la pallissa que
hom els havia clavas, es dirigiren a
rInstitut Balines i des d'aliè llenaren
al pati de la Universitat uns bilis, que,
textualment, deien ese':
"¡Compaiierass
"Con el alma rebosante de dolor
can contenida indignación tientos ve n ido contemplando coma el morbo separatista prendía en esta Universidad que
nosotros queremos bien española. Ahora
quieren llevaras a una huelga antiPatriatiCa y canalla. ;No os dcjiis arrastrar! ¡Entrad a las dares y uni daréis
una prueba de vuestro amor a Espolia
y de vuestro coraje!
¡Abajo el Patronato!
¡Abajo la F. N. E. C.
¡Viva España única!"

Passat l'esclat de sienes que provocaren aquests falle, es promogué un
nou escindol que acabé amb la tumida
dels set o vuit provocadora tot i aneenaeant de tornar dense (avui) a la
Universitat, armats de revólver; per
tal d'acabar amb els nacionalistes.
Tots aquests incidents ocorregueren
a rinterior de la Universitat i la torea pública no llagué d'intervenir en
cap ocasió; fosa d'aquests petits escàndols, peral, Fordre ion absolut tot
el mati.
ELS DIRIGENTS DELS ESTUDIANTS VISITEN EL RECTOR
ACCIDENTAL
A pi-Meres horca dcl mati els directius de la F. N. E. C. estigueren
al Rectorat per tal de comunicar lacoral de vaga al senyor rector accidental, que en l'actualitat ho es el doctor Casadesús, al qual manifestaren
que la prolongació indefinida de la
interinitat perjudica en gran manera
la vida normal de la Universitat i que
davant el fet lamentable que es deixin
incontestades les peticions deis universitaria de tornar a la normalitat
amb la vigencia de l'Emane univerairara es veien en la precissi6 de de-

I després de conversar una estona amb la vella dama, ele
cavallers es retiraran.
Don Unís ens portä a casa un amic seu quo ea deia don
Gabriel de Pedrosa. Vätern ¡tusar-hl tot el dia i a les duce de la
matinada en sortiem per anar-nos-en cap a casa. Deviem fuer
a mig camí quan eneopegarem amb dos hornee ~esos al mig
del carrer. Värem sUpensar que serien dos desgracies, víctimes
&un assauinat, 1 ens aturärem per ¡asistir-loa si es ue encara
hi érem a temps. Menee neitävem de saber a les fosques si eren
monta o vius, es presente la ronda. De moment el cap ens prengua Per assassina i ens tia volcar per la seva gent, pera quan hi
haguérem parlas forme millor concepte de nosaltres i sobretot
quan a la claror d'un fanal examine la cara de Mendoza i Pacheco. Ordené ala a g utzils que reconeguessin els dos hornea que
noultres donävem per morts, 1 resulte que eren un llicenciat
molt gema i el seu criat, borratxos com una sopa run i l'altre .
—Senyors—exclaznä un aguaza—, corlee aqueas borrataso gros:
Es el senyor 'licencias Guiomar, rector de la Universitat Tal com
el veleta, és un gran personatge, un talent extraordinari; no hi ha
filòsof que se Ii pugui polar al davant en una disputa, pesque la
;Ova boca no calla mai. Es neatima que li agradi teste el vi, els
pies 1 les mostee. Ara torna de sopar de casa la leva Isabeleta,
on per deaglicia el seu acompanyant s'ha embonabas tant com
ell. Tote dos han caigut com un su al mig del cures; adate al
Iliceaciat ja lt passava molt event abano d'ésser r eCter. Pere es
veta que ele honora no lj han einviet els coatums.
Virem deixar aquella /lomea a mane de la ronda, que els
acompanyarim a casa uva, 1 ~alees tornarem a la posada, i
cardasen se n'ana a dormir a la viva rambri•
Don i don Llula ea llevaren pela volta del migdie, i en
tornar-se a trabar la conversa recaiguf de seguida en Aurora de
Guatean.
—Gil Blas--em digu6 la meya mestresaa—, vea a caaa la
meva tia donya Jimena i preguntar-1i de part me a si el ienyor
Pacheco i jo avui podrem veure la meya coaine.
Vaig sortir per compile aquesta e:influid, o mis ben die Per
concertar amb la "duerta" que haviem de fer, i quan haguérern
pres lea disposicions necessáriee vaig anar-ho a explicar al fals
Mendoza.
—Senyor—vaig dir-li--, la neutra cosina Aurora taita mole
bona. Ella mulbelata mita encarregat de dir-vos que tundee molt
de gust a rebre-us, 1 don y a Jimena m'ha encemanat d'aestgurar
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clarar una vaga per tal que horn
sib intés de le eituasió de la Univertat de Barcelona.
A la una de la tarda els disuenas
dels estudiants estigueren novament
¡I Rectoras per tal d'informar el s enyor rector accidental de les provocacions d'una (mates feixistes i de Ilur
amenaça sie tornar a la Universitat
amb arme, i Ii pregsren que pren.
aves teta mena de mesures, "parament
acadimiques", per a impedir el veanment de sang.
El doctor Case-leste digué que has•ia
cridat els degans de les Facultes per
tal de celebrar amb ells una coeeulta,
i que & genes els comunicare raiord.
ES DEGANS ES REUNEIXEN
A dos quarts de dues la sane
acudir-en al Recitare els degans de lea
diverses Facultats doctora Boix, Nubiela, Palomea, Xirau i el degi aaplent
de la Facultas de Ciències, els gula
estigueren reunits amb el doctor Casa.
deseas fina a les dues.
A les dues i minase. el doctor Casadessfe robé els periodistes i els digué
que ja els considerava assabentatS de
la situada, i féu constar que la vaga
deis estudiants era pacífica. J'el que
davant l'amenaça aels estudiants feixistes, demä (avui), s'exigiria el carnet per a entrar a la Universitle
A preguntes dels repórters tontastá que encara no hacia cornunicat
situació al Ministeri, pera que pensara fer-ho, i condemnà rintent dels eatudiants, tota regada que --(ligué—
les peticions d'aquesta naturalesa s'Un
de fer &alisa manera; hoin pos estar
més o menys d'acord anib la finalitat
--afegi—, pecó cl procediment no pot
avalar-se.
Finahnent digué que el doctor Mur
tornaria a Barcelona després del dia 20,
ES REUNEIX L'ASSEMBLEA
UNIVERSITARIA
DE LA F. N. E. C.
A les set del vespre es reuní en una
dependencia de la Universitat,
semblea universitaria de la F. N. E. C.,
on es discutí la conveniencia de seguir en l'actitud de vaga i eacorde
en principi que seguís lins dilluns si
les circumstancies no aconsellaven la
sera cessació.
La Junta de la F. N. E Cs presenté a raprovació un document en el
qual s'exposen els motius de la vaga,
que ja hem ressenyat, i conde-runa tot
intent de canalitzar-la cap a propòsits
partidistes, el qual fou aprovat per
unanimitat.
Per la seca llarga extensió ens és
impossible publicar-lo avui, però
taren demä maten.

es.

El cap de policia, senyor Neira, caeversi un momee arnb els informadors
i els manifesté que la vaga que feien
els estudiante era completament pacifica i que en cap moment no baria
intervingut la forea pública.

se.

A darrera hora del vespre. reusaaciació Universitaria Obrera acordé adherir-se a record de vaga.

Noticiari
Associació d'ex-Alumnes de l'Institut Maragall. — El vinent dissabte,
dia er, el director de l'Institut Pairotècnic de Catalunya, doctor Emili Mira, donan ä una conferencia sobre "Missió social de l'estudiant". Lacte ccmeneará, carie de-costum, a dos guaro
de vuit del vcspre, a l'aula núm. 7 de
l'esmentat Institut.
Associació Protectora de l'Enea.
nyanSa Catalana. — Avui, dijous, cemenearan al local de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana dos
nous cursos de catete a carroc del Pu,.
fessor senyor Jaume Aimas Es donaran els dimarts i els dijous de cada
setmana, d'acord amb l'horari següent:
Curs elemental, ele set a vuit del vespre. Curs mitja, de vuit a nou del veserre.
Continua oberta la matricula a les
oficines de la "Protectora", canee dels
Arco, e, pral. Telèfon 18862.

al senyor Pacheco que sempre será ben rebut a casa sena asn
la vostra recamanació.
Vaig adonar-me que aquestes desees pasantes san/leen
molt a don Lluís La me ya mestressa samba se n'adoni i ho tingué per un lene presagi. Un moment abans de posar-nos a taula
comparegui el chas de donya Jünena i dime a don Feliz:
—Senyor, un hume de Toledo ha vingut a denanar-vos a cau
la vostra tia i ha deixat aquest pape,
El tala Mendoza el desplegà i hi trobe aqueas% mots, que Ilegi
en veu alta: "Si volea tenir noticies del vostre pene i informa:vos de coses de molt d'interès per a n6 3, leu el fa v or, si us plau,
de venir tan aviat com pugueu al Cavall Negre, al costas de la
Universitat." Tinc ganes de saber qui són aquestes coses tan
importants per no satisfer la meya curioseas ara matee. Fins
ben aviat, Pacheco—digui—, i si abano de dues hores no sic
aquí, podeu anar-vos-en e casa la meya tia. Jo tia hi vindré a
trobar en havent dinat. Ja heu ente el quo us deis Gil Blas de
part de donya Jimena; podeu fer aquesta visita sena. niel-apele.
I despees de dir aireé' em mane que el seguís i sorttram al
careen Je podeu suposar que en comptes Manar-nos-en cap al
Cavall Nagre emprenguérem el cerní de la casa on taj havia la
Ortiz. En assibar-hi eres preparärem per revelen er la nona
comedia, Aurora es tragué la perruca remes, es delpinti les celles,
es vestí de dona i queda convertida en la bella bruna que esa de
natural. El cansa 4 desfigura talment que es pede dir que Aurora
den Filia eren dues persone; ben distintos. Vestida de dona
Semblava mis alta, encara que els tapies, que en tenia de roen
alts, contribuien per molt a ?mitosis la uva planta. Quan ehegue
agençat amb tota ele tecuraoa que Fart If podia proporcionar, espera don Llufa amb una agitació barrojada de temor e d'aspe
rança. Tan aviat es relieve del seu talent de la leva bellaca
cem desconfiava de la seva temptativa. La Ortiz, per la seva
banda. e. dispoae a ajudar en tot i per tot la seva muermojo, com que Pacheco no m'havia de trobar en aquella casa. 1 com
els actors que no surten fina al desees acte de la comedia, no
havia d'aparèixer sine> al final de la visita, vaig anar-usen de
seguida d'haver dinas.
En fi, tot esteva a punt quan arribé don Lluís. Fou relata
amb grans compliments per la senyora Jimena i entinare amb
Aurora una conversa que durä duela o tres hotes. En el moment
convingut vaig entrar e 14 cimbra, on eren, i adreuntene
caveller velo dis-li:

CARNET bE POLITICA

Dubtes i opinions sobre don Felipe Bertrin i
el casada amb un deix de madrilenyisme, que es preocupen mis del "A B C"
que de "La Veu", que Boguen rapeories
cursis que declamen Flezquer en Hure
aristocràtiques festes. Potser arribara a
tolerar el catalä, reró parlas ara taccene anglo-tortosi del ecu oncle, lencoste de Güell, del qual, com es veu,
ha heretat les aficionas político-gestores.
Don Felipe ha desorientas els anales.
i els que no en són. ¡Don Felipe cense.
Iler de la Generalitat? — s'han preguntat les atnistats. ¡Feria seré possible que
se'n, hagi tornat 'ami"? Heus aci les
dratratiques pregunte, que es fan aquests
dies les dames "bien". Pot.1- 'multes
pecares d'enredaires. Penó ens acres:in.%
a insinuar que don Felipe ha de sofito
al pas de les manibres dels salons i de c lar ee ben alt, que qui és de "Pella
Blanca" admirador de don Alfons i de
Calvo Sotelo es el seu germä dit,
tanhe. en certs medís. vol/ Papen (perdonen. aix6 va ami: Pepin, vol Pepino
von Panel). Don Felipe , en fi. ha de
ier declarae:ens terminante de catalanusne republicanisme. Ene sabrá' greu per
les clames "tien". Feeó el país, llavero,
a estar orientats.
Per a tots els habituals arnics de don estaré tranquil.
Felipe. aquest havia passat per un adF. V.
mirador de la gens "chic", que parlen

En els cerdes mis distingits de l'aristocraci a barcelonina, on es practica el
xerroteig amable 'acompanyat de bons
licero ha estas comentat amb veritable
estupefac ció el nomenament de don Felipe Bertran i Güell com a conseller de
Seniles i Assistència Social. No ens reiens, és clar, al kt que, fins ara, les
activitats de don Felipe estiguessin tan
allunyades de la Sanitat i l'Assistència
Social. Queda ben entes que un distinga gentleman, heme de negocie, i dele
;mpertants, pos perfectamens exercir un
arre, encara que sigui pel sol fet d'is•
ser gentleman o borne de negoci.
EI que ha causat veritable estupefacció. alió que ha desorientat ele aristocrà.
tics amics de don Felipe — reurnts a Ilur
habitual penya de l'Eqüestre —, és que
el non conseller no hagi ter declaracions
prèvies. Es protocoHari que, en prendre
posessie del narren es digni que es trebailara amb entusiasme i bona fe. Pena
quan. cona en el ras de don Felipe, shan
vinzut srstenint opinions i idenlogie , tan
fermes. els admiradora. les admiradores.
eis arnics i els que no en ein teten dret

Acció Catalana Republicana
NOTICIARI DEL PARTIT
ACCIO CATALANA REPUBLI.
CANA DE SANT MART1
Pest, dicendres, dia 10, a les
drei del vespre, tindrà Roe al
earrer Muntanya, núm. 5, una
reunió per a la constitueló d'una
nava entitat d'Acció Catalana
Republicana a Sant Martí. La
Comissió organitzadora prega a
teta eh afiliara i simpatitzants
del partit a Sant Martí que cul'
guin eoneórrer a la reunió, en la
qual haurä de nomenar-se la primera Junta Directiva i apretar
ele Estatuts ele la noca entitat.
Per la Contissió organitzadora:
Batel Tesis, Joan 31arch, F. Rus'
ca, Angel Pedret, Joaquim Riera,
R. Bonet, S. Molins Salallassera.
JOVENTUT NACIONALISTA
'BARCELONA %ELLA"

La Joventut de "Barcelona
Vella" ha organitzat un cicle
conferencies a duren d'elements
de les Joventuts del Partit.
La primera se celebrara al sen
estatge, Bellafila. núm. 3. avni
dijous, dia O, a les den de la nit,
i araba a (arree del secretad de
la Federada de Jorentute president honora ri de l'entitat, senyor S. Molins Salallassera, el
(pral desenrodlara el tenso:
"Considerations sobre la política
catalana"
Lacte sera. pühlic.
JOAENTET
D'ACCIO CATALANA
REPUBLICANA

CURSET DE GRAMÁTICA
CATALANA

Aquesta Joventut ha organitzat
un curset de Gramatica catalana.
que tindrà al seu arree el pro.
temor E. Aells. Lea clames tindran Ilse cada dimarts i dissabte,
de rult a nen del vespre. i comencatan el dia 18 de: corrent. Per
a inscripcions, cada respre,
ruit a nou, al riostra estatge,
Corte Catalanes, M9, principal.
1A matricula costara 10 ptes. el
rara cemplot per als senior 13 pmseseo per
per als que no siguin socis.

El que les impressiona és la
manca de pudor
A 'Linterna politica" de "La Ven trebem que la nostra nota sobre el mitote d'unificad.) marxista dei diumen
g e passat és pudorosa. 1 diuen que no
els impressiona. No ens se de nou.
Sabem que d'ença que cate collahora
del nostre diari passaren al seo-ders
han perdut l'enginy i la cultura, refugiada de molt de temps a Llanterna politice", de la mateixa manera que saben,
eee allò que ens ha impresionas sempre
ha estat que es tracti depileptic a
Robles i es faci mans i II/anegues per
collaborar-hi, ara, abans i &seres.
Entesos?

Però ¿que passa amb el
Carnet electoral?

LES MALALTIES
DE LA PELL
tczemes, Psoriasis, Acné'', Sicosis de la barba, Eritemes,
Taquea roges, Furóncols, Erupcions, Urticitria.
en els canvis d'estaci6
quan aquestes malalties envaeixen fa pell i
adopten formes diverses, segons la naturalesa
de la persona, perit Sempre causen alteraolona
dolor., Inflara, nafres, etc., que malmaten el
cutis i el deixen marcat arte senyals i cicatrius
que desfiguren i avergonyeixen.
El Dspuratlu Pllehelet és
remel que actua
directament sobre la sang, i el seu poder purificador da de tanta eficäcia, que fa sentir els

del Depuratlu Pichelst com a purificador i regenerador de la sang. el proclamen
els seus anys d'experiencia avalats per milers
d'exits, com els que mes avall es transcriuen.

El triomf

Depuratiu Richelet
és el tractament mis eficaç p er a la rectificació sanguinia

Avui surt "La Rambla"
Aquest vespre cortina "La Rambla'', el
popular setmanari catalanista d'esquerra,
Teque queda Convertit en diari noctuin.
nen anunciada coHaboració a "La Ramdes
politice
bla" diversos escriptors i
quema, de gran vahea.

Per la reposició dels Ajuntaments legals
—

CONTRA LA DICTADU RA DE
LLIGA CATALANA
El diputat al Parlament de Catalunya alcalde de Malgrat senyor Arnau Cortina, en nom de mes de tres
mil consellers municipals suspesos ha
enviat al senyor Portela Valladares
el següent telegrama:
"Excmo. Sr. Presidente Consejo Mi-

CARTES DE GRATITUD
Grana a

representación más de tres mil consejero s municipales catalanes suspendidos indebidamente. Toda, partes Cataluña reiterarme adhesión alentándome perseverar hasta conseguir trium
in legalidad. Situación anómala Cataluña entrega a un partido resortes
totales poder. Con razón pueblo liberal republicano catalán califica la
presente situación de Dictadura de
Lliga Catalana, cu y o partido ante
recientes reuniones agentes electorales jactase contar apoyo Gobierno
para no reponer Ayuntamientos legítimos y triunfar a todo trance próxima
contienda electoral. Pueblo catalán
canija que Gobierno dictará órdenes
reparadora , inmediatas. — Representante, Amen Cortina, alcalde Malgrat
y diputado Parlamento Catalán."

El senyor Escales a Madrid

mana

per
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T. A.

"1 així fou liquidada l'autonomia
fer aquestes declaracions? ¡Que hi
de Catalunya, 111é5 Pel que tenla de
dia el sen' or governador general?
baluard del règim que pel que tingu e
dar/1 pH sistema autonomista. I aixi
Els tripijocs
forera derogados totes les Ileis que donaven un contingut social a robra dc
del senyor Batalla
les glorioscs Constituidos. I aixt ¡onovannent reconeguts els bastes
Quan ens creiem que cl senyor Ba- renla clerecia, les ordres religioses,
talla havia arribas, des de fa n'oh de de
els betas deis jesuites, tot alló que
'fre na , a Inenarrable, resulta que en d'una manera categórica impedia I arinèdits. El senyor Ba--cartespi tick on de la Constitució. 1 ami íos
talla, despees de finteressantissim cos reformada la fiel de reforma agraria
a cos amb el plumbi Torrente Balotan.
derogada la de Contractes de Con'
l e 'le b t niergprovocar situacions d'un có- irein. garantía d'un dret minim dels
mic pujat de to.
trcballaclors de la terra. I aixi vota"El Diluvio". amb aquella innocencia ren 1 tornaren a votar les continuades
q ue el epraeteritza. deia abans-d'ahir que suspensions de garanties constitucio.
el senyer Batalla shavia separat del tela que possib:litaven la inexistenparen radical porqué no estasia conforme cia da la Ilei fonanental i la violenq ue no es reposes l'Autenomia de Cata- cia. sistematice d'un Poder públic setslunya. o pactes amb partits no republi- se control. 1 així ea votä la He' de
cano, cte., etc.
2 de gener. foren suspeaos els Ajun•
EI senyor Batalla es recordara dels taments d'elecció popular, tercia in.
seus sentiments catalanistes i republi- burlas: els llames de la República, los
(iris despee. de FStraperlo i el Nombe• vilipendiada la memoria de Pi i Marla. Encara mdc. Segens din el secretarias gall . I així s'augmente l'atur toreas
del partís radical, el senyor Batalla, que CrEspanya. is produi un déficit alai
can, v elt e eu ; un murri. luvii mea-esas vist en el corneen exterior, i es re•
simultiniament als envors Portela i i.er. baixaren els salarie fine a indexe mis
nora que el fessin diptitat.
serables. 1 aixi la Repidslica llagué de
Res d'estrany, dones, que els radical, viure dos anys sense altra Llei de
cemsiderin la conducta del censor Bata- Pressupistos que la que confect:ona•
lla cona "insólita y lesvergenzada". ren les esquerres l'ano 1932. I alai.
N osaltres no arriben, a tant. Fa molt sota el eilend, la censura de Premia
de tetera que coneixem el senyor Ea- i l'obscura ronxtexa dele cavallers

Correr Quintana. 3, segon, esquerra, Madrid.

podeu adquirir un n n) flascó, mes petit que el corrent, que s'ha
posat a la venda per a donar més facilitats al consumidor modest.

El fiasen gran

PS

ven, com fins ara, a Pies. 780, timbre a part

De venda a les farmacias. Demaneu avul mi g ala °pinole gratult; poseu ha aquestes senyes:
"LABORATORIO RIOHELET - SIAPVI CIO de Publicaciones - San Sebastian"

Sabó Riehelet

és Indispensable per a la pre aaaaa ció curativa
de la pell, Elimina taquea, arrugues I la belIlantor pral/cosa. Es malt sedant I t6 un perfum
finisslm.

turers, es produiren els escandols de
1-straperlo i Valer 'faya, desqualiti.
carió definitiva d'uns partits i d'una

"El règim de Previsió social
les Corporacions Obligues 'mas"
Couferemia pel doctor J.

meries, droguerles, farmàcies I basars.

Un Club de Novel-listes

Tot just escampada la idea de la cons
titució d'un Club de Novellistes, els organitzadors han rebut un nombre considerable dadliesions, entre les quals figuren les següents: J. Puig i Ferretee,
Martine Ferrando. Maria Teresa Vernet, Xavier Benguerel, Merci Redoreda, Ramon Xuriguera, Elvira A. Lcwi,
S. J. Arbó, Francesa. Trabal, J. D. Rosselló, Josep Lleonart, Aurora Bcrtrana,
Josep Cerner, Carles Riba, Antoni Bengris, J. M. Francés, Joan Teixidor, Emili Donato, Ignasi Agustí, J. Milläs-Raurell, Caries Caryievila, J. Roig Rabentós. J. Duch i Agulló, Jeroni Mora'
Ruco, Josep Selva, Marti de Riquer, 'fumas Roig i I.lop, Pere Coromines, Prudenci Bertrana, Maria Serrahima, Andreu
Nin. Josep Queralt, Miguel Llor,
••n•n
Joan Santana/aria. Rafe Tasis i Marca,
01 n Diaoli DI p m tacas
A. López Llausás. J. Jales i Oliver,
Francesa Niubó, Josep Sol, Palau Febrer, J. V. Foix, Turnas Garcés, Joan
Llonch, Josep Cabrer i Oliva, Joan Oliver, Lluis Casals, Jame Térmens, Fron.
cese Morros, Eran:ese Fujols, Doménec Guansi, J. aliqtrel Verses, etc.
Lacte inaugural del Cluh sera el divendres vinent, a les olla del scspre. al
Restaurant Catalunsa. .A les nou tindrá
lloc un sopar al Mateix restaurant. Els
tiquets, al preu de dotze pessetes, poden isser recollits a les Llibreries Casecas'
talana. (Rda. St. Pere) i Verdaguer
84741.0al•
(Rbla. del Centre), Atenten Barcelonés
Restaurant Catalunya i al domicili de
Demaneu lu a Llibreries 1 (birretas l'entitat, Pclayo, 3s, primer, peinera.

LA
MORT DE L'OS

DIARIO DE BARCELONA
Creu que la dissolució representa im
&fans' — quin triase — del senyor
Gil Robles. Altrament treu l'espasitall del
amb (pie coloro t1 11' .1
vaticanione al cap. No han deixat de cousunisme per
tal d'exsitar les AtPinYOICSCOI! —
cap
cornetre cap trina ni de realitzar
conculcació ni d'encobrir cap Muno- te.: a la 1006:

...DE

EL DILUVIO
gueren, amb rou.roe.va de Lerrou.r. 11110
ocasió per (=di« fa República. ¡Ni van
gosar infcarar-ho!

' Los cedistae v agrarios tuvieron, en
mancebía con i.erroux, una ocasión
fas orable para asestarle un golpe a
la República. Pero no se atrevieron,
porque, a su condición de hipócritas
y de simuladores, unen una cobardia
sin límites.
Contaban con el apoyo de los monárquicos, que. abusando de la bondad exagerada de los republicano a .
chillan como gozques. pero se hallan
dispuestos a miir en cuanto adviertan
el primer ademán amenazador del pueblo. Tenían a su disposición el miniaterio de la Guerra. Pero, así y todo,
Gil Robles y sus secuaces se la ein•
v aunaron nada pasó de lo fatídico
nue auguraban ocurrida les pananatpaúshiqi cuae anhelaban la caída de la Re.

No. señores. no. El régimen republicano esté bien firme en Espafia y
no hav guapos que lo derriben. Todas
la s tentativas que hagan resultaran estirite:. Con tretas y zancadilla s como
d'indústria, els histrions i els aven- va de la Diputación permanente de

Hem rebut la següent nota de la
Societat Professional Obrera del Rara/
de Transports i Auxiliare de Reus, en
la qual es formulen les denúncies següents:
"Són prou conegudes de tothom les
Beis de Descans dominical i de Jornada máxima de treball. cont eón tanate prou conegudes les infraccions que
d'aquestes 'leía hom carnet diàriament
i impunement a ciencia i paciencia de
les autoritats i de la soierta clase
treballadora.
A Reus existeix un nombre considerable d'obrers aellSe terna, i no onstalit aixe seguim presenciant com industrials desaprensius obliguen a treballar els diumenges, amb la deguda
autoritzaciä o sensc, i a prolongar la
jornada de treball liras a dotze horco
diárics sense retribució extraordinaria
de cap mena. Ens re:erina, principallleno a les indústries de fabricació
d'oli i extracció d'oli de brisa. I nosaltrcs préguntern: ¡Es abril) just i legal? Per que ha de succeir? Aquesta
Societat Obrera de Transports s'be
queixat diverses vegades, ha denunciat el fet a les autoritats competents,
ha protestat respectuosament pero
energicanient de tala abusos, pena sempre itinitilittenit, scrupre amb resultat
negatiu; moltes prometences, incites
paraules, penó en definitiu res; coral
si les matrices lleis no establissin san.
cions per a Ilurs infractora.
Ultra aixi, es china el cas denigrant
que la mateixa Alcaldia de Reus, envaint atribucions que pertoquen als
Jurats Mixtos, concedeix permisos Per
a treballar en diutnenge, mis beta dit,
per a infringir la liei de Descans dominical. En canvi, la rnateixa Alcaldia
Ira prohibit a llurs agents, la policia

rlitEMSA

nes. Entiéndanlo bien los hombree de
orden para que todos nos unamos,
por encima de todas las cosas, en un
frente electoral sólido y tan extenso
como pueda ser, $ i no queremes que
se haga de nuestra Patria la sucursal
de la Rusia soviética, como pretenden
— con sentida amenaza, más que con
frívolas alharacas — los socialistas.
ya declarados comunistas, en consorcio
con la extrema izquierda republicana.
No hay que vacilar ni por un momento. "A una todos por Dios, por la
Patria y por la familia!

' Pero, por encima dc eso, con la
ralitat A la fi en som. Del poble d edisolución se arrecia a las izquierdas
pen que el passat no pugui tornar."
Fa observa e que cedisfes i agruris

Incompliment
de Ileis socials

Només costa 95 cèntims
Pastilla gran, 180, timbre a part. A lea perfu-

las Cortes no 5 als nslãs (llle al ridículo.
La situación en que quedáis no puede
ser mis risible y grotesca.
C on fiado s en que contabais con ma)oria parlamentaria, porfiabais por la
reapertura de las Cortes. Y, ja lo veis
tontos de capirote, impunemente, sin
temor alguno a que toméis represalias,
el Presidente de la República ha firmado el decreto de disolución y se
os ha dado con las puertas del Congreso cit las narices."

supuestaria y la suspensión dc sesiotorna ya realidad concreta y apremiante la lucha electoral. Va a ser
consultada — dice el decreto — la
voluntad popular, necesitada de resolver, por sí misma, su emplazamiento
parlamentario."
lira,

Contra el centrisme
A B C ataca /a formació d'un partit
de centre, el @sal — diu — es stedririn
totalment de les dretes, i afavoriria,
conseqüencia, el joc de les esquerres:

EL SOCIALISTA
"Esa politica centrista y timorata
Ceca que el Gaverst ha dteidit dissoldre
les
Corts
per por de aa t e nir, en la servirla sólo para debilitar las fuerzas
la ventaja de que no llegara a discude derechas, dislocar el frente antitirse el proyecto de retornara electo- Diputacid Permanent, tassistincia ¡teles rrevolucionario y, en definitiva propor-.
cal, y al Gobierno la de no teurer que entierres: donar el triunfo a las izquierdas.
comparecer ante la Diputación per"No constituia un secreto para na-

manente para responder a la acusación formulada por la Ceda y los inco
närquicos. Estos, con la Leda, han
obtenido, pues, una victoria indiscutible, pues el sets« Portela ha tenido
que doblar la cerviz ante la actitud
resuelta de sus adversarios. Lomo el
hombre altivo y descreído, que recurre al suicidio para no afrontar la
resultancia de un proceso, el jeie del
Gobierno ha preferido sucidarse parlamentariamente, por no sentirse capaz de arrostrar la decisión de la Diputación permanente, y mucho menos
el prebable fallo de las Cortes.
/Q u e va a suceder ahora? No nos
interroguen concretamente los lectores. Si supiératnes lo que ha de suce.
der en medio de la confusión reinante. ya nos declararíamos estadistas.
con una proclamación bastante mas
razonable que la del serlor Aufla•
Pero sí estamos ciertos de una cosa
que se balla al alca/ice de todo el
inundo, y es que la hora es gravísi1113 . y que el porvenir próximo de Eapaila Irle Esparia derime .. gin excluir
a (*Matufia) depende de las elerce-

1 Boix i Raspall

"El regim de previsió sedal i les cor- racions corresponen en determinades moporacions públiques tocata" era el tema dalitats asseguradores; i 3, A la utilitzu
de la conferencia que el senyor Josep ció de les inversions dele fons de les
M. Boix Raspall doné a l'Estola d'Ad- Assegurances socials en interes del criministracid Pública, i per tal de desea- dit local, dins la reglamentació prinna
volupar-lo, indicé que hauria de referir- ele tal' inversions. Respecte al primer,
ße a la doctrina de la previsió social, al examiné nombrases disposicions emanaseo règim legal i a la relació d'aquest des del Poder Públic, fitte l'ordre del
amb les Corporacions paliques local,.
Ministeri de Treball. Justicia i Sanitat,
Exposa el concepte de previsió, i
de at de novembre del 1935. Quant a les
considera cara el veritable índex de la alludides aportacions. assenyale i cocivilitzacid, i fiu referincia a les seres menta les que la reglamentació de l'Asdues grans modalitats, constitutives de
ultra
l'estalvi i de l'assegurança. Examiné les seguranca de Maternitat assigna,
i Diputación,.
característiques denuesta. en atenció al a l'Estas, als Ajuntarnents
algaseu contingut econemic, tiene, juridic i 1. guaro al tercer extrem, formule
del problema
prictir i diferencia lasseguranna pri- ‚lee consideracions respecte
reca
les
condicions
local
i
del
cridit
vada de la social. Sintetitza el desenvolupament de la legislació social contem' tores de la política inversa de les Coipenuria, fins arribar a les Assegurances xes de Previsió (Seguretat. Rendiment i
socials, el fonament económic, juridic i Utilitat económico-sociall. Afirmé que
social de les quals justifica a bastament, l'Institut i les seves Caixes, fina al y
reefrint-se a la doctrina de la capacitat de de desembre del 1934, havien efectuat
treball con, bé econdmic, a la del risc inversion, de finalitat social (Ens cultusocial i als principia de justicia social rals, sanitaris, protecció agraria,
informant, d'amenes. Fén notar la im- dr la vida local i diversos). per un to, irtáncia que a les Assegurances socials tal de oes 54,1.614'80. La Caixa Collaboetribueixen les Constitucions polítiques radora de Catalunya i Baleare, fins a
;e la post-guerra. des de la de Weimar darrers del /93c i amb completa separauns a la provisional de Xina. i va fer cs. ció de la seva Secció General d'Estalvi,
Pe d a l essent de la de la Renública e s - ha concedit ale Aiuntaments dele eszanyola. Examiné diverses qüestions re- mentats territoris pristees per a la conslacionades arte l'Assegurança social. i va toa:celó d'escotes i alees fins culturals,
acabar anuesta part de la seva canje- per a construccions i obres públigoes, per
renda an:b algtmes indicacions respecte a proveiment d'aigüee potables i sanejadele rigime vigents a alguns palios, es- ment de noblacions. El sets import és de
pecialment a Franea, Alemanya, Bèlgica, aa .07 1.958'22 pessetes. Darr,iament, deGricía i Rússia. i a la tasca realitzada dich algunes consideracions al regirn jeen aquesta materia per la Societat de rídic i social vigent respecte tios emeles Nacions i l'Oficina Internacional del cion,.
Deban, de Ginebra.
Araba la seva Conferencia apremi
Dins la segona part, assenyala els an- a tete la conveniencia que estudies upastecedents de la Llei del 27 de febrer te, qüestions, a dl de cemiisee la veddel toa creadora de l'Institut Nacional table naturalesa de les Assegurances
de Previsió. Examiné l'organització i fi- cials í considerar-les com a expatert
nalitats d'aqueo. Fondera la seva tasca d'un esperit de solidaritat social ordenar
perseverant. Dedica un record al seu a reparar nombrases mala isotials; refundador. Josep Nfaluquer i Salvador. cordant, amb Pierre Laval, que totes les
La relació entre el regirs legal de
socials, en comentar la seca apfiprevisió social i les Cornoracions Pali- Ileie
ques digné que ¡tia referencia: a. Al carió atrauen lionstilitat dels uns i la
dels altres; perb que, a poc
indiferencia
compliment, per piad dels Ajuntaments a roe. el principi
social va endinsant-se
i altres Cornoracions de Dret Palie de
l'ocinió ntíblica fins a imposar-se
les disposizions integrants d'aquell or- atriomfant
d'aquesta manera l'obra sudenament; o A les anortacions i presta.
discutida.
done ereCialS que a le, susdites COrpq - dat, que ja no is més

Feu la prova amb la pastilla econòmica que

"Sent or President República.— Ma- A LLORET DE MAR
drid. Sindicat Mercantil de Bar(GIRONA)
celona demana indult condemnats úlCLINICA
RRRRR CAMPOERAo,
tima pena. — Asprer, preaident."
Per a nnaloits nerstosoe. inenlois r tos,enITIIIrn Tetero). lo Reten dIreelnr-leßl.
cierti:
DOCTOR M. BERNA? o CARRERA,
Congrés d'U. D. de C.
Per a molares. adreceu•ens la antena
n fr a o a rlsnOE1.0a.s. e:s
Desaparegudes les eircumstancies Cif
un Cillan . a set 'le la ldrnl e la Olaea
rto t elamendi n'Un a I er
anormals que impedir= al seis degut
temps la celebració d'zquest Congres.
U. D. de C. ha decidit convocar-lo
Un gran èxit editorial
ami) sota rapidesa per tal de cumplir
els tramas que determinen la organitració d'aquest partit i el mateix puVENTURA GASSOL;
gui pronunciar-se davant els esdevenimente politice que s'apropen. Les seodúos del Congrio tindran Roe els
dies 18 i /9 a Barcelona.

RE VISTA....
L.4 IILMA.VITAT

MANUELA MAESTR(

ANICETO RAMON MORENO
Denticilt: Costanilla de los Angeles, 16. pral., Madrid.

Ane l'exprés de Madrid i pcl haioidor sorti ahir Mt cap a la capital
de la República el Governador General de Latalunya senyor Escales.
L'acompanya en cl san viatgc el
gestor d'Obres Públiques eenyor Valle s i Pujals.
Forre despedits pele almea gestors, pcI Delegat General d'Ordre Públic senyor Duelo, per l'alcalde gesSetmanari que reapareix
tor i alts empleats de la Generalitat.
Durant l'ausencia del senyor Escales
Per dijous de la setmana propvinent
ocupar cl caree,: de President inserí el Comité Executiu del Partit Catade. la Gencral:tat el senyor Duran
la Proletari ha fixat la reaparició del
Ventosa.
setmanari portantveu del partit
"L'Insurgent", el qual en aquesta nova
Peticions d'indult
etapa estar ia consagrat a la l'unta centra la reacció i el ícixisme i per FalliHan estat cursats els seguents tele- berament nacional i social de Catagranates:
lunya, mitjanteant la creació del par"Semen. President de la República. tir Socialista Catalä.
— Madrid. — En nom dels treballa'
doro mercantils de Barcelona sollicitem indult de Florenti Prieto, Jeroni
Misa m tots els condenmats a mart. — VILLA VICTORIA (Xalet)
Front t- nic de Trehalladore Mercann Fols dormir). Habitacions moblades
tils. — Martí, president."
"Ministre Governació. — Madrid. — tot confort den de 8 pessetes. GaratFront Unic ele Treballadors Mercan- ges individuals. Carrer Nostra Den°
tils demana indult condemnats Ultima
del Coll, n. • 30. Trenas ia 35. Tel. 38712
Martí, president."
pena.

La dissolució de les Corts

Desapareixen els furencols
Palia de luronoulesi, rnalalfia molestissitunj. molt dolorosa i ,:mb febre molfes vegcdes, que tu'impecha d atendre les uteves obligas-ion:. De les molfes coses que he
(manir, selament el vostre benefactor específic ha tingut el
poder de guarir-se tomPletoment i fer desurc,,,
vestigi de la meya ofreció amb una raPidesa aorprenent.
La tn era satisfaccid i gratitud m'ab/f olien a l e, an•!r^'es
martifestacions Per si Poden afavorir le prapagació d'un
&aclame,' que envicie I • pr, tr-.5- de sures res fil
sanea que pateixin snalalties eh /a sang.

i

nistros. — Madrid. — Publicación De- In otnés

creso disolución Cortes impélense renovar contenido telegrama y carta
mios anteriores cursados nombre y

lea

Tinc rentable plaer a dirigir-vos la present per a friaque he augur srs cas d'erupcisl a les dues
nunts, anub gran Picor i rrolisties insafribles. He emprat
Per a Iís &cris la Pomada Calla. i per a sis injerir el
Deptraliu Richelet, anzb tan excellent exit, que en poc
mis de vint dies ha desaparegut e/ Mtli sofriment, perls
com que m'Izan quedat a la pell frs Saques dels grana esrenTaladrs, es agrai ria que ens diattissits si usant Sobó
Richrlet em desaPareiseran.
Donant-vos les sois efusives grades anti'cip aefes, queda
e vostre mis alt. i s.

Cap republicis — no reivindi- 'itultcuie
A ta6 aés l'executòria de les Corts
cara oquestes Corta de onda meniórta: que acaben dessen dissoltes. Corn una
les Corto de la repressió d'Astúrics, del estela de dolor i de sang, les prcsons
de gener i de l'straperlo. Les Corta, espanyoles abarrotades, les organitzaAra resulta que "el personal encarre- 2
en les qua,: el rePrescutant IlléJ airarga t del Carnet electoral" este enllestint tericat del segun bienni za declarar que cions del proletarias destrocades, el
/a seva confecció perque eerveixi per a hacino posat foro de la flei l'esperit del roble vexat, efe . . ferit, irritat, m enya
ni pa, ni Ilei. Aquesta-preat.iõu,
les eleeciens a diputats a Crics,
ha estas l'obra de les dretes, amb el
¡Qui autoritza cl personal del Carne' 14 d'abril:

4111-

seus efecles ràpidament, i allibera la pell d'aquests estigmes que l'enlletgeixen. Amb l'ajut
del pa gó Pichelet s'esborra completament el mes
petit senyal o vestigi de la malaltia passada
i l'epidermis recobra el seu aspecte sa i natural.

Es particularment

CARNET DEL TREBALL

Una sencilla consideración bastaría
para que Inadie se dtje seducir. ¡Con
qtni elementos contaría, si llegara a
formarse, ese grupo centro? De la izquierda no le favorecería nadie. Las
Internas izquierdistas — conviene repetirlo para que no se olvide ,-- se presentarán a las elecciones unidas, aplazando sus diferencias, deponiendo pasajeramente sus enconos, formando u/1
frente ártico para lo que ellas llaman
"rescatar la República", que significa
ponerse en condiciones de desarrollar
ele bello programa que empieza por
la socialización de la tierra y de las
empresas industriales, continúa por la
disolución de la Guardia civil y del
modalidades de la estrategia politice. Cuerna de Asalte y termina con la
dictadura
del proletariado. ;Todo seexperto
en
lides
Y el senor Portela,
de tal naturaleza, se las Ina jugado gún el plan que inspira y subvenciode mirto a las derechas, que se han na con su dinero Moscoul Serian elementos de la derecha, votos de fa
quedarle vociferando.., y sin Cortes.
Mientras el Gobierno y las dereehla derecha, los que nutrirían esas estre— las más derecha s , querellas dectr, nas candidaturas interpoladas, que no
porque también el Gobierno lo es -- loorarían hacerse viables ni servirían
prosiguen si les place su disputa por mis que para cernprometer el triunfo
si hubo o no hubo transgre s ión cons- de las candidaturas genuinemente detitucional al decretar la prórroga pre- rechistas."

die la inhibición de los socialistas en
el pleito a dirimir en la Comisión permanente de las Cortes. No porque
dejara de interesarnos, y mucho, lo
que ocurriera en la reunión anunciada
para ayer, sino porque, puestos a ripiar entre el Gebierno y sus atacantes, preferimos no quedarnos con nadie. .,:Presurnió el Gobierno que iba a
ser esta la actitud de los representantes republicanos de izquierda? La pre•
mintió:a In, tiene nada de aventurado.
Es, por el contrerio, lógica. Tan lógica chino la resolución del Gobier•
no — desde su punto de vista —
disponerse a ga rla r la batalla Por la
mano, sistema que acusa las últimas

Urbana, que prestin el seu ajut plan
siguin requerit pels obrers que legalment exerceixen, per delegació; la fnnció inspectora encomanada als Jurats
Mixtos. Per be que no ens soiprenen tala abusos i talo extralimitacions
de la primera autoritat local, perenne,
pel que es ven, les aHudides Ileis no
pinten res per a l'Ajuntament de la
nostra ciutat. Apuntarem un cas que
dernostra a bastament la nostra asserenació. No fa gaire temps un obrer
afiliat a la nostra Societat es va veure
obligat a presentar davant del Jaral
Mixt corresponde una demanda contra el patró Ajuntament en reclamada per diferencia de salaria, la qual
demanda va ésser resalta favorablement per al &mandato. L'Ajumament, per tara, iran condenmat a pagar-li l'import de les diferencies reclarnades; aquell va recórrer aleshores
contra l'esmentat fall i el stu recua
fou desestimat, també, per Merecedent, fixant-se-li, després, el termini
de vint dies per a fer efectiva la quantitat reclamada i que havia estat conderunat a pagar a l'aHudit obrer. Però,
zba. satisfet l'Ajuntament la quantitat
en qüestió? Ni l'ha pagada ni la pagara, i atic ò per una raó molt sencilla
pecó que no convenç niega, per be
que l'aHegui el senyor delegat de Treball. No la pagaré perque a l'Ajuntament no se'l pot obligar i uro sei pot
obligar perquè no pot dese n embargan:
així, tal com sonal Prenguin bona
nota d'aquesta raó tan convincent 1e3
entitats financeres que hagin eonestat o pensin concertar operacions amb
l'Ajuntament! 1.'Ajuntament- de Renta
no pot Esser embargas i per aquest motiu pot burlar les lleis socials sense
por a cap mena de sancid.
Davant tan anómala com injusta situació, la Societat Professional Obrera del Ram de Transpon i Auxiliara
de Reas, que s'atreveix a llanca!' a la
publicació les presenta linies, es yelga
obligada a retirar la seca representació del Jurat Mixt del Transport. Si;
ene retirarern del Juras Mixt, amb
qual cosa haurem esgotat tots els mitians legal s de què disposem per tal
d'aconseguir que siguin per tothomeespectades i complertes les lleis socials;
mis encara: no esgotarem la nostra
paciencia ni els nostres entusiasmes i
mentrestant esperarem altres temps en
els quals la JUSTICIA SOCIAL s'imposi i sigui una realitat positiva que
culmini en la consecució de totes les
reivinclicacione justes per les quals treballa. i treballaria incansablement, la
Societat Obrera del Tran sPert u Anal liars de Reus. — El secretan: Antoni
Pedret."

Noticiari
El Butlleti oficial d'atte. —
ButlIcti oficial de la Generalitat de
Catalunya publica, entre altres, les

segfients

disposicirms relacionades

ata les M'estimas de treball:
Decret convocant un concurs - Oposici ó entre caps de negociat sie sigana de la Generafitat, per a la pro v isió d'una vacant de cap de negociat
de primera que existeix en aquest departament.
Decret nomenant el senyor Xavier
Rilsó i Rimo per a ocupar la vacant
que eszisteix al ple de nnstitut contra Forçós, erran de la dimiesió del acepar Josep Lluis Sart
i López.
Decret en virtut del qual is fiuda
l'e structuració del Departament de
Treball.
Decret en virtut del qual is fixada
la neva estructuració i nombre d'Agrupacions administratives de Junta
Mixtos a Catalunya.
Assemblea per a dernä. — Es convoca a tots els afiliats al Sindical a
l'Assemblea general extraordinaria
que se celebrará denla per a n'acta;
de la saga dr la casa F. Freiste,.
L'Aesemblea comencare a es des te
la nit.

Colonia de Josep. Fentindes, el qual,
cense saber-se'n lea canses, es diparä
uns quanta tres i es mata.
— Denunciat per un cambrer d'un
bar del bis-ni xinès ha estat posat a
disposició del jutjat de guardia Joan
Declaracions. — El jutge senyor Ramos Morell (a) "El Dimoni", per
AHIR Urrutia
ha rebut declaració a un sots- no llaves pagat unes consumacions.
oficial j dos paisans que han declaEl detingut té ja antecedents com
A L'AUDIENCIA "PROVINCIAL" ras en el sumari que instrueix per in- a delinqüent
habitual i a ajad deu el
sults a l'exercit, fet ocorregut a Pe- malnorn, pesó davant el jutjat féu
Dos advocats discuteixen dralbes el dia 16 de desembre de l'any protestes d'innocencia i digné que
anterior.
s'Isavia redimit j que prometia, pel
perquè volien defensar
Augment de fiances. També el sal maitu:mi que no tornaria a delinquir,
i com sigui que la quantitat no
una dona
senyor Urrutia ha proposat l'augment
de fiança, per concessió fiscal, a onze pagada puja dates pessetes, lissumpte
passi
al Jutjat municipal.
A la secció tercera es vejé una cau- processats dels vint-i-tres que es tro— Han estat posats a disposició del
ta contra Isabel Zamora Soler, acu- baven en Ilibertat provisional, pecó
sada de dedicar-se al träfic d'estupe- subjectes a processat pels fets de jutjat de guärdia, Ricard Borraja
facients.
Royo i Josep Fernändez García, arel'Hospitalet.
sets d'haver robat tres-centm pesseEn un escorcoll que la policia reaNotificació. — El doctor Armen. tes a Benet Prat Jaurnandreu al carlitza a casa seva el dia 3 0 de seseenbre darrer, se li trobaren diversos daresha presentat un escrit notificant rer del Cid, en unió d'una dona que
grams de cocaina j altres ingredients. haver nornenat defensor suplent el no Ina pogut éstes detinguda.
senyor Maxirno Jiménez Labrador.
— El jutjat número onre es prede tóxics.
El fiscal sollicitä per a la proeesDiligencies. — El jutge senyor Mo- senta a la presó amh el xofer Teodosi
seda la pena d'un mes i un dia dar- le ha estat a la presó practicant di- Ferrer, que el dia 21 de desembre fou
rest.
ligencies en la causa que se segueix atracat als voltants de Can Tunis per
Abans de començar aquesta vista contra Pere Soler Casanoves, per tres individus.
El xofer reconegué diferente vehagué una violenta discussió entre agressió a la forca armada.
gades, en roda de presos, com a audos lletrats que volien. de totes maSumad lliurat als defensor'. — El tors del dit robatori, els detinguts i
neres, defensar la processada, demanant cada un d'ells la suspensió iins jutge senyor Galan ha lliurat als de- nrocessats per altres atracements,
Carles Flores Rodríguez, Julia Juan
aclarir l'ocorregut Per fi la pro- fensors dels processats pels fets
cessada llagué d'elegir entre els dos Martorell el sumari que ha instruit Tomás i Josep Figueres Busquets,
lletrats quin era el seu preferit, i per per aquest assumpte, per a llur estudi. contra els quals l'esmentat jutjat ha
Hi figuren tretze processats i els dictat cut de processament i presó
cut que elegí el mes Ileig.
defensen set lletrats.
senat
— El Jutjat d'instrucció número
Consells de guerra per a diumen.
Altres vistes
ge. — Per al diumenge vinent c'ha onze, ha dictat aut de processament
Secció Segona. — El processat que assenyalat , a les vuit del metí. la ce- i presó. seguint-li el sumari Pel P ro
-cedirnt'ug.oaEdr
ocupa el banquet, Ramon Malet Mo- lebració del Cansen de guerra conragues, esteva acusat de dos delictes, tra e/5 encartats pels fets d'octubre Jodar Rius, autor de diversos articles
denunciats publicats al setmanari
l'un cte temptativa d'estafa i l'altre a Tarragona.
d'estafa frustrada en uns documents
Aquest Consell baria de celebrar- "Presente".
— Ey Jutjat número tretze acudi
mercantils j en Beses i xecs.
se avui i ha estat suspes. A l'efecte
Les penes sollicitades pel fis: • han ja havien estas traslladats per la guar- a l'Hospital Clinic per rebre declaestat de (bits mil pessetes de multa dia civil des de Manresa, on habitava sació a Ignasi Marcet Leonart, ferit
pel primer j sis mesos d'arrest pel l'ex-comissari de la Generalitat en pels guärdies d'assalt al carrer Nou
segon.
aquella eiutat, senyor Prunis, i al- de la Rambla quan amenacava amb un
Seccid Tercera. — Josep Boira Bel- guna encartats mis des de Tarragona revólver la seva esposa i els mateitren, conductor d'un autobús Roca, al a Barcelona. En vista de la suspen- xont guärdies.
El ferit minora notablement ; ha
Passeig de Sant Joan, cantonada a la sió foren alliberats.
Diagonal, atropella les germanes Fe— A les tres de la tarda se cele- negat que ell llagues amenaçat ningú.
encara que reconegué l'arma oculicians i Rosa Domingo, i caus à le- bran el Consell de g ue rr a c o ntra ele
'Ions greus a la primera i la mort a encartats pels fets d'octubre a Reus. pada com a seva.
El jutjat ha dictat aut de procesosla segona.
ment contra el ferit i que conticiui
ocorregué el 27 de setembre
E l.
al
dit Hospital anib guärdies de vista.
.de /932.
— Na arribar a aquesta ciutat i ha
En Facie del judici ha vingut a deingressat a la presó el célebre estranclarar fa germana de la morsa i, de
mes' a. .més, lesionada, que explica En sortir de la Caixa d'Es- g er Schiro- Kauen, després d'haver-se
concedit l'extradició soHicitada pels
com ocorregué el fet i també mandesti que a ella, yen- tota inderneització, talvis, tres desconeguts es- jutjats números quatre i vuit traqueara localitat, pels delictes de falsedat
Ji lliuraren cent . pessetes.
tafaren tres-centes pessetes en
la documentacid per la seca nacioEl fiscal, en les seves conclusions
nalitat espanyola, i el segon per les
sollicitä •que es condemnés el procesa una xicota
estafes efectuades a Viena i París.
sat e la pena d'un any de presó.
Al Jutjat de guardia cs presenta
En el primer daquests sumaris in
Seszci6 Quarta. — La processada, ahir al mati una noia, gallega, la
Joana López Sánchez. esteva de mi- qual digué anomenar-se Lorona So- tervé el fiscal i se segun-e pel procenyona en una casa de Torelló i es de- brino Martínez. Manifestà que en sur- diment d'urgencia.
— Al carrer de Còrsega, un carnió
dica..a (tusar el diner i joies dels seus tir de la Caixa d'Estalvis de la ia
que fugi atropella Manuel Huertas
principals.
Laietana trobä tres individus que h García, i Ii causa tan greus ferides
Descobert el eet ' el fiscal sollicitä manifestareis que eren agents de poP er a la processada la pena de dos licia i que hacia de seguir-los. La que a conseqiiència de les quals mori
anys, quatre mesos l un dia pee- posaren en un taxis. El taxi marea en ingressar al dispensari on fou trase6, considerant el fet ro m a furt amb a gran velocitat i durant el trajecte Hadat rapidament.
El jutge de guardia acud al dispenabús .de confiança.
la passejaren per llocs desconeguts, sari j després de rebre declaració als
la maltractaren i demes le prengueren testimonis presencials, ordeni que el
AL TRIBUNAL D'URGENCIA
,300 pessetes que portava al damunt. cadàver fos traslladat al dipósit judiPel delicte de desobediencia ha
Com sigui que les explicacions que cial i oficia la policia perquè es detincomparegut Agosti Figueres, que fou donava eren confuses, a pesar del ca- gui el xofer que conduje el camió taucondemnat per la Bel de desvagats i lor que posava en les seres paraules, sant de la mort.
ne compli la sentencia que se li im- es busca el xofer que la P Or/S• en
— L'administrador de l'Hospital
posä.
l'auto i es poeá en clar el que hacia Clinic posi en coneixement del JutLa pena solg icitada pel fiscal fou succelt, que fou que pel procediment jet de guardia que ha mort en aquel:
la de quatre nietos d'arrest, que fou de les misses Ii estafaren les tres-cens benéfic establiment Josep Fernändez
la que el tribunal imposä al del ban- tes pessetes i que per tal d'aconse- Fernändez, que, procedent de Santa
quet.
guir-ho la invitaren a muntar en sin Colonia de Gramenet i ank greus fe— La vista que esteva assenyalada auto i la deixaren a la plaça de la rides hi ingressi dilluns.
per a ahir al metí contra Gregori Jo- Universitat.
El cadäver, per ordre del jutge
Quan balee del cotxe el xofer
ver (a) "L'Arengada", pels delictes
guardia, bou traslladat al dipsit Jude doble assassinat frustrat en la per- dernanä que li pagues l'import del dicial.
sona del senyor Gaudier. '-er malal- viatge, ja que els estafadors no ho
— El doctor Manuel Soler 011er,
tia del lletrat defensor senyor Barrio- havien fet Ella, en trobar-se sense que viu al carrer de Dalmases, denunbese se suspengué per a nou assenya- diners, mirä ei n'In hacia al paquet cia hacer estat objecte d'un robatori
lament que segurament sera a primers que els desconeguts Ii havIen donat, consistent en joies i efectes per valor
1 es Coba que només hi baria retalls d'unes tres mil pessetes.
de la setmana entränt.
El fiscal en les seves conclusions de diaris.
Els lladres, per a entrar, fracturaprovisionals demana per al processat
ren la porta de la Casa.
duce penes de 17 anys de P res6 ca— Viatjant en un tranivia de les
L'autòpsia d'un mort
da una,
Arenes a Lluís Valls Serres Ii prenEl dia 28 del mes de desembre passat, gueren la cartera amb 9oo pessetes.
— Per al dia 18 d'aquest mes s'ha procedent del dispensare de l'Hospitalet,
El fet fou denunciat al jutjat de
assenyalat al Tribunal d'Urgència de ingressä a l'hospital, ferit greument, Mila seeció tercera la vista de la causa guel García Carmona, de vint-i-quatre guardia.
Fa uns tres mesos que a Mataró
—
contra Felip García Alcalde i _lose!! anys, el qual mori pot després d'haver
la policia va sorprendre una reunió
Ortega, acusats, el primer, d'haver ingressat.
mort Miguel Pujol i Joaquim JiméLa diligencia d'autópsia ha correspost clandestina, 1 es procedí a la detenck
nez en la casa de camp de Can Role, per exhort al metge torense del Jutjat de 23 individus, els quals fosen prodel teme de Granollers, i el segon, número sis, el qua l ha dictamina( que cessats pel procediment d'urgencia.
Els detinguts vingueren a la presó
con/ a encobridar d'aquest delicte.
el cadäver presentava duos ferides d'arDemana el fiscal la pena de trenta ma de foc, mortals de necessitat. Els pro- de Barcelona, on es traben, esperant
m'ya per al primer, i per al segon, jectiis ocupats al tos de la víctima eren ésser jutjats.
Coas sigui que han transcorregut
con, a menor ele divuit anys, la pena de distint caliere.
de dos anys de presó.
Una de les ferides era amb entrada diversos mesos i no seis rebia ni deper l'espatlla dreta. El projectil Ii tra- claració ni seis assenyalava el dia
vessava el tórax, el pulmó, el pericardi, de la vista, dirigiren un escrit al juttense fregar-li el cor, i era allotjat a la ge, el qual contesta que feia dos nieAUDITORIA
pleura, i l'agressor, en engegar aquest sos que havia enviat, acabat, el suIrrt, era situat en un pla superior i gai- mar-1 a l'Audiència i en aquesta secreCausa que pasea a l'auditor. — El cebé d'esquena a la víctima. L'Iltre pro- taria no s'havia rebut, per la qual
jutge senyor Peñalver ha lliurat a jectil és allotjat a la cavitat abdominal cosa es féu suposar que s'havia perl'auditor la causa instruida pela fets amb entrada per la part davantera, per dut.
de Torroella de Montgri, en la qual la qual cosa l'agressor estava en un maA la fi, ahir fou trobat el sumar; i
hi ha interposats uns recursos pels teix pla i al davant de la víctima.
ha estat ja lliurat al fiscal perquè
lletrats defensors dels processats.
Aquestes diligencies han estat ensiades tudii
— El Jutjat número sis sla precesDiligencies d'ampliad& — El mateix a l'Hospitalet perquè el Jutjat de Sant
jutge ha efectuat diligencies d'arn- Feliu instrueixi les diligencies, ja que, tat a la presó per a comunicar l'astt de
processathent i presó decretada, pel Jutpliació en el sumari que se segueix segons sembla, es traeta d'un crim.
jat de Madrid. contra el detingut Josep
contra el diputat del Parlament Cata11 senyor Tauler. Han declaras sis
donat compte al Jutjat de Codina i Boix pel delicte d'estafa d'uns
testimoniS.
guardia el suicid; ocorregut a Santa collarets. Aquest processat ho ha estat
ja en altres ocasions per diversos Jutjats de Barcelona.
— A Sant Adriä l'auto 55343. a conseqüencia d'una falsa maniobra, va bolear, i atropellä Paulina Aloy i
que anava per la vorera. Li cause ferides de pronòstic reservar. També resulta, ferida; per bé que lleument, l'esposa
del que conduia l'auto. Maria Pla de
Casadevall.
I.es ferides foren auxiliades al dispensari de Sant Adriä, i després pasearen
a Ilurs domicilis particulars.
Metge de l'Hospital de Sant Pau i Santa Creu
— Al carrer de Fresser caigué del
carro que guiava Joan Castanyeda Gonsales, de disset anys, i resultä amb ferides greus, de les guata bu auxiliat
després de rebuts els Santa Sagraments i la Benedicció
de primera intenció al dispensari de
Sant Mach. Després bou traslladat a
Aposté/Ira
l'Hospital de Sant Pau.

Tribunals i Jutjats

CAUSES VISTES
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VARIA

MILITAR

Dr. Joan Ortínez Cuéllar
HA MORT
(A. C. S.)

Els seus /tengas: esposa Rosen Gode, germen Carme,
Autenia, Mariä 1 Matilde (Religiosa Eiseoläpial, Paree Pol i
l Josefa Blosea, germana politice tles,-ticeOlgurGodó
nebote eehinS, familia teta 1 la rae social "(Negarlo Dad, S. A.",
demanen a llurs amistats la earltat duna creció per la scs a
enlma 1 que vulguiu assfstfr a Pacte de donan -li terra sagrada
al Cementiri de les Corte, avuL dijous, a un quart de guatee.
Casa mortuòria : Proeenen, 326.
(Parrequia de la Concepele)
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

unizaammammarazwich,

AN1UNCIS JUDICIALS
—
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el
Sr. Juez de primera instancia del Juzgado número UNO de esta ciudad en
providencia de esta fecha dictada en
el procedimiento judicial sumario seguido por don Salvador Gil Vernet
contra don Salvador Casanovas Cetulla, por el presente se anuncia segunda subasta, por término de veinte
días, de la finca especialmente hipotecada. consistente en:
Una casa de bajos y cinco pisos.
disidido cada uno de ellos en dos ha-

bitaciones, con su plan terreno y jardín detrás, cercado de paredes; de
superficie, el edificio, tres mil sesenta
palmos noventa y nueve décimas, o
ciento quince metros sesenta y cuatro decímetros cuadrados, y el jardín setecientos cuarenta y ocho palmos ochenta y tres decimos, o veintiocho metros veintinueve `decímetros,
también cuadrados, y por junto, tres
mil ochocientos nueve palmos ochenta y dos décimos o cielito cuarenta
y tres metros noventa y tres decímetros. Está set-alada de número, antes sesenta y hoy treinta y cuatro de
la calle de Pallars, formando parte
del chaflán que existe en la intercepción de las calles de Sicilia i de PaIlars, con fachada también en esta
Ultima c a lle, en el ensanche de esta
ciudad. I,inda, al Este, con la calle
de Sicilia; al sur, con finca de dofia
Josefa Mores o sus sucesores; al
oeste, con finca de don José Lladó,
y al norte, con la calle de Pallars.
Se ha señalado para el acto del
remate el dia ocho de Febrero próximo y hora de las once, en la Sala
Audiencia de dicho Juzgado, sito en
los bajos del Palacio de Justicia, ala
derecha, primer patio; previniéndose

a los licitadores que no se admititi
postura que no cubrala cantidad de
ochenta y dos mil quinientas pesetas,
setenta y cinco por ciento del precio
que sirvió de tipo para la pritnera
subasta, fijado en la escritura de préstamo, y a la que no preceda al depósito en la mesa del Juzgado o en el
establecimiento destinado al efecto,
de una cantidad, igual pur lo menos,
al diez por ciento de dicho p recio, de
cuya consignación se halla únicamente exento el ejecutante; que los autos
y la certificación a que se refiere la
regla del articulo 131 dc la Ley
Hipotecaria, librada por el Registrador de la Propiedad del Distrito de
Oriente, estarán de manifiesto en la
Secretaría del infrascrito, entendiéndose que todo rematante acepta como
bastante la titulación y que las cargas anteriores v las preferentes. Si
las hubiere, al Crédito del ejecutante
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante las acepta v
q ueda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a
su extinción el precio del remate,
Barcelona, siete de Enero de mil
novecientos treinta y seis.

El secretario, Biende Paseó.

RADIODIFUSIO
Programes aeleeeionata per a aval
CATALUNYA
RADIO BARCELONA. 8774 m. 7E8 as.

Crónica cinematográfica, per Merina rel
set. 14: llora exacta 1 Notielsel PhIlips.
1430: Eremerides del ringle passat. pro•

12: Senyals horade 1 Seerie temenina.
/3'10: Colltzacions del Barst del matt.
1320: Informarle teatral 1 eartellera.
1335: Cartelera de cinemes. 1355: Critica d'estrenes de cinema, per 3. Cuesta
mentora. 14: "Dluen els peribdics", a
carece d'Eduard Gebal 1 Jaume. "Bullan Oficial de la Generalltet", Actual!.
tale tenista 1 musfeals. 1430: "El fel
del iba", per Joan Alavedra. /4'55: Rones de Treball. 15: Remó radlobenerica.
1525: Directament des de la Remeces de
"La Paraula" a Barcelona. Informacle 15rai. 18: Transmissió des de la Sala Mozart. EmIssió gastronómica, a eärree de
l'associació d'Hotelera de Catalunya, amb
la enHabersch1 de Mello Barcelona. 1530:
Serrle Infantil de Radio BarceInna: Rondalles. costes, consens etc. 19'43:
1.011MM/uta ile monerles. 20: "La Paraula": Notician l esporllu. 20 . 30: "Can•
tcm cançons catalanes": Divulgarle de

sentarles per la rasa "Ramos Sala". 15t
Segon Butlleti Financer. Radlobeneficen
ele. le: "Faust". Ópera de Gounod: p rimer 1 segon artes. Fragments. 17: Tercer Butllett Financer. 18: Hora exacta.
18'5: Emles16 Infantil: Lliçonetes d'Histeria de Catalunya. pel professor Josec
Parunena 1 gulblla. 1800: Rondana.
18'30; Explicarle de barbartsmes de ia
parla, pel professor Em111 Valles 1 Vidal,
da l'Associacte Proteetera ale yg nsenyanea catalana. :1510, Continuarle de "L'illa

RADIO ASSOCIACIO, 88317 m. 1.022 le.

51Ca

Set tresor", interessant novena_ °Melisa'
de L. Stevenscrn, fradueel6 de loan Ata.

19•55/ "Divulgarlons radioleenIque s ", per
Agust1 Rin. 20: Orquestes de Ridlo Assentarle. 20'30: Informar/ene. 5 4,4 5 "El
emite del rlia". oren per "Tabletas Gaba",
per J. 511111eillaurell, retransmes a Bkdin
Tarragona, Radio Girona 1 nadie Lleida.
C./mole de valnrs de mercaderes. Qusrt
Butllett Financer. 21'5: Concert per 1' Agruparle
'l'arreas 21'35: requestra. 22:
caneons populars catalanes, amb la ce'
llora exacta 5 Notelarl Fhflips
operarle dc FAssoclació d'Alumnes
Concert
benefir,
dedirat a robra del 1,11É
l'Escota Municipal de Música. Cartlatriu,
Pura Gdmez: pianista. Jame (lebet: co- (Pi -robemos Pobre. 25: 51úslea de
clanes
mentarista, Joan Gols. 0045: Notician
du da la Reducid ó LA PUBLICITAT.
RADIO BADALONA
2053: Cotlizaelons de mercadere s . valors
I rotons. 21: Sensals horaris. 213: Or12: Músira variarla. 19: MIS:tira variaqueste.: de Radio Barcelona. 21'30: Se- da. 01: Notes , : !cede 21'13: Enessen
terció de Venera "filgolette", de Verr11, selecta. 50-30: Jazz.
a arree dele a/listes Pilar Duarnirg, soprano; Merla Valverde. centran; Josep
ESTRANGER
Palet, tenor; Josep Carbonen. barlIon:
Canut Sabat. Dais. Mestre director: Se- tAMb autoruzacto S 'unto Rallo, 5 , A. n
bestia Mart. Comentaris per .sdrie Guat.
Hamburg, 33t a m. 904 Cc. — 19'10:
rs-si e re Pu p ila": Emitiste des Se ata- Cele
Mozart.
2.2'20: Continuarle de la selecrid.
Pillem, 531 m. 553 kr. — 1113 c : 241.1•
12: Sensals llenarle pe! carille t Emis•
Fió femenina. 1220: Temes titila p er a
la llar, per enennut de cultura 1 Bibilo•
le c a Tripular de la Dona. SI: Primer putMeni Finareer. Gula crespectares. 11' 3 r:

Noticiari
EL GOVERN TURC LLIURA
APARELLS RECEPTORS
DE RADIO
Amb el fi de minorar l'estat cultural de Turquia, el Govern té el projecte de lliurar dintre poc 40.000 receptors de radio gratuitament, donant-se una ceta preferencia, en
aquesta distribució, a les regions
agricoles. En aquestes parts del país
la radiodifusió is pràcticament desconeguda. Les persones que reben
aquests aparells receptors gratuits
estan també exetnptes de pagament
de la !licencia corresponent. Com a
condició hom imposa que aquests
afortunats posseídors de l'apare!' receptor convidin els seus parents
atines durant el transcurs de les
bares cremissió, perqué aquests també puguin adonar-se de l'exit
d'aquest nou incent. D'aquesta manera el Govern tuse espera eme
s'augmenti molt la venda de receptor; i amb ella la cultura inteHectual
dels camperols.
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va tenir 'loe el dia 27 del passat
mes de nos embre, a les onze del
mati.
LANGENBERG FUNCIONA
AMB UNA POTENCIA
DE 17 KW.
Havent estat destroçat pel s ent el
pal de l'antena de l'emissora de Langenberg, l'estació funcionava amb
una energia mes petita. No obstant,
segons una comunicació de la. Direceló del Reich, a Dusseldorf s'ha
aconseguit, mentrestant, augmentar
un xic l'energia de manera que des
del 17 d'octubre l'emissora comentada funciona ank una potencia de
Kw.

LES SARDANES

Avui, a dos quarts de vuit del vespre, tindrä lloc al Foil-1cm de la Sardana de Barcelona (carrer del Pi, número 11), una festa amb motiu de la
clausura del primer curset per a aprendre de bailar la sardana. El senyor
Jaurne Vilalta dissertarä sobre la descripció de les sardanes "La vaca cega"
INAUGURACIO DE L'EMISi "La Santa Espina", atril, la declaSORA DE SAARBRUECKEN
mació per la nena Montserrat Viola
El dia 4 del rnes en curs, la noca de les poesies i ando l'execució de les
ernissora de Saarbruecken, l'onzena sardanes per la tabla Einpórium.
estació regional alemanya, fou inauAbans i després d'aquest acte hi
gurada oficialment. El doctor Goeb- hauran sardanes per ballar el públic.
beis, ministre de Propaganda del
Reich i superintendent de la Radiodifusió alemama, va presidir l'acte.
El senyor Hadamovsky, director de
la Radiodifusió, va parlar també i
digné que l'estació de Saarbruecken
ha d'ésser cl pont d'inteHigencia
nuStua entre Alemanya i l'Oest, i especialment entre les emissores aledaggerbelle
manye s i franceses, Va acabar la
cerimònia amb un discurs de l'alcalde
umnrcaATÄT 20
de Saarbruecken. Els discursos foren difosos per totes les emissores
alemanyes.

mea

LA RADIO ALS AUTOBUSOS
La radio als taxis i cotxes particul ar s és a América una cosa corrent; actualment comença a Europa
aquesta aplicació de la radio a emprar-se i generalitzar-se, encara que
amb lentitud, amb seguretat. Ara a
Noruega ha donat una passa mes i
ha introduít la rädio als autobusos.
A la població noruega d'Aalesund
slan installat als graos autobusos
receptors de radio i altaveus perque
els passatgers passin el temps d'una
manera agradable i divertida, ja que
el viatge des dels tallers i fabriques
de la ciutat fins als Ilogarrets i caserius, on visten molts treballadors, és
amb freqüència bastant l'erg i els
tramvies són escassos.
INTERCANVI DE NOTICIES
FRANCO-AMERICANES
El senyor G. Mandel, ministre
francés de Comunicacions, en collaboració atub la Columbia Broadcasting d'América, ha organitzat una
serie d'intercanvis de noticies entre
França i els Estats Units. Noticies
americanes en angles i francés seran
transmeses des d'América a França
pel professor John B. Whitton, de
la Universitat de Princetown, i retransmeses per París P. T. T. La
primera transmissió des d'Amèrica

VIDA CORPORATIVA

Ets Centres Oficials
GENERALITAT
Cap a Madrid. — Ahir al migdia
el scnyor Escales va fer dir als periodistes que no tenia res de nou per
comunicar-los.
Amb tot, stur, en l'exprés del vesere, el governador general va sortir
cap a Madrid. Licompanyava el senyor Valles i Pujals i el cap del departament d'Obres Públiques, senyor
Turell.
La presa de possessió del senyor
Bertran i Gúell. — al migdia,
pels volts de les dotze, tingué lloc a
ledifici de la Conselleria de Sanitat
l'acte de preaa de possessió del non
gestor de Sanitat i Assistencia Social, senyor Felip Bertran i (',hell.
Assistiren a l'esmentat acte els funcionaris del Departatnent senyors Pallerola, Obiols, Alcäntara i Tapis i els
doctors Scrra, Sayé i Peyri.
Acabat lacte el senyor Bertran i
Güell es traslladà al seu de,spatx, on
rebá els caps del departament.
Butlletí oficial de la Generalitat. —
En la seva edició dahin publica el
Segrient sumari:
Presidincia. — Decret en virtut del
qual és nomenat gestor de Sanitat i
Aesistincia Social el senyor Felip
Bertran i Giiell.
Decret autoritzant els Ajuntaments
de Catalunya perquè puguin consignar en el pressupost ordinari que ha
de regir rany 1936 els recursos de
carácter extraordinari autoritzats per
les lleis del Parlament català del dia
13 d'abril del 1933 i 19 de mare
del 1934.
Decret en virtut del qual són acceptades les dimissions que de llurs
cärrecs han presentat els comissaris
delegats de la Generalitat a Girona,
Lleida i Tarragona.
Decret nomenant comissaris delegats de la Generalitat a Girona, Lleida i Tarragona els senyors Jaume Maçó ; Valent, Joan Rovira i Roure i
Albert Talavera f Sabater, respectivament.
Governació. — Decret designan i les
persones que. pels motius que s'esmenten, formaran part dels Ajuntaments que són relacionats.
Decret en virtut del qual són decíanades les persones que. pels motius
que s'indiquen, formaran part dels
Ajuntaments que són esmentats.
Decret designant, amb caräcter provisional, els vocals que formaran les
Juntes de reine dels Subtnunicipis de
Can Toni Gros i Cabrares.
Finances. Economia i Agricultura. — Decret deixant sense efectc
fins al 31 de mate propvinent, amb
motiti de la prórroga del pressupost
de la Generalitat, raplicació del decret del 19 dr eetembre del 1935, en
virtut del qual fou disposada la supressió de gratificacions al Personal
de la Generalitat.
Decret convocant un concur s per a
la provisió d'una plaça d'Anarellador
d'Obres de la Comissaria delegada a
Tarraeona.
Ordre donant publicitat a 13 del Ministeri d'Agricultura, Indústria i Comere de la República de l'u de desembre del 1 935, disposant que tots
els fabricants de bacines. moliners
en general, tolo els industrials dedicats a la molturació ele cereal , ria dificables, estan ohligats a sollicitar
Ilm- inclusi6 a l'Agrupació de Fabricant s de Farines.
Cultura. — Ordre concedint una
sulWenció nIe .5no pessetes per a contribuir a la subscripció nberta per a
l'erecció d'un monument a Antoni
Gaudi.

senyor Duelo per rebre els representants de la prernsa estigueren a la
Prefectura els repeners, perd l curetari cls digne que el delegat genenl
estaca absent, per hacer sortit a efe:Mar algunes visites protocoldrics.
El capitä Santiago a Barcelona. —
Aeni es esperas a Barcelona director general de Seguretat, capita
Vicente Santiago, acompanyat del cap
de la Brigada d'Investigació Social
de Madrid, senyor Sesea. Se suposa
que el viatge del senyor Santiago es
motivar per la reorganització dele serréis de la policía de Barcelona.
Estadística policiaca. — El cap de
la Brigada d'Investigació Criminal,
senyOr Cervera, ha facilitat als pernodistes una nota dels serveis prestats
per la dita Brigada durant l'any passat. Segons la dita referencia fosen
detinguts 963 individuo i fosen complimentats 6.478 oficie procedente deis
jutjats d'instrucció d'aquesta capital.
Robatcri. — A la casa del carrer
Roger de Flor. propietat d'Antoni
Guasch Viola, penetraren els Iladres
i se n'emportaren generes per valor
de 730 pessetes.
Tren apedregat. — El tren 225, precedent de Vilafranca, en pastar per
davant de la fábrica de papen bou apedregat per uns desconeguts.
Una de les pedres trenca' el vidre
d'un dels departaments ¡ feri el P as
Ricard Heras Prencas, el igual-satger
fou auxiliat al botiquí de l'estació.
terme. Els autors del barbar jet no
l'oren trobats.
Detencions. — La policiacé detinguts f incomunicats, per tal de fer,
certs aclariments amb motiu dels darrers fets ocorreguts especialment ea
la darrera crema del tramvia el di;
5 al carrer del Taulat, Josep Graner
Jiménez i Vicenç Mitiand, El primer
ja ha estas processat per delictea
iguals i de tots elle oha sortit absolt.
Rus expulsat — H estat expulsat
per la frontera de Puigcerdà el slip dit rus William Basili Nosteck.
qual ja ho baria estat anteriorment.
Ha complert, demés, una condemna
de sis mesas de presó per un delicte
datemptat. Aquest individu fou 4etingut Múrcia i després passi a
aquesta presó esperant l'ordre d'elpulsió per indesitjable que s'efectuà
ahir.
Nomenament. — Ha estat nomenat
cap de l'escolta del delegas general
d'Ordre Palie l'inspector de vigilancia senyor Juli Andreu. que ja estava en aquest mateix cárrec a Saragossa.
El senyor Andreu ha muntat.
mis a mis un rondi per a complimentan ordres que directament emanin del
senyor Duelo.
Denúncia per estafa. — El sensor
Guerau Linares presenta una denúnria
a la policia contra dos germans, ho'
nie f dona, que. prometent-li gratis
negocis en un assumpte que Ii plantejaren, l'han estafas per valor de
18.30o pessetes. La policia fa gestions
per a la detenció dels dos denuncias,.
El delegar no rehéJg ,periOlsbei

ahir al vespre. — El delegat gener;,1
d'Ordre Públic, no sebe anit pastada els periodistes, per trabar-se absent del 5eü despatx a l'hora que té
assenyalada per ä rebrels.
Per conducte del seo secretari particular el 5 digné que no hi hnía ca?
noticia d'interès per a la prernsa.

EXPOSICIONS D'ART

BUSQUETS
AJUNTAMENT SALA
•calcio ne GRacia
L'estada de M. Chiappe. — L'alcalde, sensor Coll i Rodeo, acompany-a a Montserrat l'alcalde de París,
M. Jean Chiappe.
El couseller municipal senyora
Montserrat Serra ha trames un ram
de flors, com a obsequi i salutació,
a Madame Chiappe, mullen del senyor alcalde de Paris, que actualrient es troba a la nostra ciutat.
Visita. — Ahir al migdia estigué
a l'Alcaldia en visita de comiat, abans
ufanar a Madrid, on ha estat traslladat, el coronel de cavalleria senyor
Caries Caballero i Méndez.
Subhastes. — La subliasta que per
tal de proveir darticles de major i
constant consum la Colònia Industrial de Nostra Senyora de Port i
l'Asil del Parc acordi celebrar la
Comissió de Govern, tindri efecte el
dia so del corrent, a les dotze del
migdia, a la Casa de la Ciutat. El
termini d'admissió de proposicions
¡infra el dia abano al de la celebració
de l'esmentada subhasta.
Generes descomissats. — La guardia urbana del districte setè ha decomissat durant el mes de desembre proppassat 594 quilos de fruites
i verdures, les quals han estas distribnides a l'Asil de Sant Vicenç de
Pan!, Gernianetes dele Pobres i Escola d'Aprenents de Sant Josep.
I.a del districte quart, els generes
segtients: 3.264 quilos de fruites i
verdures i 20 quilos de peix, els quals
ha e estas lliurats ale establimcnts
benéfico.

Expearele de Mohlee - Deterael6 • Ob.
Jacte. d'art
EXPOSICIO D'OBJECTES I JOGUIPSES
PER A REIS
Pintura, de M. VALLE QUER
Fins al 10 de gener

SALA BARCINO
V. GARCIA 311110 55
Marca, Gravita, Pintura moderna
Oran Ezposicle de Pinturas
C.VUOENI HERMOSO
Fin; al 10 de gene:*

ART

ANTIC

PETRITROL, 8, PRAL.
Nuble.. l'entalle p ore•Ilarm, quede«,
ernste, eta.
Eseisehnitso en oblentee per • enmanta
EXPOSICIO PERMANENT DE PINTIXER
ANTIOA
Pròxim trasIlat al núm. 4 (batió) del
m'Uds correr

SYRA

DIPUTACIO. 282 - TELEFON 18710
Art / orne/menee/0
O//Jactes ose a «dienta • atares
J. ALBA
Pintura
61401
Mula«.
Fln• el dA 10

SALA GASPAR

CORREO. DE CIAR, 3 111
Marca - Gravat. - Menfis
Mutilaras
BERNARD/NO DE PANTARIEA
Palungee 1 Retrata
Inaugurarle el duo 11

LA PINACOTECA
PASSEIG DE GRACIA, 34
Mares 1 &arate
ALEXANDRE DE CAILANYIES
Pintura
Eins a l i t 1 de gener

La Societat de Terminologia Textil en la sessió d'obertura del curs
academie del 1936, recentment celeRENART
brad-a, nomeni boci corresponsal el
DINJTACIO, 271 - TELEFON 16217
doctor Ed. Justin-Mueller, de Eran1/nalgar/e - Marc.
NADAL . CAP D'ANY - REIE
e a , i cebé com a soci de número el
Obl•ctes per a ereeents
senyor Joan Mercadal Medina, enginyer quimic.
POLICIA GALERIES LAIETANES
Entre altres assumptes es traca de
CORTE CATALANES, 1112
la forma d'expressió mes adequada
Ton RosIch, Rin. Rimen Glrebert,
per als colorants que tenyeixen per La policia encara va amb llenen, Ama PI/males Prole/mor
Iltaciasam
I dellteblee I R. Maniatan 1 A. Pentanills
reducció i de la grafía catalana i castercerola
1 ins al lo de zener
tellana relativa a la denominació internacional per a designar la seda ar.Vair al vespre era molt comensat que
GASA ESTEVA
tificial i s'aprovaren interessants con- per algunes vies centriques de la nostra
CASP, 21
clusions relatives als esenentats temes. ciutat — Rambles, plaça de Catalunya,
A tust
carrer de Pelee° — es veiessin encara
PICASSO
es/in-die< dat-alt amb la tercerola a l'essuela. El públic se sorprengué que el
etityor Duelo mantingués, pel seu comeNOTICIES SOLTES te,
aques t autentic estat d'alarma

PREFECTURA

VIDAL

A l'Hospital-Sanatori de l'Esperit
Sant durant el passat uses de desembre han ingressat setze malalts. Sis
d'aquests han mort: tres han estat
donats d'alta, dos dels quals cumple.
tarnent guarits i el nombre total de
pacients ha estat de 5 88s. Actualment
són assistits 191 malalts. Han estat
practicades. durant el passat mes tres
intervencicms de cirurgia majos de
l'aparell respiratori.

COMPRA 1 VENDA

Estafador detingut. — Agents afectes a la Brigada d'Investigad...) Social han detingut un individu anomenat Antonio Correas López. Sembla
que és reclamat per un Jutjat d'instrucció d'aquesta cintat, que instrueix
contra el dit individu un sumari pel
delicte dentaba.
El delegat d'Ordre Públic encara
fa visites. — A l'hora asscnyalada pel

OE

QUADRES
PELAYO. 12. n'al. 2.8
Telafon. 10095

A e u 1:
DE LES TERREN

C .1 TALANEA
a la pidna $

ACTIVITAT PREELECTORAL
Er document lliurat per les es- ,
Un projecte de llei que el Comité proquerres al Cap del Govern Els Srs. Azada, Sánchez-Romín Martínez Barrio amnistia ele ya als Poders públios per
han tornat a reunir-se
a la oonoessió d'una ämplia amnistia

efadrid, 8. — A les 5'35 ha arribat
a la Presidencia el senyor Amós Salsedes.:
—Vaig a !lauree al president—ha dit
als periodistes —una nota redactada pels
partes d'esquerra. A la sortida us en
¡aceitare urna copia. Ara. per un elemental deure de discreció no puc fer-ho.
Fine- a les set no ha entrat a conferenci ar el senyor Ames Salvador amb
el cap del Govern. perquè aqueas estas, despatacant amb el sots-secretari de
Guerra.
En sortir, rex-diputat d'Esquerra Reeublicana. despres de 25 minuts que ha
jurat l'entrevista, ha facilitat la segrient
szea:
"Develas el fet d'haver estas decretada la dissolució de les Corta i la conme-ah:aria a eleccions generals de dipuete per al diumenge re de febrer vis.cnt, Esquerra Republicana, Unid Reesblicana i el Partit Nacional Rcpubli,á es consideren en el cas de posar a
coneixeme nt del mayor president del
eensell de ministres les condiciona ni:rimes de neutralices politice que el Genere he ar e de prestar a la contesa elecral, i äixi mateix es creta en robligació
ec declarar devane ropinió que s'ajuelee la sera conducta politica al compernent que doré a une, tals condicione
t i peder públic:
Primer: Respecte escrupolús de toses
!e; ' earanties constitucionals. a la fi
restableces per decret davui. amb escecial preferencia de toses aquelles que
a- fecten e la llibertat personal, a la enramada treinta efectuada dintre de la
etei a la Ilibertat de remase.
Sepan: Llibertat dels detingute
renent o governativament i repiea
eeetanciari6 dele processos en cura per
elides pelítice-socials, acordant les insaruccions neceeseriee al Mini steri fisaal perque rec olzi les eenicitude de Disertar provisional que s'estimin precederte .Tercer: Reobertura de centres polleas obren, autoritzant el funciona',mude les organitzacions sindicals
eelitiques nota el regim de la Llei.
Queria.Cessació immediata de les cenishons gestores municipal; de noraeeamrne gevernstiu i reposiele deis -'s innterneras arbiträriament suspesos i de les
auteritats loca l s d'elecció popular remopedes paree preces ni conderma.
Chaqué: Instruccions categeriques als
acense de remontas i als governadors.
ei- nemenaments deis quals han de recate
re en persones d'inequívoca lleialtat al
• erim-a fi que toses elles eatenguin al
e -a rieorós compliment de la llei i a

Ahir es reuní la Diputació permament per
aprovar un crèdit
per a construccions
navals
naereidele -- A les cine 1 vint miren deis tarda ba abandonat el sen
deseare el genyer Alba, president de
:a Piputaci6 Permanent. i ha pujat
la SeeeiÓ on aquella baria de reuniese.
rec tiesprés han eorneneat a pujar
a la ;acedó ele membres de la Dipuanriö rermanent, i minuts anees de
ha quedat reunida amb

nlei ministre de Marina.
Hi han assistit els senyors Mir linee Barrio, Manra, Rodriguez Péin, Cantos. Jiménez l'ernendez, Airaren nobles. Cernera' i eantabe

robservanea mes absoluta dc Ilue deure
de neutralitat política i electoral."
Despees de facilitar l'anterior nota el
senyor Ames Salvador ha dit:
En constituir-se la comissió encarregada d'estudiar les aliances electorals, comiszió de la qual formen part
representante dels grups obrera republicans d'esquerra, sita promès
guardar absoluta reserva sobre les de.
liberacions per a facilitar solament
la noticia quan s'arribi a un acord
concret. No obstant, he vist en els
diaris referències i intervius mis o
reenys autentice sobre els nostres
treballs. Nos:seres respectem la llibretes dele informadors diebrinar les
noticies que creguin necesseries, pere ens interessa fer conetar que cap
d'elles no pot tenir mis responsabilitat que la de l'informador que la
faci, mai la de la comissió esmentada.

A un quart de nou ha abandonat la
Presidencia el cap del Govern, el qual
ha dit als periodistes:
—He rebut diverses visites de comissions l personalitats la Ilista de les
quals estä a la vostra disposicie a la
nieva secretaria particular. Han vingut a adherir-se a la politica del Goleen algunes daquestes comissions.
Els periodistes Ii han preguntas respecte a l'entrevista que havia
amb Amas Salvador, i el president ha contestat:
—Suposo que ja rinden la neta dels
partes que representa el de senyor.
Els informaeore Ii han contestar
afirmativament. i han ineistit prep de
l a impreesi6 del Gevern respecte a
les petirions expres sades, i el senyor
Poraela ha contestat:
—la he dit que cadaseú ha de pensar el que fa i res mes que no e;
Poc . i ja es prou.
Ha acabat dient trae anava a despatear anta el president de la República a la signatura del (mal serme.
tria ele decrete que serien facilitats
de rnatinacia a Governació.
Entre les visites que ha rehut el
cap del Gotero figuren lee dele
/more Siete! Blasco. efarial. Valle.
Saniner. Daniel Rin. Diego Hidalgo,
Emiliano Potentes. Vidria de Canalejas. Josep Maria Roldan els senyors
Fieueroa Centelle, i general eots-secretari de Guerra.

ACCEPTA LLOCS A LES GESTORES

Madrid, 8. — la Secretaria general d'Izquierda Republicana han facilitas la nota eeguent:
"El Consell Nacional d'Izquierda
Republicana ha acordes fer circular a
totes les organitzacions provincials i
locals Verdee que per cap motiu ela
afiliare al parte acceptin Ilees a les
ile eonjunt en materia de politice Comissions gestores."
•
naval.
El aenyer Alhernoz las pregat al PROPÒSITS ELECTORALS. — LA
miniatre que el Govern preeuri fester CEDA I LA LLIGA ANIRAN
PLEGADES
pare a solicitar edades de la Diputa.
ció Permanent. necee de casos de reMadrid, 8. — - La Voz". diu que
ntable urgencia.
Ceda en les properes eleccions
El senyor Martínez Barrio ha dit la
tare unida als monärquics sets en
que per aquesta cegada donare el seu cinc
pronuncies: Madrid, Santander.
rot , pene que d'ara endavant no estä i en aquelles
alineo on el partir de
disposat a atorgar-lo per a concessions centre-dreta tingui força. En les alees
eemblante de erädit. fumare que no provincies la Ceda arare plegada-anab
sinenin avalades amb tan ele de con- els mamelas, agraria, etc. A Catalunya
junt.
No hl nana mes assumptes a rear- iluitarä coalitzada amb Lega Catame i, un cop aproeats els eredite sala lana.
Entre els monärquics i els elements
alxecat la sessió.
d'Acción Popular no hi ha programa
post-electoral.
El senyor Maura ha aconseguit del
cens-or Gil Robles que aquest es desEl decret restablint les lligui
de tot compromis ulterior amb
monàrquics a fi que els grups
garanties constitucionals ele
de drcta que es puguin formar a la
Madrid, 8. — La "Gaceta" publi- Cambra, un cop constituida, quedin
ca el següent decret de la Presiden- absolutament dins el marc republicä.
cia:
Als passadissos de la Cambra ex”D'acord amb el Consell de mine- corlee de Rode ha declarks:
—N o crec que es torne un bloc de
tres i a proposta del seu president,
tipus nacional. amb un programa
%ene a decretar:
i uns decidits propòsits post-elecArticle fine. •— A partir de la nublicació del prestes decret a la "Ga- torals; peco en canvi pot afirmar-se
ceta" de Madrid cessa l'estat d'alar- que la unió de les dretes este virtualment feta. a tetes les provincies.
ma al territori general d'Astúries
Es deia també als passadissos per
presencies de Madrid i Barcelona. i
addictes al senyor Miguel
el de prevenciä a les provincies dc persones
Maura, que aquest baria alt davar.t
Lleida, Girona, Tarragona, Saragos- d'un
grup
d'anales,
que plantejant-se
sa. León, Valencia, Biscaia i places la Iluita electoral próxima
entre esde sobirania: Ceuta i Melilla, a les
guerre a' i socialistes per tina banda i
que co refereixen els decreto del 12 dretes
i monàrquics per ¡'ahora. ei
de novernbre i 12 de desembre (Jardeixaria cauce sempre del cante
ree Queden, per tase restablertes ín- es
d'aquests,
puix que encara que era retegrament les garanties constelado- publicó, anea
na republicanisme beta
nals a tos el tentori nacional.
provee
tarnpoc
podia oblidar que
Donat a Madrid el dia 7 de ge- representara unnosector
serioeament
ner de 1936. — Niceto Alcalä-Zamora conservador e per tant, completament
Torres. El president del Censsle incompatible amb els socialistes, que
Manuel Portela Valladare,"
serisn els que donan la tänica a les
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Madrid, 8. — Ami han celebras una
nova reunió els senyors Alaba, Sinchez Rornen i Martinez Barrio. En la
reunió han tractat de qüeetions relacionades amb l'aliança electoral dele
partits d'esquerra i dele partits obrers.
No ha estas facilitada cap referencia d'altea traeres en la reunió, pecó
segons els nostres informes han quedas concretats tots els punto del programa . de la propera huila electoral, i
s'ha tractat, enserias, de l'acoblament
de nonas i candidatures.
El senyor Anees Salvador ha estas
encarregat de lesear al President del
Consell un document que posa de reheu els punts de vista dels representants de resquerra davant la necessitat del pie restabliment dels Ajuntamente, a fi que la Iluita electoral es
desenvolupi en igualtat de condiciono.
Ha estat ja eesolt tot allò que fa
referencia a les representacions obreres en el citas organisme.
Els dos delegase del partit socialista, senyors Vidarte i Cordero, ostenten la representació no sets del seu
partit, ene també de la U. G. T., dels
partits comunista i sindicalista, etc.
Pe! que es refereix als altres partits
republicana que hagin de participar en
la malició electoral d'esquerres, cenabla que delegaran la seva representació en els senyors .emós Salvador,
Antonio Saeristän i Bernardo Gante.
Fine ara, per bé que en informaeons de prensa seugi dIt el centrare ni el Comise electoral, ni e:s caps
dels partits republicans d'esquerra no
han rebut la menor indicacie, per part
dels organismen directiue del partas
federal ni de resquerra radical-socialista.
IZQUIERDA REPUBLICANA NO

EL SENYOR PORTELA ES NEGA A EXPRESSAR EL PENSAMENT DEL GOVERN RESPECTE AL DOCUMENT

Caem As sane, rassumpte mes intersssant a discutir, segons record
neceser alar, es la (remesen d'un
sredit de 60 milions de peseetes per
a les construccions navals.
La reunió ha acabas a dos galante
dv set de la tarda, i el senyor Alvarez Robles, de la Ceda, ha donat la
cediera referencia:
El ministre de Marina h •a informat
esvant la Diputaciú Permanent sobre el projecte presentat sollicitant
-redes per a construccions navals.
El ministre ha informat minuciosament sobre armen projecte.
Despees el senyor Jiménez Feriabal t : ha fet diverses preguntes sobre
es condicione «amigues 1 el cos de
Produce«) untarla dele vaixells es/p eleeis, 1 el ministre (le Marina ba
, entestat que el con era Mane al
nleltres construccions ja reelitzades
anteriorment.
El senyor Ventosa ha fet també al!tes preguntes sobre si aquestes cene- El decret sobre la supreshl/criolla entren en un pla general de
s onjunt. 1 ha excitat st zel del Go- sió de Jutjats a Madrid,
let ra perquè. per tete els mitjana poss ables s'intenti rebalsar el preu une
Barcelona i Bilbao
rail demueles construcelons.
Madrid,
8. — La "Gaceta" publica
En el maleta eentit ha intervine/e ita decret del
nainisteri de Justicia soel diputat agrarl sensor Cid.
bre
normes
relatives als Jutjats qee
El sensor Manra ¡Miguel) ha reta- foren suspesos a Madrid, Barcelona i
innat la qüestle me es Caneca_ ame
,a situació eCoAntica de la ConstenArticle primer. — Queda suspesa
lora Naval, i el mayor Alvarez Roeles. ea nona de la minoria popular l'agrupació de Jutjats acordada en el
decret
del Ministeri de Treball, Juss eeäria. ha fet al ministre alglines
p reguntee per tal d'aclarir determinats ticia u Sanitat en data del 12 d'octubre
e ztrems de l'informe ministerial, 1 ha darrer.
manifestat que la miseria pepnlar Article segon. — La eupreseió de
ä gtäria mal no ha retasen' prestar Jutjats a Madrid. Barcelona i Bilbao
r• if ßellS Teta per a subvencio»e d'a- als (mal* el dit decret es refereix (A
tur 1 defensa nacional. lamentant que, portarä a cap gradualment i anal>
Pel centrad. el Goteen no porti a la extinció successiva i a me s ura que
reputada', Permanent problemas mes es va len Produint vacants de Jutjats
magnate, especialment el problema del a les diles poblacions fina al nomdato leúnica cosa que vol i domarla bre que marca el decret del dia 12
Ti minoría popular egrAria en amen d'octubre.
e se es que el Geiern doni gramatical( .Article tercer. — Fn produirue al'er a la recta inversió dels esmentate guna vacant a Madrid o a Barcelona
c rSdits, dar la mlnoria popular agreda es Madre en comete l'establert pel
en es nega a comedir el roe calani Ministeri de Justicia. Treball i Santser rt subvenir les neeessitats del tat i la Generalitat. dins les seves respat . solaretot en materia d'atine
pectives competencies, i es dictaran
El senyor Rtedrignez Pene, ha es- les normes d'acoblament del persoese el zel del Govern perquè com nal subaltern deis Jutjats que hagan
mete cidra menor ea ragi it tan pla quedas vacante.

F.ABR ICA

Una entena Naura-G11 Robles
La Lliga 1 la Ceda anima juntes a Catalanya

eSquerres.

També es comentava als passadissos les gestione realitzades per a
arribar a constituir-se ranomenat
front popular i assenyalaven els exdiputats de dreta dificultats que a cada Pa s sorgien en les dites gestiona
Per les peticions desmesurades deis
socialistes. Un ex-diputat de l'Es.
guerra assenyalava el disgust que en
el seu partit, format principalment
per burgesos, causaria rhaver d'unirse anda aquella.
ELS RADICALS TAMBE
ES REUNEIXEN

Madrid. 8. — Aquest mati sisa reunir al domine del senyor Lerroux
la Consistió electoral del partit radical. A part dele ex-diputats que componen la dita comissió, han concorregut al domicili particular del senyor
Lerroux, melle ahijase entre els els
senyors Alba, Cantos, Rey Mora. Salazar Alonso, Macaco. Armase, Sierra Rustarazo, Darío Pérer, Arrazola
i Marsä.
La comissió electoral ha estat reunida durant una hora i en sortir el
senyor Alba ha estat interrogat pele
periodistee. ale quals ha dit:
—La reunió no ha tingut cap inte•
res pelele ja que la Comissió electoral
'ha limitat en aquesta pelotera re•
unió a camelar impressions eobre
moment actual. Per tknt, haurä de
tornar a reunir-te.
Un informador ha preguntas al P re
-sidentlCor esi'havien calmat ja els inime al Congris,
primer!
momeen;
de
la
ja
els
nasest
res solucie de Corte
VENTESA MAURA-GIL ROBLES
I Madrid. 8 -- Entre els desnata; que
han concorregut al Congres aquesta
tarda ea deis que en l'entrevista celebrada pele senyore Ma y ra i Gil Ro-

Rambla de Canaleta!, núm. 3 (xamfri Tallen)

la coalició electora/. S'assegurava que
en algunes provincies els conservadors i la Ceda aniran coalitzats. En
aquelles provincies en les gneis no
rag el Bloc unit a Acció Popular
no figurará en la candidatura cap
arnic del senyor etaura.
"YA" DIU—

Madrid, 8. — "Ya" d'aquesta nit
dia que el Govern persisteix anta
l'idea de portar a les properes Corte
un nucli d'uns 150 diputate que tinguin una significació centrista, perd

no seran aquests diputats exclusivament ministerials ni nemenats portelistes. El nucli vol estendre'l més, i
d'aquí la necessitat que el cap del
Genere sent d'anee aconseguint
unions i acords amb altres partits.
Per exemple, el senyor Portela Valladares considera de centre eis
putate que porti el senyor Melquiades
Alvarez, encara que triomfin en una
coalició de dretes. Reputa centre els
agraris encara que surtan per anar en
candidatures amb elements mes dretistes. Enclou en la combinació centrista els regionalistes catalans. Amb
un j altres sense excloure está clar
els que tinguin significació dadhesió
personal a la politica del senyor Portela Valladares, vol fixar aquest noma
bre de 15 0 diputats que considera sepur en len preperes eleccions. Ja ha
inicias determinats perlaments i cometa amb alterne diputats agraris, radicala i ex radicals, com els autonornistes valencians i alguna altra (medie
i TIC ohlida lampee la importen:ea
que pogués tenir atraure's a certs
gr upa republicans d'esquerra, desnigant-los de llurs compromisos dels
partits cabrees. Per aleó ha donat gestors a La Corunya al senyor Sánchez
Remen, i intenta incloure l'ex preedeet del Conscll amper Martínez
Barrio.
Aquest és el centre que es proposa
desde Govereació, el qual arribaria
des de etartante de Velasco, per un
costal. fins 11 artiner Barrio per l'altre.
No obstant, en el plct de la reposicie dels Ajuntaments, el cap del Goaern no enlabia molt decidas a donar satisfacc ió a les demandes esquerrieses. Els ha fet saber que no está
mole decantas a complaurel, i s'escuda per a aixe en que ja estem en
ei període electoral, precisament per
la decisió de les esquerres de sumar-se a la posició de la Ceda i dels
monärquics en la inevitabilitat de reunir el Parlament si no es disolvia.
Per al senyen Pórtela les esguerres
tenen la culpa alisaren -se precipitat
la dissolució, i per tant dhaver entrat en el pereode electoral que impe
deix nomenaments i reposicions. No
poden doncs queixar-se.
REUNIO D'AGRARIS

Madrid, 8. — Al seu domicili social
ola reunit aquesta tarda la minora
agrària sota la presidencia del senyor efkrtinez de Velaste.
A la nacida de la reunió, el cap
del partit agrari ha dit que el senyor Cid havia donat compte del desenvolupament de la sessió de la Diputació permanent i que, com és natural, &hada parlas també del rema
tan candent com és el de les ele c
l'acoblament de-cions.51rat de
candidatures: el nostre propòsit, per
cenare .' un deure patriòtic es aliar
units amb les dretes.
Un informador ha preguntat al senyor Martner de Velasco Si slaria
entrevistat amb el senyor Gil Robles,
i ha contestat que encara no ho hada
jet pecó que pensara icr-he de seguida,
DECLARACIONS DE MARTINEZ
BARRIO
Madrid, 8. — "Heraldo de Madrid"
publica aquesta nit unes declaracions
del senyor Martínez Barrio.
Preguntat quins partits han d'estar
dintre de la República i governar-la
en el futur, ha dit:
—Els que siguin efectivament republicans. Seria una insensatesa que
els genuina republicana tanquessin el
camp que está heure per a tontona,
Per la dreta j resquerre. perä a perdues i guanys, sense bitllet de tornada als campo enemics. Un trioni
electoral del bloc antirepublicä posarla Espanya en perill d'una gu e r
civil. La República pot ésser -ra
pau; el restant l'assalt a les tenebres,
i, en fj de comptes, la dissolució nacional. Unk rotunda victória de les
forces republicanes serviria per a restituir les hatees del retiene minorar les
condicione econenniques del poble,
a dir, de totes les classes socials que
no estan emparedes del privilegi, practicar la Constitució, gaudir de llibertat.
El periodista ii ha preguntat quinta collaboracions o aliances creu que
han d'admetne els partits republicane.
—La de tots els partits i agrupadone que coincideixin en aquests
punts: defenear la República. compute i desenvolupar els principie de
la Constitució, proposar i votar una
Ilei d'amnistia I tornar al Govern de
la República el sentit i rorientació
mercadea el 52 d'abril.
—sDesprés de l'experiencia pateada han d'admetre's els grups politice que es disponen a formar part
del bloc elretista? — ha preguntat el
periodista?
— Les mencione Alettorala — con.

per via legal 1 amb el consentiment
de la majoria del pala. o per via revolucioneria amb l'andes-1a d'una
clame social o la macetee de la torea
armada; pecó la falsificarte hipberita,
no. Pirare o- fora. DIntre, ami) tetes
les reeponaabilitate del deure. Fora,
amh tots els riscos. Joe net, que encara no ha fet estrió Popular.
POSICIONS SOCIALISTES
Madrid, 8. — "El Socialleta", parlant sobre les eleccions, dlu:
"Las condiciones en que sorprende
a nuestro partido la publicación del
decreto convocando a las elereiones
no son, desgraciadamente, nada eatisfactorias; un considerable núcleo
de nelitantee, valiosos per su 111.5//1.,
ro y todavia mis por su calidad,
acreditada en pruebas bien rudas,

son prisioneros del Estado; otra parte eetimabnisima de maestros cuadros
activos babo de buscar refugie en el
extranjero: los domicilios socialistas
febreros, en nernero extraordinario.
permanecen. en contra todo derecho,
clausurados; la mayor parte de
nueetres entidades se ven forzadas
— señaladamente en Asturias —

deeellor una actuación eemielandestina, y. por el todos estes inconvenientes graves carecieran de valor, vettaenos entregados a una querella de tipo
bizantino, fundada más que en discrepancias doetrinales, que ne existen -- enrancie, ei ee quiere. una
parte minina,' de militentes•—, en una
larga ammulaelen de dimes y diretes.
contra Ins que, pera In B nleeßil- M, CanTendrá. revacunarse. No ea nada eatlefactoria, convengamos, la (aperturadad en que se nom retama un ese
bureo como el que habremos de hacer se queremos conseguir que la politices espariola cambie de Menee eNo
habrá pesado en el fielmo del Gobierno esta eirenneraneia? ',Ne habrá
sido eeneenientemente valorada? Calcularme que sil. Entra en la estrategia de todo combatiente aprorecbar
les momentos de debilidad del ademe
curio, y eso, a tuteen.° entender, ea le
que hace el Gobierno al acertar sensiblemente el plazo electoral. Nos
quita tiempo para desarrollar, en teda su intensidad, la campee& de agitación preelectoral. y nos la quita,
Igualmente, para poner en el mejor

orden todas nuestrae posibilidades de
trabajo, comenzando por la mes esencial: la de nuestra perfecta identificación, moral y material, para arrostrar la contienda. CaSe que oponga-

enots a la estrategia del Gobierno el
instinto."
Madrid. e. — El plet politic ha cele-

dat emplaçat ami en la nota sobre rePos ició dels Ajuntaments que han del
rabee les entierres.
El senyor Portela no sembla disposat a donar satisfaccio a les esquerres
en aquest punt per entendre que ha expiras el mandat dels Ajuntaments elegits el 12 d'abril, i que per haver-se entrat en període electoral no poden ferse les reposicions de les gestores municipals.

Per la sei's part les esquerres si veuen
que el Govern no els dóna satisfacció
en aquest punt, que consideren de primordial importäncia, entendran que no
es pot anar a les eleccions amle les garanties suficients i expressaran el ;en
disgust per aquesta actitud del Goleen.
Per altra part els socialistes no amaguen la seta mala impressió pel fet que
el Govern hagi fixat amb tanta rapidese la celebració de les eleccions, la
qual cosa consideren que els perjudica
enormement per tenir clausurats un srns
fi de centres adscrits al partir.
Si el Govern no densa satistacció en
els punts demanats per les esquerres,
topare amb l'enigma daquestes, i a mes
ja té en contra d'el' totes les dretes.
Per altra pare despees de la visita
que ha fet el senyor Santale al cap
del Govern tarnpec no ha pogut obtenir aquelles satisfaccions que creu necessaries per al desenvolupament normal

de la Ilusa electoral a Catalunya, puix
que el serene Portela ha contestat anda
vaguetats a les peticions del representant de l'Esquerra i aquests elements es
troben bastees disgustats per aquesta pnSk i & del Go v er n .
AMB LES GARANTIES
RESTABLERTES

Hi ha reunions considerades clandestines
Sevilla, 8. — La guardia civil de la
Comandància del carrer de Gerona
ha sorprès al bar "Paloma" una reunió clandestina d'elernents extremistes. Ha detingut José León Díaz i Antonio Raugel Maldonado, presiden
comptador, respectivament, del partit sindical que acabdilla Pestafia:
Fernando Fuentes Calderón, de la Federació Sindical Llibertäria, i Marciano Moreno Cabezas, aídiat a la
Confederació Nacional del Treball.
Tete qnedaren a disposició tel geremador.

Consell de guerra contra
vint-i-quatre veïns del
poble d'Agudo

Ciudad Real, e. — vint . i . nuatre tenis
tosta el ‚enyor Martínez Barrlo--amb
la dreta que eludeldn el problema del dcl ponle desearan, aroma d'auxIII a la
rebettld, han estat Pi l lete en un censen
regim Ineidiren en sana política de de
guerra celebre* aquest Mett a l'infle
freír Intolerable. Cal demanar a Ae- edIfiel
dele imite*.
d6 Popular la matelza claredat que
Ele precísasela, segarle el retes dels
't'Imponen ele perrita republicana d'es- Seta que fa el fiscal. talaren les romaguerra. Apartem les ambigUltate 1 lee meciera per carretera 1 enderroeeren
anteles. Amb la Repúbllea o contra mas Detuve u ielefrities per evitar
In República, . Aquella que tintineen que la guardia clslt pegues estile del
nnals nosaltres ventea a defensar la pral"
rl mintsteri mine ha suIlleitat vuo
Reptil/lita I la eeva Constituelö. En. ens a de mete inajor Milita 57 prOcessab
cara cine es duden, I *e natural, el
quaire rentas t'anemias' reodoro. en
dret de modificar aquesta, hi
Usen menor ate ti &nra. u na reitrat FepossiblIttat de canviar 1 substituir cunde contra sia per talla Se prom.
el Tribunal seta rentas a deliberar.
blee 3 Savia arríbat a un acord sobre un reim polltic. Basta per a alzb

Madrid, 8. — El Cornee Nacional
Pro Amnistia ha fet públic el projecte de Dei que eleva als Poder, P ú
-blicaperonsód'uampl
amnistia.
En el seu preärnbul dio que el Comité Nacional Pro Amnistía que ha
laborat de concert amb totes les organitzacions politiques i obreres antifeixistes, ha formulat un projecte
d'amnistia en el qual es xiiren les nobles aspiracions populars d'alliberació dels trenta mil presos politice i
socials.
La divulgaciä d'aquest projecte sita
ven 'lineas per la censura, la qual
durant l'exercici de donenacie cediste
ha arribas al que ni am'u el mètodes
mis opressors de Govern s'oa arribat
mai: a impedir que la generosa paraula "amnistia" fos impresa als <liarle o pronunciada en els actes de propaganda. No obstant, milers de cdpies d'aquest projecte han circulat per
Es P anea i s'ha rebut ja l'adhesió entusiasta de mes de 5 60 . 000 ciutadans
que han firmas aquesta peticiä d'implia amnistia, sense escatimar residecions i inspirada en elevats i indeclinables principie de justicia.
La recollida de firmes ha de seguir
ara ja sense les traves de restat exeePelonal , i el Cornee Nacional Pro
Amnistia aspira que sumi la voluntat de diversos milions de timada!»
fine aconseguir el volum i rautoritat
d'un plebiscit nacional.
L'opinió dels sector.; d'esquadres
republicanes i obreres deu concentrarse en torn a les bases per a la contestó de ramnistia que conté aquest
projecte. per a evitar que cap d'elles
sigui eliminada,
Aquesta obra de justicia deu ésser
ampla i completa, no pot ésser restringida ni escatimada i ha d'abastar
tota la magnitud generosa de l'anima
popular.
La sobirania del poble és la que
ha de dictar per si mateixa, en elegir els
seus representants amb el manament
que portin al Parlament el seo decid lt propòsit que aguces do admirable
de liberació no sigui entelat ni disminuit pels prejudicis d'una falsa inridicitat. ni rnenys encara per l'oda
de la reacció.
Els acides del projecte diuen així:
Article primer. — Es concedeix una
Campea anmistia per a tots els actes
qualificats de delicte o falta politice,
social o d'irnpremta pels tribunals militare o cavile realezas, fins el morema d'ésser promulgada aquesta hei,
sia cualsevulla l'estat en que es trobi el procese encloent ele ja sentenciase definitivament.
S'exceptuen els actes realitzats per
funcionarle públics o autoritats civils
o militars, sigui qualseeulla la seta

conseqüència de les Metes politiquee
socials , sigui quina sigui la denomina.
cid jurídica que seis hagi donar .en
respectiva sentencia, encara que no tinguin relació ande moviments de carácter
multitudinari o general.
Article quart. — Les amnisties icels
fets d'octubre de f934 i desembre de
l'any 1933 secan objecte d' Un/ indemnització que fixarà el Govern, segons els
perjudicis que hagin soiert a causa de
llur detenció o presó.
Aquestes indemnitzacions s'eleearan en
proporcie que perieetament regulará ei

Govern (luan bajel estat objecte de maltractaments i tortures, i d'una manera
singular quan aquestes hagan produit de_
formacions o incapacitat total o.percial.
per al treball, Er, aquest darrer cas regiran eis preceptes i normes de la hei
d ' accidents del treball en Ilue regulació.
Quan s'hagi vedan Ja more ; en el
cas que els Tribunal5. hagan pogut . estabfir la respensabditat civil i penal
deis culpables d'aquest crian, i si aquests
fosein insolvente, la indermaitzacei, sanabe d'acord amb la lita d'accidente del treball, será satisfeta pel Govern.
Acide cinquè. — Tots els treballadors i empleats partitulare o oficials que
haguessin estat destituíts i cessants, ja
per iniciativa privada deis patrona, per
resolució oficial i a coneemientia de
conclemna, seran reintegrats a litte treball i funciona, i sets abonará el 'seta e
jornal de tot el ternes que dhaguetaiti
remes privat
Aquesta disposide arriba, no ca l . e.
als honorables membres de la Gepenlitat rondemosle- per sentencia -del . Teelätsnal de Garantice, ele quals -atrae releetegrats immediaennenta llaara càrreca.
Quan es tracti_ de trealLidorale
empieat‘ al servei d'entitats i.pafr.dfse.
Si la irriciativa.per a atorniadar.los
partas delle, tindran l'obligad& d'abonar
aquests endarreriments. En els alees easos aquesta indemnització ba d'Ésser

is ysr."jrper
rbüresai'dieseteniucireidiaument
dai'xacan
' uaeltat e pclan
na, sentencia inusta.o per un altre
tiu delictiu que l'Oportn..protés asegyali,
i en últim terne _per l'Estet.
Fugue regeixin 4g:zote beneficis c aldre que els obrera i emplecets estiren
compresos dintre de l'amnistia -o que hagin estas acomiadats per earposades idees
politiques i seciale.
'. ¡eneArticle sisee — Seran 'a ntalledeei
nades als interessats totes l'es multe:asegover4rIciea.
bitreriament imposades pels
i que tinguin um noiose"eerkter de persecució politice.
40Anide setè,
veril per a ' formar - tina Sala avat
composta per cinc magistrats de retener
competencia erectibed que designara, per
tal que en el termini d'un any, a partir de la publicació d'aquesta liad litijerarquia, que constitueixin caces de gue a inetentia del ministeri fiscal, ate
la repressió i que siguin qualificats la part ! interesearia o dels qui vulguin
l'acció púdica i en aquest cas
de delicte o falta prevista i penada en e_xercir
el Cbdie mine o en. el de 'justicia queden exemptes de prestar exudó, atoedar la revisió d'aquelles sentincies que
militar.
_
Acide segon. —. La present amnis- adolint -d'injusticia enel fons o de-falta
tia no sols compren els delictes es- greu de garantia •proceseal en ella. a Mi
apareguin
pecificament socials o politics, sinó de la
Piaprseals eas, . n.e els ca exrPelae
irii s
tots aquells que encara que en els tamentPtc6om
.
respectius processos o sentencies es tos en la hei pel recttrs:de eassaciá
,
considerin comuns. tinguin connexió o revisi6.
votaran
Colia
Trate,
•Les
Article
estiguin complicas; amb a quell a, Per
hatee servit de mitjà per a isser rea- els tristes que callaran per al complis .
militzats o ésser derivats dels rnateixos. ment daquestaelei i ele eespectius
a
iimme_
gen
s. c.ers
tat:;,erer
ir ampe
perrqu
n i asrttazs
esanpdlee
i i ctceaa,crián
Article tercer. — Seran considerats dno
als
fins
com a delictes ponles i socials
aplicació
d'isser compresos en aquesta amnistia,
encara que siguin qualificats cona a de- mis temps siguin alliberades Otea
persones
afavorides per rannsistie.lictes corearas, tots aquells que siguin
Els drapets al sol

El senyor de Pablo
Blanco aprofita la
suspensió de censura
per a fer unes dedo.
ractons violentes contra el cap del Govern

sells que celebrärene sota la relee
ciencia del senyor Pártela. El ministre de Justicia; sedyeir-Alfredo »hetiner, porté a coneixement der Censen l'expedient de perla de'nfort • per
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Madrid, 8. — L'ex-ministre senyor
res.
Joaquin de Pablo Blanco ha iet a un sabéssim per que el retenía i per e
periodista unes violentes declaracions que.
contra el senyor Portela Valladares.
Es del doman; pene el que coced
tia dit:
en fültim conseller: 4e t'anterior . Gis.
—Durant el temps que vaig exercir vern i que motiva la crisi total. Pou
la cartera de Governació, hom em va e/ senyor Portela qui amb la seea.
assabentar del .caräcter del senyor Por- ccitu clradoesimGc %la
ja
e, cr
nei mdeins i tsttice,':
tela Valladares. Jo creia que l'actual sortissin
President de/ Consell era un home podien representar alguna opinió,
impulsiu, però res mes.
La realitat, perd, tela demostrat per airad mantean la sera indepencriniposar un
després que el eenyor l'ortela Valla- dencia. Jo vaig haver
es
dares té altres qualitats que l'incapa- correctiu al senyor Portela, quecont
citen per a dirigir els destilas d'una na. permeté injuriar i maltractar un
ció. Vaig acceptar la cartera d'Agri- pany meu de Govern.
cultura a requeriments del senyor Cha- Un home que eg
nanriet a , que ern va parlar de la gra- sector Portela clavan un Zoneell-le•
retal dels mineras que la República ministres és un perill per al pelee
travessava, i en el primer Consell que molt mis si no troba fre, com ara,.
vam celebrar al Palau presidencial, s'acostuma a imposar cornpletament.
l'actitud del senyor Portela fou tal que la seca voluntat.
em va produir un gran descoratjaSobre les properes eleccions el semera. Aleshores vaig visitar un alt nyor de Pablo Blanco ha dit:
funcionara de Palau i Ii vaig fer ere—Ven fer constar que els ministres
cent la tristissima impressió que agiten actuals tenen les característiques demCense! l melada produit. Li vaig pro- parcialitat que cal per a presidir unes
nosticar que el Govern no arribada a eleccions. El senyor Porreta. no. En
finals d'any i Ii vaig pregar que ho primer lloc, es vana que aeonseguira
diguée en nom meu al senyor Presi- des del poder un fort grup de diemdent de la República.
tate personals. En segon tenme no té
Al quart dia de Govern, vaig dien- inconvenient a apenar a ressorts que'
te. Vaig anar a saludar el senyor Al- semblaven desterrats del camp eleccala-Zamora i Ii vaig dir que un deu- toral. I jo denuncio en Retueste mes
re de Ileialtat m'obligava a declarar-li mente tres fets:
que el Govern baria radien pesaran
Printer: El requeriment que fruti al'
efecte al país, que tothom li era hostil senyor
Anfredo etartínez yergue el
i que all2VA a unes eleccions completament voltat crenemies, 1.i vaig afegir senyor Alfredo Martinen perque el
Asencara que a judici rneu el ple del candidatura liberal demócratadeper
senyor Portela Valladares de dur a hines, amb la prometença donar
el
governador
a
aquesta
organitzacie
les noves Corta cent cinquanta dimu.
política i reformar ele Ajuntaments
tata era, políticarnent, inmoral.
als liberale cierneEl Presiden de la República no va erstes.
volee admetre la me ya dimissió i vaig
Segne
Segon: Les seves permites respecte ;
hacer de seguir al Govern.
Una de les causes mis profundes de a l lluita electoral a Lugo, on tren..
la rneva actitud era un fet esdevin- re oegons digné, els diputats que tul- gut en un dele primera Consells que gua.
vam celebrar sota la presidencia del
Tercer: I.a seca praposta al v..
semen Portada.
%enlaciar de. Cádiz, eenyor Arrniflän..
Una de les musca profundes de la perque Ii enviéa una carta dielhesit5
nieva actitud -retaia en un fet que personal, en el gol tu seririt al
ocoeregutt en un dels primera Con- Govern civil de Cien', desetuintelte

"Wellerr
.
LA
¡Le cas contrari, j reformant sota els
atjantarnents que hagués constituit
' 1 per M aquests tres botons de mostei no fossin suficients, ací hi ha el
que ha succeit amb el governador tisal de Cardova, destituit maja hora
<Iteres del consellet al Palau pequé
(regué que era amic politic meu.

El conveni ,,de paga ments
entre Espanyà Anglaterra

i

PuBuerAT

Pontevedra, 8. — Han- quedat renovase els Ajuntaments de la P rovinciaQuasi tots els desiguats eón independents.
Aguest metí s'ha constituit el de Pón-
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partit agrari.
A Villagarcia ha estat reposat integrarnent l'Ajuntament ¿'elecció popular, i
en altres pobles també han estas reposats en igual forma.
Málaga. 8. — El governador, senyor
Castillo, ha manifestat que acabava
tornar de l'Ajuntament de donar possenil de nurs canees al president i nous
gestors. El president és el senyor Benet
Ortega Motor, que ja presidí la primera assemblea nomenada en suspendre's l'Ajuntament del iz d'abril. Encara
que és ben coneguda la significada dretista o de centre dels Mis gestora, el
governador ha dit que tots san apolítica i que van a l'Ajuntament únicament
per a administrar.
També han pres possessió el president i els nous gestora de la Dimanó
provincial. Ha estas designat president
el senyor Eugeni García Cabrera, germa.
de Factual governador de Palma de Mallorca, de filiació progressista. Els gestora provincials tarnbe són progressistes,
agraris i independents,
A tots els pobles de la provincia han
estar rellellvaeles les gestores per elements progrcssistes i independents.

-WWWIN/Mr-
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Per evitar l'acomiadat
ment de minaires
Untela, 5, — Una coMfast6 d'ObrII
de Mazarrón ha demanat al goverie
que antervingul prop de l'impresa
riere per tal d'evitar be stgiii eleve? *ea
canon que actnairnent se %atleta. la qua1
cosa augmentarla la trista envició ea
que actualment es traben eis minan.%
FI governador ha parlat amb el delega(
Se Treball per onUpar - Se d'aquest w
temple I de la manera cernir que si
Vagi aroiniadaril eta mimares:

-5
5t.
•*z-n-s*:
Madrid, 8. — Al Ministeri d'Estat quantitats es pagaran als creditors a EsMadrid, 8. — .A la caserna. del cial senyor Perruca. Llegeix un inforpanya per mitjä del compte de pessetes.
han facilitas la nota seguent:
Parc
Automobilista
ha
continuat
la me en el qual soHicita, després de res
" El Gavera de Ja República copa- Les assegurances en aquest cas les pavista de la Causa per lts anornenades batre les acusacions del fiscal, l'absoluTambé
nyola i el Gavera del Regne Unit de gara l'oficina de Londres per les Tranmilícies socialistes.
ció per al seu defensat.
la Gran Bretanya i Nord d'Irlanda, de- sitase corresponents en llamee, al tiInforma el -senyor Vidal i Moya, deA tres guarra cFonze s'ha donat la
sitjosos de facilitar els pagaments en- pus de canvi a Londres el mateix dia
fensor de Josep Seden i del guardia
veu
dç'audiencia
pública
¡
el
Iletrat
tre Espanya i el Regne Unit, han que aefectui el pagament a róficina de
senyor Rodríguez Recala, que defen- Garlan. Protesta de fadjectiu socialista
•
Londres.
convingut les disposiciems següents:
crisi
sa Josep Matos, ha tlegit el seu in- que alta donat a aquestes mal afameSise: El Baste Exterior crEspanya,
Primera, s— Per a tots els casos en
nades
Ir/Hieles.
Ni
Garlan
ni
Setién--diu
forme
en
el
qual
diu
que
no
pot.apreque ahagi soRicitat del Centre °fi- en rebre avis dels pagargents fets a
ciar la figura de delictc que ha ser- —pertangueren al partit socialista. La familia del ciclista
Govern
nal de Contractació de Moneda, a l'a- l'oficina de Londres, pagan els compvit de base per a les conclusions del Aquest últim afirma que pertanyia al
res en pessetes als creditors a Espanya
cobrar,
no
Madrid, 8. — El. senyor Chapaprieta nomenat en aqueas Conveni "Centre" degudament autoritzats, i les quantitats
fiscal. En cap de les proveo que s'han partir ratlucal, segons acredita amb el
ha facilitat aquesta nit al Congres la la transferencia de quantitats en lliu- seran equivalents en pessetes d'acord al
porta a cap no ha tingut valor su- carnet que va unit als auts, i ningú no
res esterlines o altres monedes, a per- que es disposa en l'anide claque.
capaç
segtient flota:
és
de
pensar
que
el
partit
radificient per a basar sobre ella una
1RMao. g . — Gerardo 1 Gregorio Ce•
"La censura inmedi la publicació du- sones residents en el Regne Unit,
acusaría. Nega que el seo defensas cal vagi ai costas dels socialistes, i
Seré. : Les Rimes esterlines, per a l'orinrortunat corredor
na nota que vaig donar als periódica transferencies que no s'hagin d'efec- ficina de Landres, d'acord amb l'article
fos el cap de la tercera Companyia i per tant el meu defensas no podia anar peda, germana deCepeda,
que morl en
ciclista
Francisco
tuar
completament
fins
que
sigui
pocontra
el
Govern
que
presidia
el
seu
el matebc da de rúltima crisi. Aixecada
diu tumbé que no és cert que dones
cinquè, sera acceptada la transferencia
un aceldent en la passada volla a n'anea.
cap
politic.
Nega
el
*liste
de
rebellió
aquella ein convé fer constar el se- sas en vigor aqueas Conveni, puix que de quantitats respecte a les quals ahagi
instruccions per a l'assalt a les caseu pare la rebut
que
el
mantfeatat
han
güent;
quan la eollicitud es faci posteriorment formulat solicitar al Centre quan la
p erneo, Demana l'absolució del seu militar i acaba demanant l'absolució dels una carta de ragent de la Compara' 14
seus dos *tensase
Primen—Que la meva opinió comuni- a la data en la qual sigui posar en corresponent suma en pessetes hagi escl ef ensat
doteseguraneea, en la qual din que. ron
Després intervé el senyor Serrano Ba- a resultat de t'expeditan obert, no pro.
cada al president del Consell i mantin- vigor aquell Conveni per a la finalitat tat pagada en el compre de pessetes d'aA continuació informa el Iletrat tanero, que defensa
Aman
del
Rosal.
guda despeas en aquest fou que clavant indicada en el paràgraf segon d'aquest cord amb aqust Cometa.
senyor Mariä López Lucas, el qual Nega que hi liagi delicte. Aman del Ro- cedeix abonar-11 cap indemnItiteit5.
una coalició obrerista amb programa re- article, el Centre disposará immediaVuite: Quan es reconegui u n a
defensa el processat Andreu Escude- sal exercia el càrrec de secretan (1,1
volucionari en la qual entraren les es- ment que tots els Sanes establerts transferencia de quantitats del regro de la Mota.
Sindicas de Banca i Borsa i per això
querres era una equivocad& mantean- a Espanya que hagin cursat
ne Unit, d'acord amb aquest ConL'informe daquest lletrat és de ca- havia de detentar els seas companys.
dues candidatures, una de centre i una
ingressin les pessetes correspo- vena sera cornplimentada cense perGarcía
racter exclusivament politic i en ell Per aqueas motiu sea feu víctima de El
altra de dreta i que hauria d'intentar-se nents en un compte acose interés al dre temps, i el Govern del Regne
es refereix a incidències de la polí- persecucions, la qual cosa motiva que casas opina que el
la formació d'un bloc de centre-dreta per qual en aquest Conveni se li dóna el Units anullará els preceptes a que es
tica actual. Censura els Governs dre- llagues ¿abandonar Madrid per a evi°Posar al bloc obrerista revolucionan. nom de "compte de pessetes" que s'a- refereix l'article caique, si el deure com
tistes i es refereix als escánciala que tar-les. Es dirigi a Portugal, d'on se'l de
de les Corbi
Segon: La crisi no es planteji al vol- bril-a al Sane Exterior d'Espanya a a conseqüència de preus de mercaderies
5 . han registrar.
va portar illegalment. i a la Comissaria
tant de l'anterior tema, sinó que la pro- nom del Centre.
espangoles importades pel Regne Unit
es
inconstitucional
El
president
Ii
crida
l'atencia
i
com
del districte de la. Universitat, per la
voca el president del Consell per sosLes monedes que no siguin pessetes sigui directament pagada als creditors
que l'advocat fa ras omis dels ad- força, se li feren declarar coses que ell
tenir que a pesar de tractar-se d'un es convertiran en pessetes per al seu espanyols.
Madrid, 8. — Un periädic publica un ai
vertiments,
el
president
,prohibeix
que
no pagué len i en les guata no estava guantes quartilles del catedràtic i ex-dia
Domingo
Govern de coalició el seu president era ingrés en el "compte de pessetes" al
de
Nove: Les qüestions tecniques admiel llenar segueixi en Fas de la pa- complicas. Demana l'absolució per es- putat de les Constituents senyor Garet
el derididor del criteri politic, i que cansa Madrid el darrer dia feiner pre- nistratives i ¿'interés referents a canCardos-a, 8. — A Peñarroya i amb
els ministres no podien fer declaracions cedent al de la data d'ingrés.
vis, transferir:eles de credit etc., seran assistencia de nombrós públic, ha do- raula i determina que el se is informe ser illegal la seca extradició i per no aaldecasas, en les quals diu que ansia
sera llegit a porta saneada.
trobar-se complicar en cap dels delictes que l'acord de suspensió de sessions ha
d'aquesta mena ni tenir determinas conSegon. — Amb posterioritat a la resultats d'acord entre el Centre i l'O- nar la seva anunciada conferencia el
El capita senyor Diaz Tendero de- de que se l'acusa.
tacte arnb política en aquell moment lua- data en que' sigui posat en vigor aqueas ficina de Londres.
fringeix la Constitució. El senyor Pora
senyor
Marcelli
Domingo.
fensa
afäxim
Moreno
i
Josep
CasSe suspen la vista, i deml el senyor tela Valladares s'atribueix prerrogativa;
n% al Govern. definició que ern causa, Conveni, s'autoritza la transferencia
'
d'aquest ConDese: Per als efectes
Les-ministre d'Agricultura ha p ar tilla. Del primer diu que encara que Buieda rectificará a nono dels seas com- i s'oblida d'obligacions emanades del Ile
coen a la =forja dels ministres, gran per a la set-a justificació per als fina veni Espanya compren el territori pen-lasdeprobm tis'haex- celebri diverses entrevistes amb ele- panys, llevas dels senyors Villalba i Ser- que ocupa. Aquestes obligacions san le
sorpresa, molt snés encara ja que el que segueixen:
insular i de les illes Canäries, Balears,
pressat en la forma coneguda defen- ments socialistes no és responsable rano Batanero, que 110 faran cada un assenyalades a farticle primer de I ii
sita" almas de la erial vaig sostenir amb
Apartas al Pagatnent que es refe- Ceuta i Melilla.
sant
la
sera
gestió
al
cap
del
Minisde Facuaació que se li imputa i no en nom propi.
el prisident del Consell de ministres una reixi als arena de mercaderies produiConstitucia. El compliment d'aqueas are
El que queda exposat, llevas de l'arconferencia en la qua] es convingué que des e manuiacturades al Regne Unit Este cinque, será daplicació a Terra- ten d'Agricultura ¡ posant de relleu s'ha pogut provee que tingués parfide i-significació inequivoca de la Cona,
j'o 'ParléS atnb a l tran .calotPanys del Gotitució del air obliguen el Govera a pre
nova com si formes part del Regne Unit, que les importacions no perjudicaren ticipació en el moviment revoluciol'agricultura espanyola.
vern sobre el tema ade les aliances cInc- irnportades a Espanya.
nan d'octubre. Solament intenti amb
sentar-se sense demora davant la Cama
Respecte a les exportacions del Reg- i les mercaderies produides o manulactuTemporal
a
conDesprés
d'exposades
aquestes
ora!i, aj qual efecte <ligué el senyor
la
seca
actitud.
oposar-se
a
ladeanbra
toa cegada esgotat el termini *
Terranova
seran
corn
a
mercaredes a
ne
Unit
posteriors
a
la
vigencia
daPanela cose aprofitaria l'ocasidi de dinar
El Yerre g . — sis vatzen',. tres es- suspensió de que el president disposa da
deries manufacturades o produides al sideracions respecte al problema dels ment d'una dictadura de carácter telal dia següent a casa del senvor Mar- quest Conveni, aniran acompanyades Regne Unit."
'data i a la seca actuacie, al Minis- a:sra. Fa un elogi de la neta Haca- pauyols, “Santiago LOpez. -Mvgarita" quince dies seguits, ni un mis, si no vitei
fines Barrio amb el eenyor -de Pablo d'un certificar expedit per una CamKifis la dissolució iulmir.ant per a no .mi
ten el senyor Domingo aha reierit a ria militar de ataxim Moreno ¡ acaba i "Compostela", 1 tres d'estrangers,
sabe", ' g is" 1 "Olia", han entrat
frigir els preceptes constitucionals. d
Blanco. Aquella nit vaig intentar sense bra de Comerç. o per una altea enla propera Huila electoral. Ha da demanant la seva absolució.
rada
forcooa
en
aguest
post,
fugInt
resultat posar-me en comunicació per titat autoritzada pel Gaseen/ del Regne
compliment dels quals depen que pul>,
que les esquerres unides obtindran el
Con/ que el fiscal ha retirat
anotnenar-se Govern legaitn.
telifora atea, el president del Consell, i Unir. que demostri que les mercaderies Una dona intenta
triomf, per tal d'inaugurar una etapa cusació contra l'altre processat, Jo- rurids temporal que bat la costa,
hagin
estar
',mitades
o
manufacturaal dia següent- fati giran- es plantejä la
de bon govern i d'honestedat en la sep . Castilla, el senyor Díaz Tendeerisi sense preví advertiment als minis- des en el dit país.
de la
República després dels dos anys d'ac- ro, demana que sigui posat en Ilibcrhl El pagament de referencia al,
tres de la Mintió que s'anava a susciEl problema
Pamplona, g . — A la prese t E-lena tuació dretista, que ha estas un com- tat.
productes ele reexportació del Regne
/la an ' el Consell.
El tinent senyor Iriarte defensa el
plet
iracas.
tugma,
plaolla descobert au intent de
del
Tercer: Que rebutio en termes rotunds Unit a Espanya de carácter i quantitat nean per Rosa Ortiz de Urbina, tema de
processat Eloy Alvarez Bustos, Com
Tenerife, 8. — Han arribat, prace- que el fiscal ha retirat tarribé l'acualguna versions que han circular respec- normals. subjecta l'oficina de Londres llana, que está processada com a autora
Madrid, 8. — El ministre d'Instructe l'ocorregut en aquell Consell. De cap a allò que es refereix l'article quart de la :mar duna atusa setos d'aquella dents de Las Palmas, els naufrago sació contra aqueas processat, dema- ció Pública en rebre els periodistes
manera batirla toleras jo actituds ni pa- del Centre. No es comprendran en localitat, fet ocorregut la nun de FI al .2 del vapor "Ciudad de Malaga". Han na que sigui posat immediatament en els ha lliura t una nota sobre el canexplicar l'accident, ocorregut en la llibertat.
raules que poguessin significar greuge a aquestes reexportacions de mercaderies te desembre darrer.
eare de !libres de texto, manat per DE BARCELONA
Rosa es tintura installada a /a Inrer. ;arma coneguda.
la meya conducta personal ni política que les que siguió originiries de paisos
El ,comandant senyor Carraitaiá ehi. en la seca anterior etapa ministepula
que,
per
DA
que
preon,
merla
de
la
enantine-en absolut i que estic disposat amb els quals Espanya tingui o hagi
AHIR NIT, AL NOU 146N
defensa Ramon Pérez Fernández. Diu rial. Entre altres coses diu la nota que
es Pr elenla !solar-la
tingut successius asordo de compensa- na eslava delicada,
• mantenir en tot tnoment i ocasió."
—
rompletament d'Una Mira Soria anomena
en e] seu informe que les eleclaracions en ocupar novament la cartera crInsrle, o analegs.
LA VETLLADA-HOMENATEN
da »al oa lambe complicada en e/ deen les quals es basa el fiscal per a trucció Pública. vol imprimir la mes
c) Per la tramesa cle nólits. inte- bele.
GIRONES. ORTEGA
un
montenir l'acusació, no són exactes. gran activitat a la resolució d'aquest GE A JOSEP
Aprofltant la relativa lliberlat de que
resaos dividendo. beneficia despeses
Ei demana la
Diu que el seu processat no és culpa- problema, i per alee, pensa publicar VENCE BLÁZQUEZ PER ARAN.
hispano- ble
D
ONAMENT
d'oficines en el Regne Unit, Centres, gaudia, Roca es dedlcava rt algun temps de
del delicte que se li imputa i po- una ordre nomenant la Junta, una per
decreta del
assegurances h reassegurances, pani- a perforar amb no reno el paviment de
sa de relleu que les declaracions que cada assignatura del Batxillerat, enAnit passada tingui lloc al Nou Mtial
anglès
cipacions, honoraria, comissions i al- la latermeria. amb PI propasa ute deisar-se
figuren en el sumad en contra da- carregada d'examinar els llaves de la vetilada organitzada a honor cie
al pus !Menor u guano an Pl carrer.
de
tres finalitats ¡ necessitats que siguin asure
text al concurs. Aquest termini q u e Gironès.
quest,
foren
arrencades
amb
malPera advertlt el cap de la preso del
un
que
-daráobetinfm.Tapoces
Madrid, 8. — Els Sindicats Portua- objecte de conveni entre "l'oficina de sorou estrany rroclun pen copa al pavitaactaments. Acaba demanant
El local es velé ple de públic.
limita la Ilibertat dels catedrática i
ria espanyols han dirigit una escrit Londres ¡ el Centre".
mena munta un servel especial de vuglsolució.
En el mata de fans. Ortega s'acara
del
la
Article segon. — Les pessetes que I g itcla, que ha donat excellento resultats.
aquests professors podran sempre es- a Blázquez. Ortega fina a la quarta
al ministre del Treball sollicitant que
el
lletrat
senyor
Escobar
Finalment
Erectivament, cuan Rwa harta aros •
siguin derogats els decrets dictare pel segons el que es disposa en l'anide
defensa Nicolau Renzuelo, Sama Al- collir els !libres que prefereiain d'en- represa trobi una seriosa resistencia
de
tre els aprovats.
ministre de la Ceda senyor Anguera primer ingressin en el compte de pes- sena foradar totalment el paviment.
varez i Rafe] del Pozo.
en el seu adversari, ro que l'obliga a
de
l'altar
a
rhanneid
in•
punt
eslava
a
de Sojo en perjudici dels obrers dels sesea continuaran bloquejades fins
Madrid. 8. — Al minasen de la GoManifesta que no hi ha base d'aemprar-se a forra L'anual forma d'Ola
terror,
ha
esta;
sorpresa
pea
catiras
de
de
maports. En l'escrit s'assenyala que aque- que es rebin els interesaos per mina. la presea que 7-han tancada en una celta vernació ha rebut els periodistes
tega, que ene sembli força -reeixidal
cusacia per a poder mantenir raCU52tinada el governador . civil, el qual ha ció contra els leus •patrocinats. Malla disposició modifica la Llei d'Ac- de "el tomate de Londres" a qua es de castig.
a Blázquez a comprar del
sobre una samposa.
facilitas la segiient nota:.
cidents del Treball, en forma que fa refereix larticle nagua.
nansa que la prova és tan debil que Uns
nagua round. Lea seves precises se"La neceesitat de regular en forma no pot, en realitat. en estricta jusuna. excepció dels obren portuaria.
Qualsevol diferencia de rann que
ries
amb
les
dues :nana colpiren dual general rament l despees
Això ha donat lloc a l'audacia de les existis entre el dia anterior a de
convenient el proccdiment que lia de se- ti ci a. el fiscal sostenir l'acusan&
(Vaqueeta represa
Cornpanyies d'Assegurances que han Fingres o ei dia o dies <lela refernguir-se per facilitar els Pagaments en
Acaba demanant Fabsolució dels
feren totalment . inútil tot intent de
-treEspanyilRgUtdeGran
pagas sous per accidenta al tipus de cia, será de compte del deutor a Esreplica per part del seu contrincant
clon de gestores
Paetanya i nord d'Irlanda han determi- seas defensats.
ties pessetes.
panya, el qual pagará el complet deMadrid, 5. — invent circular rumors Blázquez, dones, que fins Ilavors haAcabas anuest informe sha aixeDementa els Sindicato Portuaris que gut en :liares. Quart els deutes s'exMálaga, 8. — A la una de la ma- nas les negociacions dun conveni de pa- cat la sessió a la una de la tarda per sobre una egresa° de riuts tos NiClirfla lda dut a terme una notable actuació,
el
es torni a la práctica ele la veritable pressin en altea moneda diferent de tinada ha comunicas un ex-gestor mu- gaments entre ambdós paisoe. S. E.
el general Goded a Balears, ens hem en- e$ seid obligat a abandonar a la seteUeii d'Aeciaents del Trehall, dero- les lliures, es pagará requivalent com- nicipal 'ele la Ceda que baria rebut president de la República ha format un reprendre-la a les (mane.
trevistat amb el ministre de la Guerra, na represa.
En aquesta 'cosió solament infor- el
gant el fet pels senyors Anguera de pleta en lliures sobre la base del ti- un M'id del governador civil desti- decret pel qual s'aprova el conveni de
qual ens 55 dit que tals rumors eren
marais guatee lletrats. ¡ dernä al matí rompletainent absurds. El general Goded
De combar semi-ions. Flix vende el
Soja fiSalmtan, que son ha servit per pus de cansa del dia del reernbossa- tuint-lo del carrec. Com sigui que tots pagaments hispano-anglès.
quatre
mes.
La
sessió
ele
elemä
a
la
s
etroba a Madrid, 1 aquest mut f ha de s . un Soria en una lluita anivellada fins
es
han
preguntas
al
interesaos
privats.
Els periodistes
a. el-efe:Mari
mena
els gestora d'Asna Popular estaven
s els .
al sen round, despees del qual el granyor Morata si era cena la noticia re- tarda es dedicará a rectificacion, ¡ aca- patiat amb 'mi.
Quan es deguin legalment interes- dimitas, des del moment mateix que collida aquesta n'a per un periädie,
cierta tdendugue' l a decisió per bot
bara la vista de la causa a danesa
SOS d'un deute que sigui o hagi estas el dit partit queda forg del Gavera, gons la qual havia dimitas el sots-se- hora de la tarda.
marge, grades a la seva mobilitat.
se
suposi
que
es
tractava
d'una
meingressat en el compre de pessetes, el
. tercer combas de la acallada. e-que
crecen de Governacia, senyor EcbeguNo se sap quan es re- IreElSubies
total dels dits interesaos calculats fino sura general o, millor dit, que eren ren, per discrepäncies pofitiques i elecLA SESSIO DE LA TARDA
i Manresa, fou dirigir per
a la data en que s'efectui Fingen prin- els gestors tots els destituits. Efes1
Josep
Girones. el qual. en pujar al
de
el
unirà
torals amb el Govern.
A la tarda aha reprès el Consrll de
tivarnent,
a
les
dues
de
la
matinada
ha
cipal en el compte de pessetes, es
ring, fiar ovacionas pel públic, que
El senyor alorata ha respost que no guerra contra les anomenades mitínes
El ministre el Estas gara pel deutor a Espanya, fentPaministres
st tingut ocasió d'entrevistar-se amb el
l'aclama a peu dret.
socialistes.
ha -rebutperiodistes, davant els calgués sin ingrés addicional en pes- governador civil un periodista, i el sabia res.
Subies, despees de sis represas II
ha
indicas
un
periodis:
—
La reunió ha comeneat a porta saneada
Madrid, g . — A drui quarts Se sis de
eibt 11..- de-atenta rotundament els seres perque puguin transferinise per senyor Castillo ha coniirmat la creen. ta —Llavors
gran tren ,triom j.i. nelament ele S'ah.,
—
es
pot
desmentir
la
informació.
per
a
coneixer
l'informe
del
lletrat
sela
Presiden'
el
la tarda hä arribat a
rtristära sobre la suposada dimissió miaja'. del compte de Londres, tant la ça. Ha dit que complint ordres de
ha respost el governador civil — nyor López Lucas, a partir del moment senyor 's ometa Valladares, el .qual Da resa. Ambdós foren aplaudits.
cre1-4lenyor Madariaga, el qual —ha principal rom els dits interessos que Madrid ha destituit totes les Comis- no--Jo
Pradas, en el segon mata de la
Matreveixo a desmentir-la. Unicaque anars • a treballar 1 que no tenia
identificat totalment amb corresponguin al compre origina/.
sions gestores de Málaga 1 la sera ment us diré el que sé, que es que no que el President l'ha suspes en l'as de dit
nit, fea abandonar Young Baker a ix
rap notfela.
la paraula.
el .Govern..
provincia,
i
aixi
mateix
la
provincial.
el
cap
Article tercer: El Centre enviara
A preguntes (lelo inrormadors,
sisena represa, despees d'un combar
res.
Llegeix el seu informe el Iletrat se"Després s'ha referit el senyrg I'r- seine demora al Banc Exterior d'Es- Ha dit també que ja estaven acorda- se La
impreseió recollida pels informa- nyor Rufilancha, el qual defensa Fer- del Govern tia manirestat U se a le s lis atnlondrat i confin.
zaiz a la situació internacional, i
panya tots els detalls de les peti- des les persones que han de substituir dora és que el eenyor Echeguren, efer- ian de la Rasa. Enric Puente, Ignasi de la larda el visitarla el senyor Amos
De preliminar, Alemany vence
daSe que tal vegada s'aclareixi en la ciona a que es refereix l'article dese, els gestors destituits, pera els seus tivament, ha dimitit ei seu garrea i
g al v adOe. sereno neta, per niuraral un Royo per punta en un comisas a sis
Carmona, Joaquim Ferrer. Esteve Ca- do
irnos d'entierra.
dels
reunió que ne celebrará el dia 20 a per castre cronològic, omb el fi que noma no seran facilitats fino densa.
ument
s
aquesta impressió queda reflectida en lleja, Estere Cuéllar i Enric Rodrírepreses.
Ce II 'ha preguntal despres st sis celeGelebra..
Presidirá la gestora municipal el el fet que el senyor Echeguren no rebés guez.
puguin comprovar-se amb els ingresEn confiad la vetllada va platine,
brarla Comen de Ministres denla, t ha
...Sóbre la gesignació de les perso- aos que s'efectuin.
senyor Benet Vega, dissident radi- els periodistes.
nrgenvament, 1 ha afean que e] pablic sorti satisfet.
El
lletrat
es
basa
en
la
sentencia
diccontestat
a
eärrees
d'amtles
per
cal,
destituit
pel
governador
senvor
POtíti
q
e
litat
nI
Anide guart: El Govern del Regtada per la sala segona del Suprem. i no sabia mito el convocarla.
baixadOrS ha dit que no han d'ésser ne Unit establin una oficina especial
i la provincial el senyor Endu que en absoldre's el senyor Largo
ums tap per a les justes aspiracions anomenada en aqueas Convertí "Ofi- geni García Cabrera, progressista.
Caballero no es pogué comprovar l'ede xistencia
dele diplomática La 'Veritat estaria cina de Canvis" a la qual el Baile Exdunes anamenades milicies soSevilla, 8. — Ha pres possessió la
en un terme mitjà.
terior dEspanya comunicará diaria- nova Comissió gestora de
vigi- (dallares. No existeix, per tant, en el
la Diputa- Gil Quiñones
ment tots eis ingressos que flagt re- ció provincial. Hi han assistit
pitjor dele casos, mes que un ¿dicte hitels nous
but a l'efeete daquest Conveni, indi- gestora, que són els guatee dissidents
lats i
possible. Els processats no poden percant en full a part el nom i direcció
tànyer a unes mitínes que no existeidel
partit
radical,
que
ara
s'anomenen
Eh periòdicsmermen
del deutor espanyol i el nom i di- a Sevilla republicans autanorna: dos
yen. El Consell de Guerra, igual que el
recrió
del
creditor
del
Regne
Unit,
Tribunal Suprem, absolgué el senyor
permís la data i nombre d'ingrés, i el norn agrario i un del sens-or Miguel Mauna. Madrid, 8. El president del Con- Largo
hin
Caballero. Fa sin rasura del suel
rnati
al
seis
tot
lía estas elegit president el senvor sell ha romas durará
de
qualsevol
Banc
del
Regne Unir que
per a
Prieto Camello, dels autanoms. i vire- despatx oficial del ministeri de la Go- fiar i diu que referent al processat Robasa enviat els documents per al co- president el senyor Antoni Huertas, vernació. Prop de la una de la tarda dríguez Calvo s'afirma que tenia a casa
Madrid, 8. — El governador eis - il de brament de l'impon del Deute en moha arribat a la Presidencia del Cenares, seva tan paquete anal armes. i per altra
Madrid ha rebut els periodistes i els neda estrangera i corresponent im- també deis antónams.
Al Govern cis-il hi ha hagas gran ani- on ha romas fina a dos quarts de dues. para en la sentencia dictada pel pasees
ha taarÄfteataque els periódica la pu- pon en pessetes, així com el Simia de
mana. Nombroen autos han arribat deis Ha rebut les visites de Fea-diputas se- centra el semen. Largo Caballero. hom
blicaci6 deisqtíils estiva autoritzada
conversió quan es ne.ressiti un certidiu que alta que guardava eren papers
drien sortir tense passar prèviament per firat (facord amb la !letra al del pa- febles per a la renca-aria de Comissions nyor Mancha] i del coronel senyor Can- de la U. G. T.
la censura, pecó els que usan suspesos ràgraf segon de Tarticle primer, el gestores i alcaldes F-15 distinta caps dels
Diu que Enric Puente no is ten que
han de sollicitar primer permís del Go- Banc Exterior d'Espanya ho reque- partits politice governamentals o quasi de.iara.dos guarra de diles el g eliyOr Por- camandis la tercera milicia revaluciogovernamentals combinaven els neme per tela Valladares ha rebut els periodistes
leen civil,
ri n á. de l'interessat i l'enviara a l'o- fer les Comissions gestores i donar les i els ha manifestat el segilent:
siria.
Usant
ficina de Londres.
Na que Joaquim Ferrer transportis
—Dia de molt, vigilia de res, Senyors,
credenrials. Ele nomenat s han aorta cap
Article cingue: Totes les sumes de- a llurs respectius peale, per tal de Veis - avui tranquiRitat absoluta i fina pagues armes. No pogué prendre pan CO el nto.
gudes ¡ pendents de pagament a la sessionar-se a /a marinada. El governador visites. He ordenar al governador de viment revolucionari d'ortubre. A aquest
. favor
data d'entrada en vigor d'aquest Con- ha rehut els periadistes i els ha dit gire Lugo que passi al Jutjat l'atestar aixe- processat hom ii lliuinà uns paquets que
eni i tots els deutes que acacia ami, donaría tina relació de les Comissions ras en el mirilla en el qua l intervingué no sabia el que contenien. Quan sabe
el sensor Gil Robles, i en el qual aquest que eren armes no pagué denunciar-ho
Madrid, 8. — El Comité Agricola posterioritat a aquesta data, referents gestores nomenades.
per les amenaces de que hom el feia obdigué a un ministre "transfuga
d'Unión Republicana, integras pels dipu- a preus de mercaderies espanyoles imVigo, P. — Sha rehut a l'Alcaldía un
Aquest es un defiere definir en el jecte. Referent alarma Carmona, no ya
S'ataitara rapidament, agradatan a Corts senyors Gonzilez Sicilia i portaste! al Regne Unit, seran pagatenir participada en els fets d'octubre,
desean
governador
civil,
en
el
qual
des
en
lliures
per
mitjà
d'un
compre
Cali
penal,
i
em
sorprin
que
sigui
roDiez Pastor, i els membres del Consell
Model el dia
car
va
ingressar
a
la
presa.
s'ordenara
el
cessi
immediat
d
interessos
al
Bine
d'Anglaterra
sense
mea
alegrement
pel
senyor
Gil
Robles,
e
blement, perfectament.
l'actual
nacional i de laAgrupacia provincial de
d'octubre. Estere Cuéllar i Estere CaMadrid senyors Rubio Coloma, Palacios a nom de l'oficina de Londres, la Corparacia gestora, integrada en la sera que té tan alta representarle, politica; 4
lleja
no
poden
asee
ni
tan
sois
precesquasi
rasante
per
radican.
El
governadiàriament
els
anqual
comunicará
pecó
fa
falta
que
es
persegueixin
o
es
i Jiménez González, han visitat el teNo li quedad, k coro irritodo,
san, car no pertanyien a aquestes asomenor ministre d'Agricultura per a pre- grasso3 ,que rebi' del. Banc Exterior dor ha convocat una nova gestora, en la tracti de perseguir aquests excelsos.
nades
mitínes
socialistes.
:mal
figuren
en
la
seva
major
pan
regiEls
informadora
han
dit
al
senyor
Pord*Espanya,
en
forma
o
arnb
detalla
no hi sentirà cremor o irritació
garai que ea projener ranunciat pla reFa Mintió a part del cas de l'italii
;Miedos del mercat .blader d ani preferén- semblan t s als expressats en l'anide dors elegits el in d'abril. excepte els ro- te la Valladares que el senyor Gil Ro- Ferran de la Ron , i diu que aC t1 1i er e cialistes
els
snonarquies.
També
seran
bles
era
dipulat
quan
pronuncià
després
d'ofaitor-se.
i
aquest
quart.
cia als petits cerealistes, els blats dels
Quan el deute es pagui per un agent renovar% altres Aiuntaments de la pra- discurs, i el cap del Govern ha respost: gut que defnuara la República, per
quals hin d'han: recollits í Daaats
jusde
víncia,
considerar
que
el
seu
sontingut
entre ella Pontevedra i Villegas—En efecte, per aixä dic que el Goabans que els deis Sirglicats agríenles o representant de l'exportador, el dit
Eliminara el salsa, la brotxa, els
sern tractara de perseguir aquests ,te líela i 'libertas 'seria deinaturalitzat.
confessionals. singularment ;favorita fins agent o representant quedara autoritrat cia.
S'estén
en
consideracions
de
carácter
heces.
El
senyor
Gil
Robles
no
pertany
per
retenir
els
abonaments
per
nallts,
potet
1 tots els cifres objectes
aquí.
Salamanca, 8. — El Governador ha
'Alai mateix soHiciten que es doti despeses de comissió,:etc, que han de comunicat el cessi als gestors provin- actualment a la Diputació permanent de policie, per la qual cosa el president el
tan
qualles
Corte,
i
per
tant
un
ciutadi
l'ordre.
él:
Una.,
i
es
'comunicrida
a
exposats
Regne
pagar-se
al
a cultivar
arnb urgeneia el Servei nacional de Crècials. Elapertanyents a la Confederació
Se suspen la sena'. per breus momees,
dit Agrícola de numeran suficient per a cara a l'oficina de Londres als efectes
Espanyola de Dretes Autanornes han sevol al qual es pot ficar a la garjola.
en reprendre's Informa l'advacat seatendre les necessitats criditicies dels d'aquells.
presentat la dimissió en abandonar el Tothom ha d'estar dintre de la hei, i el
L'oficina de Londres podrá establir senyor Gil Robles la cartera de Guer- que en surti, sigui qui sigui, ha de pur- nyor Eusebi García C,onzalez. Diu (1Se
llauradors, tornant a establir eía Préstecs
DEMANI-HO EN PERFUMERIES, DROGUEl'ocorregut en el cas del een patrocinas
anal garantia de blat, en mal hora, su- acords amb el Centre per a les finali- ra. Els nous gestan són: un radical gar el delicte.
Lai altre periadista ii ha preguntat es troba solament en l'atestas policile
tats convingudes amb les companyies del indeperdent, un progressista, i els altres
primas pels anteriors Gansea.
RIES. ETC. AL PREU DE 2'50 PESSETES TUß
finca
defensas
era
parter
d'una
si
havia
rabia
la
visita
del
senyor
.amós
El
sien
Regne
Unit
que
realitzin
negocis
mi1. en fi, que no es llancin al mercas
republicana independents.
Salvador a la qual atludeix la premsa i Ii foren Iliarades unes pistoles setae
eta bien comprats i emmagatzemats per nen a Espanya i part de les sumes ciGuadalajara, 8. — Ha estas renovada del mata i el senyor Portela ha. dit:
que $abiS que el, paquets contenien arl'Estas fina que hagi desaparegut la si- sedes anirau a l'oficina de Londres i que
la
Criminaó
gestora
municipal,
la
qual
--En efecte, he Ilegit l'anunci de la vi- mes. Demana l'absolució per al set: patuaría angoixosa dels petiso camperols. corresponguin al material enviat per les
ha
elegit
president
el
catedràtic
de
l'Insrebula
ni
a
Governaseus
nelits
a
l
'
he
no
o
pels
,.
Pera
a
sita
que escara conservé en 'panera llur co- atoe enmPanale
.
ció ni al meu dcedir4 de la Presidencia. tre'c
Elinattiisent Arnal 'defensa el sots-ofi%;"-—
9te lee—a titnt senyor
ert** e
. ›telisrm 9 kaL
•
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uig..
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GUERRA A ETIOPIA
Al front militar -

N

un comunicas del Gabinet etiòpic en el
qual aqueas insisteix en que es practiqui una enquesta sobre les repetides violanosas de les Ileis de la guerra i
vencious internacional, que estan cometent els
Afegeix que "les trepes italianes estan aplicant al nostre territeri un inexorable programa d'extermini cense pietat
contra el peale etidpic", i acaba amb les
següents paraules:
"El Govern etiapic prega al Consell
de la Societat de Nacions que faci comprovee ràpidament la realitat d'aquests
actes criminals. i que mitjancant tina intervencia enérgica do fad cessar immediatament."

LA CONFERENCIA' NAVAL

Es possible que els japonesos es retirin
Londres, 8. - Entre els delegats que
assistiren a la Conferència Naval ha
produit molta desillució la insistencia
deis japoneses que abatas de tota Idea
proposició es dicuteixi el seu pla de
basa coma.
Existeix la impressió que si els divendres la Conferencia decideix
discutir aquesta qüestió. els japonesas
es retiraran, deixant de participar en
els treballs. - Fabra.

L'ocupació de Fa«

Kt

pels japonesos
Pequín, 8, - A propòsit de l'ocupada de Tang Kit el portantveu militar japonés de Tientsin ha declaras
que no es tracta d'una ocupada
afegint que els soldaba japonesas
enviats a aquel! port hi han anat
requeriment dels comerdatits alistaos,
als qual,, Ics trapes xineses te j en la
vida impossible.
Aquest incident ha causas estranyesa general tant entre l'element xinès
com entre els estrangers i fina ara
no se li ha donat cap exalicació clara.
Als cercles internacionals es creu possible que l'incident estigia relacionas
amb lea actuals negociacions sobre
el ferrocarril Pequín-Mukden. El Govern de best d'Hopei no olla aleantat del ferrocarril, perit si de les sees recaudacions. El Govern de Nanq ui n s'esiorça, aparentrnent al menys.
per buscar una solució local sobre
el particular.
Ele xinesos tenen por que l'incident
de Tang Ku sigui el prbleg del desig
dels japoneses de posseir el control
del dit ferrocarril Pequin-Mukden. -

Perfil: de l'hora

Sir Samuel loare, o la illoomprelle
a

•

. .
are

per Harold Laski
de la Univerlitat d• Landre.

Per ara. almenys, sir Samuel }loa- portat els beneficis duna
re ala retirat á una discreta penomAm
erbia!molt de vigor, i amb
bra. Ha compromès la seca reputa- mP
ció politica; el mes gren da que po- d'una ment obstinada, oir SalnifA
sa també en gran perill la reputació posseela la palcologfa especial d'u"
del ami país. La sa ya arribada al mi- laxe dominant. Completa la aevf;
nisteri d'Afees Estrangers, pel jan) !omesa efleacment, perb manea da
altim, com a substitut de sir John entras i d'afiei6 per a tractar de roma
Simon, harta causas en la iturnensa prendre els que domina. L'oposicie
LA CREU DE GUERRA
EL COMEN-WAT DE BADOGLIO
majoria dels seus conciutadans vera sol fer - lt mal. Tota concertó it me*
ALS METGES SUECS
Rema, 8. - El comunicat oficial pu.
OBJECCIONS JAPONESES
sable alleujarnent. No era, es alar, ala un signe de feble-sa. Respecta la
blirat aval diu:
Addis .abeba. - El Negus ha enviat
el senyor Eden; pera, era un !torne Corta. Es queda sempre eorpreea
Londres, 8. - En el cornunicat que
-El mariscal Basloglio telegrafia que la Crea de guerra etiapica ai dcraor ,Hyque havia aconseguit veritable relleu aquesta psicologia davant les novel
ha estas facilitat en acabar-se la real ' front sud de Makalé Eartilleria ita- lander i al sea ajudant tlsator Lundsamb la seva direcció del projece
fortes, apenes visibles 1 concretee «ti
unió que la Conferencia Naval ha celiana s h a ocupas d'escampar les comen- tram. mort a conseqüencis de les feriConstitució autenorna per a 1 India. I vara, que s'estan Atine cerní en Ved
lebras avui, sindica que 'les delegatsacions guerreres situades prop d'Amba des rebudes durant el barrhaarleig de
cona sigui niie aleshores fes front de cenar( de la Ilistbria.
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l'ambulancia sueca prop de Dolo.
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manera reso ta als imperialistes cent
Sir Samuel lloare - consprén be*
liurs plans de limada, quntitativa mitDessie, 8. - Amb motiu de la cele- jantçant Eintereanvi de programes de
Ert el curs dels petits combats regio- METGE SUEC DEL QUAL NO ES
tul Mnsaedini.
Per cena la gent posara en &I leo tant bb un
trits al Tensbien. i que foren esmentats
bració del Nadal copta, el duc de construccions, al quals la Delegació
seves esperances per a Eadveniment protothatts poden trobaigie :a tot
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japonessa ha oposat diverses objecdebuten sobre el terreno 22 morts.
Addis Abeba. 8. - Regna inquie- presentes italians que es troben en cions, °ferio estudiar l'aspecte quaexterior.
len
Laviació ha bombardejat el sector del tud respecte a la sart del doctor suec aquesta població i els ha distribuit 'isatis, del problema.
Es cregue que havia acabas el pe- prendre•éle un Lenin 1 nn t'Italia. Per
Agge, que es el cap de les ambalan- tabac i queviures i ha conversas amb
lac Achiangi. prop d'Alamata. Quan els
nade dels efugis legalistes. Un hoine
La próxima reunió de la Conferenobjeserine 'que eaiien fora
etioes han vist apareixer els aparells cies sueques. No es tenen noticies tots ells rnitjançant un interpret.
, cia es celebrara el divendres. - Fabra.
de carácter rectilini. i de robust sen- de l'almea dssEsest 'Sentina:santa Repte.
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OCUPACIO DISSIMULADA
EL JAPP DISPOSAT A ABOLIR
-banderes de la Creu Roja, i saltan reunit la qual va sortir cap a una localitat oficials italians que jareta fets presoducta dels assumntes internacionals. en el •prialat enseityicti °bofr.
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L'alleujament es concerti en fraile en- mal n -proclamar la gaya .peisonalitat
ku que la situació sha normaliteat. tuaiaame despees del famós discurs meta. En la peca prestinefa hora
L'aviador suec conste de Rosen es regia) de Chiré. TÓQUi0, R. - El portaniveu del Minispropasa fer algunes exploracions per
leri de Marina ha declarar als represen- La població no presenta un carácter pronuncias per sir Samuel Hoare en queda e
VICTORIA DEL RAS DESTA
. onfils 1 francement'esekptic.
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unta de la premsa estrangera que les marcat d'ocupada japonesa. Entra- el mes de setembre, davant l'Assem- Dubta stneerament dels ag ua fing. ER
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de la Societat sie Nacions, S'es- en prentmein sempre a:favor dele
Roma, 8. - El garibaldi Luigi San- caes a la comunicació reciproca
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deis nipons. Cap bandera japonesa no fla- timara que ni el propi lord Cecil ho
yesta,capital corre molt insistentment
tandrea, ha mort a recia: de go anys programes de construcció no sato suseep•
camina planees.
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ei rumor que el ras Desta ha sostingut
a Gaete. Hacia pres part en quasi to- tibios de provocar cap redilvvid a les rneja ni a l'estació ni als cdiiicis pía hattria fet millor.
Es aquesta fidelitat. 21,Dassat la
blies.
Fabra.
ve dar combat amb els italiana durant
Es estrany que ens haguern pogut que explica el fet que Samnel
Londres, 8. - Hont ha: desmentit tes les batalles del "Ressorelmento". flotes de lre diferents
aamoSiment rEavanç que ve efectuant el rumor circulat segons el qual un enganyar d'aqueixa manera. Perque Haare hagl pagos sign, at-geielles proafea» que el Japó preven obren»
sap a la Somalia italiana.
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una verliable redurció deis armaments
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Roma. 8. - El general Giuseppe
Croydon cap a Addis Abeba, hagi esXang-Hai. 8 - Es creu que el Go- an criteri entorne de progrés. Res pública.' Estilé' .ebuteüentpe, el la
D por/nivel' ha anta/ dient: "Si 11
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mor deia que havia estat trobat ci- ra, ha anuncias al Secretarias del Par- ne vista, desapareixeria iota postibillut del Tresor deis Estats Unas cent ralisme en la sera formació moral. aquest praaieiea no Pantalla, -tea. de genruin que fins araano ha finge confirment als tubs de ecindueció de bencina, tit que I . Exercit ha ofert a la Patria cragrmlö.
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ecaompoetkipera, es pos assegurar que raparell. prop sIe 300 quilos d'or i 2.3e0 quila politice d'admasacia ile monedes es- talitat a tora. ", conservadora, en el P o
en lisie de jora del poder. I iou-der furIoaa, Lo- cap sitsr-OS:alna per la
construit a Cros-don,. quan el capita los crargent. - Fahra.
trangeres per a lestabilitració moneEL8 ETIOPS HAN RECONQUISTAT Hayter va ernprendre el .vol estera en
la típica mentalitat conservadora la 5. de
taria de Xina, DANDERES
que porta la direcció del Foreign Of- Asia. 'Slutetitzavea
esde•
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ha lliurat aquest mata. en presencia
etiops e5 declara- oficialment que ha esrica entendre que pensa solament en indígena. Resolien un problema difiLondres, 8. - Als cerdito ofitials
st reconouistat tot el territori del Tem- saport per a volar per damunt d'Egip- de Mussolini. les banderes a dos retermea d'exereici del poder. La seca cil, ale -la matetsta manera- ene en et
al Consell d'Estat
bien. situat a l'ast de Makalé. Les ope- te, j pel que fa a cenes deíiciencies giments clanianteria reconstituits j que es precisa que. el treuer de la Home
_
comprensió solament arriba al que pas.sat- la- Matarla . -ha • reselt sempre
tacions han acabat el dia del Nadal que s'observaven en la sisaras del mo- formen pass d'una divisió que substi- Fleet s 'efe c t ua r a a EAtläntic ¡ no
ha desperar-se d'ell en certes esfe- aquests problemes.- ts imperis s'ban
enea S'assegura que els italiano han dei- teta tren degudes a que eis pilots no tueix una de les ex p edicions de l'As a la Mediterrinia. Per ara es guarda
res,
als interessos errats, a alba "real" construit sempre d'aquasta . manera...
estaven gaire aveiats amb aquests frica Oriental. - Fabra.
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Setons deciaracions del Govern etiä- avions.La seva escala de valors la deter- aquell dia fatal de 'la simciiittura a
MES GENT CRIDADA A FILES
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les maniobres. - Fabra.
pisa eis italians han cremat en la seva
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mina la pressió d'aqueixos interessos Paris. es va creare. geaninament
Roma, 8. - Han estat cridats a
Londres, 8. - comuo. - En sca discurs que be creats, nou, alba ideal, els printeirada diverses poblats que durant un
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files els oficials de la reserva. persa- nica que ds vaixells de lana "Nel- pronunctat a la reunid del Comen d'Es- cipis variables? Tot aixd, era per a ell excreta nasa -miasi6 honrada.'
atant temps havien servit de punt de
sospitar l'efecte
S. de N.:
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mor que el moviment evoligionari que Part del Cos d'aviació.
riois", el creuer "Cairo" i la as flota 310115, ha manItestat
esas.
salvarla la s era neulralital tradicional 30S. i, en el pitjor, un atac contra el demanéssim a lord Banburya que com.
fa uns quants dies va esclatar al God(le deatructors partiran a majan mes malo
a
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eis fonaments - det-alndicalisjam, ha estat sufocat pelo mateixos
per portar a Serme el creuer ale pri- perb que «1'1,1,5 nentralltat no eselou instintives s'inclinen cap al passat. prengnea
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ALEGRIA- DEL ETIOPS
així una prova de lleialtat envers el
Simultaniament algunes unitats de darit4t.
agrada allunyar-se dels camins tri- credo. Italia es mes gran i més forte
Landres, 8. - Interrogat psi eumlie la flota metropolitana que es troben
En tracias dels diversos problemes
Aadis Abeba. 8. - A tot el pais callen Negus.
llats i de les coses tal com són. Pensa que iblssinia: per tant, es jun. 1 baga,
Segons els dits rumoro. els habitants kenquesta sobre la Indústria d'armaments, a Gibraltar tornaran a la Gran Bre- plan/tia/5 pel contnete ttalo•enapie,
;amaras pluges. Els viatgers proceen termes preterits, 'alai en fundó de que hagi d'estar mis satisfeta que la
e: general se- nernert aawrenee, presil'el constar que Pauf• is caigo' Die, quo
aents de Desoje comuniquen que en certs de la regió han lliurat al dediaa Tas- den' del Consen didminisiració d'una tanya. - Fabra.
Narions no fugues arlmes les coses futures. Accepta coro axio- oeve enemiga pei les soiaticions Ce
ondres, 8. - Segaras informes coas- la norletat cte
indrets: ele camine estan impracticables. tata cap de les tropas de repressió, els gran tibrlea d'armes., he revela' que els
ma el que la victòria sigui del mis
5 23, 5 despees ha manifestat
Etlopia
en
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cabal dels rius ha augmentat con- tres principals promotors del movi- experts de l'esmentada firma han creat plementáris recollits als tercies na- que si U situadi5 arribes a agreular-se. iort, la carrera del mes àgil. Ni se pan.
Segons ell, dret en politice lnsiderablemens a causa de les plugea i ment revolucionara
un can(' de defe»ss antiaeria mil mes vals, els vaixells "Nelson". "Rodney" la cana cosa no creta per confiar en fine I¡ ocorre dubtar que els mis forts i ternacional es determina etiqueta
que tots els canoras daquest ge- "Furiousa" i "Cairo" maniobraran a els estoress filie ti fan a favor de la pau ägiis siguin precisament aquello que
aern tem me molt aviat sigui impossiELS FEIXISTES
manera. El- que compta as. la patitanere creals fins ara.
Ee poder-los travessar.
mitjan mes al Iang de la costa de tindran hit. convocarla immediatament
posseeixen les tonta oficiala del po- cia capae de -pertorbar grane probleLLANCEN PROCLAMES
Sir Herbert Lawrence s'ha servit d'a- l'Atlàntic de la península ibérica es Ics Cimbres.
aquestes pluges continuen faran Sus1
der.
mes que no cal tocar, Aquesta
quest argument t ha 8fIV0e3t en favor dirigiran despees a Gibraltar, on subs7e,n4re totes les operacions militars al
Berberä (Sornälia británica), 8. - de la fataricaciú privada darmumenis.
Sir Samuel Haare, en total, pertany clitssica "ReApolitik.P. hismacchians.
nora.
tituiran ele creuers "Hood" "Ruma
Uns viatgers que han araibat d'Etiopia
l'epoca de l'avantguetra. Les noves la pan amb Italta aisanificava
a
"Orion" i "Neptuno", que es
esperances que han sorgit, els nous alleujament concret d'una situado
. Addis Abeba,i8. Aquest mati sha afirmen que els italiano, abans del borntraslladaran a Anglaterra, on seran
mesades que shan inventas, no sig- europea Malt tensa. Signifiteatia tamo-fiesennidenat a la • regió d'Addis- Abeta bardeig de la regló dels pous de Bules reparades avaries causades per la
un saetera temporal de pluges, especial- 'ale. en qu e resultaren morts quince
nifiquen mea per a ell. Seno dubte bé que Mussolini kagués'de mirar ame
sena Sarga estada a la mar. - Farnent entre la capital i Dessic, <pie ha etiops, llançaren gran nombre de prosala lloar-los amb eficacia i deseen, gratitud cap a -Londres o lloe de
bra.
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de llavis a fora: el seu discuto ames mirar ainb esperanea : c a pi Berlín.
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HauptL'execució
er7 cornunkació ambdues clutates ims al la mort donas als seus aviadors. així
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Trenton,
VAIXELLS ANGLESOS
a Ginebra gairebé arribé a tenir rae- En comparada - -ainb talas iesultata.
punt que una caravana ha tricot vasta- com turbé proclames del senyor Mus- EL PROJECTE DE NEUTRALITAT
man ha estas fixada pee a les vuit de cent de la sinceritat. de la fe en les sque podía -oferte-ti ami Me. semi A LES ILLES GREGUES
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anunciant
que
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seu
En
coeuatre horco a recólrrcr un trajecte de
la tarda del dia 17 de gente.
noves. Pena darrera de la fa- salvatge? I, en tot . ena,':eulits bateAtestes. 8. - Ultra els guatee destruc- municar-se-li la noticia. Hauptman es coses
Washington, 8. - En la sessió cede venir a Etiopia és implantar una
tres !ralles.
çana verbal existeix en ell una comtoro anglesos arribats ahir al Pireu, els limitls a somriure i expressa la seca pleta incapacitas per a donar-se corne- ressos britkiales màiirtEìS <federen
Aquest temporal pr gran ale- nado bona justicia i un Inés 19011 C;o- lebrada P ea la Comissió d'Assumptes diaris
compromesas • pee -•len . /Stea/ande..binis dr
anuncien que tres destructors mes, convicció que ell no unirá a la cadira
Estrangers del Senas per tal d'examigris entre els etiops, puix que ho consi- vera.
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brtänics. han ancoras a la illa de Poros. eléctrica. Un dels advocats del con- e que el seu mandas esta en ruines,
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deren com un senya l que el cel is mnb
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tia, en la lluita que tmen entaulada per aviadora italiana que fa poc van haver Estats Units, el president, senyor Pas- atlantica "Hood". "Renown" i "Repul- demnat ha declaras que el fet de titot
-queixmón AMI) IR .1,1S• P'lliel1,t4 .tIPICit,:frtin peausar-se la data de l'execució de cap salvar, qualsevol que. sigui el cost tecle "tory" la fore da una ciami
d'aterrar a la regia) de DaH gahbur , van man, comença manifestant que la sesa rebajar les trapes invasores.
¿Osen morsa a trets pels etiops, esde- sió es dedicaria principalment a exa- se" arribaran en aigiies gregues aquest manera no exclou la possibilitat de del salvamentesseneial en aquest món. I el peem
1:AMBULANCIA SL'ECA ESTAVA venint el mateix amb un altre que, en mistar les repercussions que podria te- mes.
clemencia per part del Tribunal del
Entengui's bi: no hi ha falta de original as la debilitat. Dones bd: Aeb.
Segons el diari "Eleftheron", Farra Perdó. - Fabra.
AMADA DE TOTA CONCEN. els primers moments, havia pogut fu- nle el dit projecte. especialment pel
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en
aqueixa
acticlasses prodnetores,- treinalladeees 1 deout es refereix al dret internacio- hada d'aquestes unitats es motivada pel
gir. .
tud. No feo insinceritst el que el por- mkratee (te' la alasie =hiena, que
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desig de donar un descans a les tripulanal.
ta a insistir que la neva lid per a han hagut _de -Illataninceisantmew_
Addis Abeba. - En un comunicas que
Addis Abeba. 8. - El doctor aunad,
La sessió següent se celebraré ai- ra-ato cansades a conseqüencia de les rel'india constituía un gran progrés. per tal de conquistar .ne aiveIi de
de
aeiegat de la Creta Roja internacional. ha estas facilitas pe! Govern etibpic s'a- vendres 1 en ella informará el sures cents maniobres, i han estas escollas
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sortit en avió cap al il az on ten pels italiana en els veis de reconeixe- tari d'Estat, senyor Hull. Es creu aquests ports grecs pesque són coneguts
ment loto els interessos erecto a l'In- asaran, han• -än ,trey+4.
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dia per a melles dècades. No fou in- que es deäueixen-edgueihk
ettologii.
ment efectuats ahir i abans,d'ahir a dis- que la votació del projecte podré efec- tualment.
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LA FLOTA FRANCESA
Loira I d'anis es correoso dismtnueit en des rEnn prineini, la seca simpatia Marie la 'ealanblinleisas '¿Coas
!loe de referencia 1 que• la seva • in- tava a rebelar-se contra e! Csavern cen- EL GOVERN SEGUIR.% AJUDANT
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re
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T.,ndres, e. _ La noticia que la se- No obstant, el corrent del Loira es en- rers l'expansioname n t italia. En rea- hem de ' set-arena-reos: (iin extstedni
ELS AGRICULTORS
vestigada confirma que Tautbuhuici•= trals els habitants de les regions del
litat Ii sembla mrat ',astral que una també en el. terreny- internaelonal?
leona esquadra francesa efectuará unes cara amenacador.
'Veda quasi totalment dastruala, malgrat Tigre. del Vadju, de l'Un Lasta i del
Washington,
8.
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Rood'aisarr
Godient.
maniobres
entre les costes de Provenca i
0://1 estaaa isolada de tofo cencentradia
A p artes. el Loira hi • aesolit aquezt unitat potent s'incrementa de la ma- Per • tanf, sal' al- masa
Afezeix el comunicat que aquesta la- sevelt 1 Wallace han facilitat una no- Ciirsega. a partir del dia ass del cerrent, malt Pi nivel record. A darreres heces teixa manera que ho fésa abans r Tm- una realtief: exle1x tiflua os:Incítala
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en aqueSt tetiény. eliliornea que
ha próduit enrame sensació en els cer- d'aque,l /naif sha registrar un pellt de,• peri Britänic.
laja d'una manera • watt visible.
mateixes italians amb el, seus ataca Eas arribat a cap acord sobre el pla que eles polities londinencs.
Era completament sine« sir Sa- posseeixtin'l'MittelkdmieliMlliat ele
esos riel corrent.
aidslis Aleta. 8. - Un ic-73 infermers deis gases asfixiants i el bornbardeig
A reines sin enfonsat tina casa no:: muel Haare catan, fa tan sols unes sir Samuel }loare no aerfeirair per a
ha de descabdellar-se a conseqüència
La premsa publica extensos comenta.
tra resultà ferit en cl boniiaideie de les ambuläncies de la tres, reja contri- de la recent decisió del Tribunal Su- ris sobre els prohlematics "plano de les' despees que les dile s ramajes que bi ba- guante; setmanes, arrossegava meta- aclimata . miss-afta- eciiisPirtsen. la
l' ambulancia sueca. i que actuainent•is bueixen a augmentar la unitat nacional prem, però el Govern estudia amb in- quadra francesa". Els diaris de la nit p itaren l'Inicien evacuada.
fòricament el sabre de manera ame- troba en Coistiadiee16 -efilitc.ek.s - eis !el»
has pitalitzat en aquesta capital, ha fat etiòpica,
seres el majá d'ajudar els agricultora. interpreten el3 moviments de la Ilota
naçadora per a Egipte, i precisament principia:
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Washington, 8. - El president
CnaTrIet.,
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metges sueca, especialment dei doctor
il ocorre dubtar tan sols (qualsevol
Roosevelt. en rebre els periodistes, converses anglo-franceses celebrades a
n
liviander.
que sigui l'opinió del- propis egipcis)
París.
Addis Abeba. 8. - Ahir • un avió de olta negat a contentar la decisió del
-Ha-insista que l'ambulància era a uns
Als cercles oficials es contesta a
que han d'estar agraits per la prereconeixement italiä vela: sobre la pro- Tribunal Suprem, que antilla el funtres Auliesnetres del campameat del ras vincia de Uallo, amb direccie a Godsencia de la Gran Rretanya al set'
cionamen t de l'organització 4 4 A aquesta interpretació dient que la decisió
De5t5. i ha a isaa. que el dia aSans del
del Govern franzes es completament inLondres, 8. - Av iii II,' celebra' una país. I pelo termes del "pla de pala NO OBLIDIN
'AUN
bernhardeig es presentaren als Ibas asan- jarn.
N o obstant ha declaras que demanatot
suggeriment
britänic
i
dependent
de
reunió de representanis deis propietaris suggerit per Laval i ¡loare, sembla
ele; que tenien establerts les fasces de PROTESTA DEL GOVERN ETIOPIC rà al Congrés els crédito necessaris de les converses de Park.
deduir-se
que
aquest
gairebe
pensaobrers
de
mines.
e»
la
qual
els
deis
per a poder complir els contretes
resmentat ras set soldats indígenes
• A GINEBRA • •
primers han presentas • unes ofertes Per va que Atas:ali j a hauria d'estar tana
que ha tes EEstat amb el; grangers.
Fans, alt quals, per andre del ras Desta,
tos (vals 's'aumenten els »mala dels be agraida a Musaolini per haver-h
Ginebra. - A !a Secretaria general
e‘. deixa en pessessió de les armes que
iii to lva liga es cap p a II tnap!tr
obrero en alguna dIstrictes carbontrers
Washington,
8.
El
senyor
RooLa
vaga
de
paletea
de la Societats de Nacions &ha rebut
Portaren.
en una proporeió que varia entre 3if
sevelt ha invitat seixanta Jalen dels
pedes 1 un selin.
grangers a celebrar una reunió el dide Buenos Aires
El Comitè eserutiu deis minaires, que
Un complot...contra
vendres que ve per tal d'estudiar la
reclama un m'amena de osa xettns tres
SBA RESTABLERT L'ORDRE
UN NOU HANGAR PER A RIO HE .JANIERO nova situació a grieta creada aten la
tots els mineirrs, senos t'unit.
Fresco
invalidada, per part del Tribunal SuyBuenos Aires, 8. - El minatre de ciara aquestes proposIclons a atunara la
prem de l'Administració de reajusta- l'Interior declara ci ne ha quedat res- seva contestaeld el mes asila possible.
Hl
HA
UN
RADICAL
COMPLICAT
ment agricola.
tahler t l'ordre, alterat pels fets sagLa conferencia en qiiestió examinará nants daba*, amb motiu de la vaga
. Buenos Aires,. 8. La. noticia ha
descobert un complot ,l'Obje tt e del
en primer llar l'ajut federal als gran- del ram .de construcció. El prefecte
Un "Kidnapper "
qual era assassinar el. leuyór Fresco,
gens per al control de les collites.
policia ha donat sin comunicat, en
governador electe de la preincia de
anys
En la matexia reunia s'examinaran el qual e, din que davant el caräcter
de
'
Buenos Aires. ,
altres qüestions de gran in ter es Per violent de la vaga la policia es velé
Chateauroux, 8. - Un campe:al
Amb aquest motiu s'han 'practicat
als camperols mes afectats per la obligada a adoptar energiques mesurebe
dilluns
al
mati
una
carta
en
quátre detenrions, entre elles la don
decisió del Tribunal Suprem.
re,
la qual se li exigia que colloquee
cap politic del parta' radicalBuenos Aires, 8. - Piquets de onitla de vint mil franco en un llar
L'AJUT ALS EX-COMBATENTS
determinat si no volia que el seu
tropa
garanteixen
els
serveis
sanitario
del
Washington, 8. - El Comise
Reintegració de funciodattly- binara -Mera)
i dels establiments de beneficencia, (une fill, de cinc anys d'edat, los rappressupost de la Cambra, en un infor- així
tas 1 assassinat.
com
el
subministrament
de
pa,
•
naria
me oficial, recomana que es faci el
Després d'actives recerques la g en¡ carn. El Govern anuncia tamla bits del Cual, !disida, Priftulses, ‚lt.
Ateneo,
8.
El
rei
ha
aprohat
pagament de bons als ex-combatents. llet
darmeria
ha
aeonsegint
identificar
de
decisió del Gasean relativa a la reEn el dit informe es qualifica aqueo he que avui els obrero del servei
d'hm,' 1P
lega
neteja sortiran a trehallar protegits l'expedidor de la carta, que és un noi
la mesura essencial per al programa pel-; soldate. .als edificis oficials i a de catorce ans o que presta els seus integració deis funcionaris destituits
de nlarç'
del
moviment
serlicias
de ressorgiment.
després
Un•s
8.600 näpinee
tots els grano establimente de serreis serveis en una finca situada als elde 1133.
a• 3.500.000 de dadas
r Oni estacinns, centrals cia-. tants de . 1 4 casa que háhita
L'AFER MORGAN
1.es IllO rlaliiat t d ' arplesta reintegra•:
•
'sigu e s, del ga s , ete., són tuatódiaas tat Camperol
M•pos Geopréfle• Ine•••
eia, sedan reguladea per lleis que
Washington, 8. - Ell la sessió
per les tropes .
publicaran el ptexim distabte.Fahra.
S•ecio ettrdnetra
la Comieeia, senatorial d'enquesta sogellt elrecterl Unirme
bre les municiono s'ha tractat de les
activitats de diverses companyies on
Aquella
Preu d'un • limpiar compidet
estay& interessat el senyor Morgad.
a Txecoslovàquia
d'abans de la
les quals abans de l'entrada dels EsCENT PESSETE$
Kovno, 8. - Se mar, que s'han proPraga,
8.
A
Svatakateina
(Botato Units a la guerra vengueren a duit maniiestacions antijueves a la
tirase da inri a teta Ellaaral
guerra
hemia
del
sud)
la
policia
ha
detingnt
material
de
gueri
Anglaterra
Franca
petisa chitas de Worny. en Lituania
París, 8. - El ministre de Finances
ra. queviures, meairament s . etc., per septentrional. A conseqüència de la re- diver s os estudiants alemanys. sosairebut una prote s ta dels ciutadana ¡Si vol anunciar eficaçment,
valer de 363 tailions de dólars.
volta han resultas anca deu persones tesos de treballar cantra l'Estat.
1 un dels detallista* se li I an trotas iraiteutre seidors (1 el' antik, titols anuncii en aquest Anwsrit
També sala tractat del compromi, ferides.
Mea.
dquirit per la nada Motean en 1915
Una delegaeió jueva ha presentas documento comprometedus que f;e. ri . cmprestit rus, contra el nou ensartamonten que el grup estata Cal rela- ES de 80o milions de franco e favor
iheripert de Sant Cruz, a Ríe de Janeiro, es construeft an non hangar de comprar fusells amb destinarle les orates queixes al ministre de
Amalio&
soviet
que,
scgoas
noticies.
el
ciona
amb
l'estranger.
1_'or6anitracia
deis
SL
principalment als exercits russos i bri- senior per les persecucions que seis
eI1 Par af semi aerf entre el Brasil 1 Europa. Es roastrtüt peine tánica pee ..valor de aps milionc
fa, havent-se inanat nue•inbri inune• tanta ratnificaeions a tota la frontera Censen de ministre§ 4 el,Remsge
diata.v.ent una enquesta. - FabrN _
a Ale. eveteer. .E4101,
erielkoe ¿Bohèmia.
dblarA.
Rada dfs prbecipla de la tientes mis moderas
-

parla d'una victoria
del ras Desta

esqua-

dres anglesa i

La neutralitat

•

antiaeri

Hauptmann sera executat de ein en yuit

Qüestions
nord-americanes

França
Els rius
decreixen

Augment dels jornals
dels minaires anglesos

AUE

senyor.
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Del torileig de Hastings
Dissabte s' hacia de celebrar el
ja tradicional torneig, competició nadalema., en el qUal i prendí aart cada any
les principal, figures escaquistes.
Enguany 'sembla que tamicé és el mestre Flolmel probable guanyador.
Per a nosaltres aque,t ' ana Hastines
ha tingu t mes interés, ja que entre els
participants tenim el doctor Rey. campió
crEspanva, i el mestre Koltanowsky, que,
cara saben els nostres lectors, es residenciat a Barcelona, considerant-lo, per
tant, com a nostre.
Llur puntuada., que saben, inimillorables, ens fa esperançar que les últimes
noticies que rebrem seran forza falagneres per als nostres escara.
De les dues partides que a continuació publiquem n'hi ha una de molt intetessant jugada entre el mestre taecos¡n'yac Flohr l'actual cameló del món,
ame; l'altra penalty a la micarna prova
catalana suara finida, el Campionat Individual de Catalunca, comentada pel ju_
gador del Club Iberia i directiu de la
imstra Federació senyor Josep Rama.
Partida número 7
Torneig d'Hastings . 193r-32
Negres, Fusse.
Blanquea.. Medir.
Gambit de Danta. Defensa estaca.
P4 1) -P4D; 2, P4AD-P3AD:
3a C3AR-C3A: 4. CA-PR: 3. A5C92D; 6..PXP-PRX P; 7. P3R-A2R;
St A3D-CiA; 9, D2A-A2R.
:-Generalmeat les negras jugant en
atmest quadre el cavall, co el mo• t
, lo. O-0 1 C3Ca ir, C2R- CC: 12,
AXA-DXA33, C4A a C5T; 14, CXCDXC: :451:Z3TR.;C3A; P5, CXA14XC: aia':a1)3Ca0-0-0.
aEnroc oportú. D'altra manera era
Molt difícil defensar el flanc de dama.
18, TDIA-C1R: 19. P4T- C2.\:
20. P5T-P3TD; 21, 1)6C.-T3D: 22,
D7TtP4CR4,...3.3. TA-}C; 24. T3CR2D..Amb-iquasta jugada Euwe d e
mostra la ansia arguretat i serenitat
caracteristiques; 25, TXP-Ti AD;
26. AXPTD...
-No Osar-m.11ms de perdre temps defensant el rei. Si 25, PXP-DXPC;
arpenaeant .P412,
igualment si 25, P3C-D X PT:
que amenaça 26... P4R; i si 27, A5A-a-RID: no es pot prendre la torre, a
causa que el negre furia._ T3T, segun de mat. Flohr es decideix a act uar amb el seu alfils abans que
Euwe pugui consolidar el seu atac.
PXP: 27. P3CR-D5R; 28, P3A•
D X D2a : 29. RIT-.....
a
ao hagués
- ¡Si Plebe a la jugad
iir R2T, Euive orri-1-; 3 0, axr-

ro!

si 29. T2A-T7T4-1, guanyant
Estime en ambdues yariants.
Pera, la partida ion continuada per
les negrea amb 29.... D7D; 3 0 . TICR1)7AR;
3t, D6C-DXP-1-; 32, R2T.
D7A4-t.33, RIT. Darant el xec conrinu. la partida fou tenles.
Campionat individual de Catalunya
Negres, Xerta.
Manques. Sola
Pea de Dama. Defensa india
r. PD -CAR; 2, C3AR-P3R; 3.
P4AD-1"3CD: 4. CAD...
Es considera millor 4. P3CR seasuit de 5. A2C. En aquesta variant,
dita "Sistema Rubistein a , les negres
han de tenir molt en .compte la desprotecció del A D, que dóna lloc
a diversos paranys.
4.- . A 2 C; y, D2A-P4D.
Aquí s'acostuma jugar 5,... P4AD, o
ramita ASCD; 6, P3RA2R; 7, P3CDP4A D.
.
Amenacant guanyar un peó per
PDXPA; 9. AXP (;si 9, PDXPPAXP!), AXC; ro. PXA-PAXP.
8, PXPD-CXP; 9, A5C-!--C3AD;
C5R-TD1A; ir, 0-0-0-0; 12,
C3AxC : DxC; 13, AXC-AXA; 14,
CX.A1TXC.
Aquestarasimplificació -perjudica el
blanc.
la, D3D-PXP; 16. PXP-A3A; 17,
P4;. 18, TD1D-PXP; 19,
Es clar "que si 19. AXP-T3D;
guanyen
Curiosa posarla!
;Les peces que abans es limitaven a
defensa /. ivo .peó.isolat, ara, sense variar 1W situada, serveix per atacar!
T3T5: 20, A1A-T (1A) ID;
21, .A2C-P3TR. Potser que 2 1, T3D
fóra millar; evita la jugada argüe/ir
amenaça doblar torres. De niés a
MeS, si el 'blanc' juga TXT,
el peó alfil reí vindria en ajut del
DF fluix.
22, T411 -T3R ; 23, T4C-D41D:
•
DrC-P6D; 25, AXA-TXA; 26 ,
D2C-D4TR?
No solament el5 bons jugadora indarren alguna 'regada en aquestes
distraccions, sinó tamicé els grans
mestres i supercampions.
En canvi, 26, D4AR! china lloc a
interessants variant,. Per exernple:
27. T3C-P7DI 28, T3AR (el peó és
"tabú". a cama de 28, TXP-TXT;
29. D5.IT-D8C-1- i mat a la següent
jugada). 28....T3R!. etc.
Si a 26.... D4AR!: 27. T4D-T (3A)
3D: 28, T (rD)X1:9-TXT: 29. TXTTXT; 3n, DXT-D8C i mat a la seJ per últim. 26....D4AR!: 27, T3CPgDS: 28, P3AR-D3R!. etc.
DYT-abandona..
Després d'haver perdut una torre,
les negree estan am e naeades ami, perdre l'abra i amb nx.Pc mat.
Aqueeta partida, tualgrat algun
error, do interessant per als que collercionen aquesta seceia, per ésser
original.
PZNYA COMPANYONIA
El divendres p assat, tal con, e s tava anunciat, a l'estatge et .Anne ,, ts peyi &Ira el eenvor losar; Rama una
:,a r tida comentada.
Ron nombre de sOCi5 i altres convidara esroltaren anth delectança
jeme
expert jugador. Faca un exit,
pel qual e l felicitem.
FEDERACIO CATALANA
D'ESCACS
• Fas fa avinent que la Federació té
en projecte diverses organitzacions
per a la propaganda d'aquest joc.
Lima d'elles és una serie de Iliçons
gratuitas per als no iniciats, al seu
estatge: Bellafila, 3.
Aviat es listaran dies i hores per
aquests ettreets.
A. SANTASUSANNA

t
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Torneig de Lliga
El Barcelona a Sevilla. — En reguip que el Barcelona desplaça avui
• Sevilla no hi ha variados». Aixi,
dones, jugara el matean equip de diumenge passat a les Corts contra l'Attecle de Bilbao. Per tant, els jugador;
que maraca aquest mati són: lborra,
Zabalo, Areso, Argernir, Berkessy,
Balmanya, Vantolra, Raic, Escota,
Fernández i Torredeflot. Com a suplents hi van Noguers ¡ Pedrol.
A l'Espanyol hi ha un debut. —
L'Espanyol juga al seu canip contra
el Sevilla i presenta la novetat del
debut dei bilbai Mandaluniz com a
davantei centre. Aixi. debas, remar)
que arnb toca probabilitat arrenglerarà l'Espanyol, sera: Martorell, Pardo,
Pérez, Edelmiro, Soler, Lecuona,
Prot, Costa, Mandaluniz, Manolin i
Bosch.

L'Arenes s'entrena a les Corta. —
L'Arenes ha de jugar diumenge contra el Júpiter i, per tant, s ha quedar
tota la setmana a la nostra ciutat.
Avei 5am:reí:aran a les Corts en vistes a l'encontre que ha de jugar al
roble Non.

Frontó TXIKI-ALAI
\VI I, Taula, le I

Luan ANGIELITA
contra

2

0a

I 5 TONS
Nil. t les lo 15
NATI 1 LOLILLA
"orara
SAGRARIO 1 AURORA

L'homenatge a Josep Samitier. —
El partit dhomenatge ¡ benefici de
Josep Samitier es jugara el dia 19
al camp de les Corts, segons acord
de la Federació Catalana. Els clubs
del grup A de primera categoria es
reuniran a la Federació per tal de confeccionar la selecció que prendrà par!
en Vade. Aquest equip s'acarara al
conjunt txec Zidenunice. Horn diu que
a la selecció hi figurara l'homenatjat
Samitier i el ami antic companv erequip Sagi-Barba.

FRONTÓ

NOVETATS

Nit, a les m'u, a cistella:
AZCUE-BERRONDO
contra
ANTONIO-TRECET
Nit, a les ro'1,5, a pala:
ARAQUISTAIN-PASAY
contra

ZARRAGA-PEREA
Detalle per candis

L'entrenament
de la selecció espanyola
SELECCIO, 2; ZIDEMMICE,
Madrid, 8. — A l'Estadi MetropoEta, s'ha celebrat aquesta tarda el
partit d'entrenament de la selten,)
nacional, que ha lluitat amb l'equip
ralea Zidernmice.
Sota les ordres del senyor Pere Escartin, els equipa shan aliniat en la
forma següent:
Seleccio nacional: Eizaguirre. Cidad), Quincoces, I'. Regueire, García,
'pifia, Vantolrà, L. Regueiro, Lángara, lierrerita . i Emilin (Madrid).
Zidenunice. Burget, Negelsív, Nener, Eremias, Pospuchal, Novit, Nepala, Chess, Brussa, Kluma i Rul.
En el primer temps, per ordre del
seleccionador doctor Carda Salazar,
els seleccionats no s'han ernprat amb
contrae, ¡ han realitzat un joc asossegat, malgrat la qual cosa han exercit un domini pronunciat.
No obstant la pressió deis espanyols, no s'ha pogut marcar mis que
un gol en finalitzar aquest primer
període, dtatit a la bona actuació del
porter hanaae..s. que s'ha fet ovadonar en «Id - 2, 1guns xuts de Lluis
Repudro i 1 angara.
El centre davanter °atiene ha estat l'autor del gol. en rematar d'un
aut ras un centre d'Emilin.
Durant el primer ternps, relement
que miilor impressió ha causat ha
estar l'exterior Emilio, que ha realitzat una exhibició formidable. A la
linia de mitjos lpifia ha estat la figura mes rellevant, i a la defensa. Quincoces. Tamicé Eizaguirre ha efectuat
alguna que altra jugada demostrativa
de la sera indiscutible classe.
En la segona part s'han introduit
canvis en remara Campanal ha substituit Emilin en l'exterior; Eguequiza
i Eizaguirre, i Caqui Bienzobas a
García.
El joc ha estar de pitjor qualitat
que en el temps anterior. lla continuat a:al mateix el domini dels espanyols.
Iba causat gran sensació, en aquest
tenme, el joc ele l'ovetenc Herrerita,
que ha disparar admirablement amb
freqüència, i sita mostrat, demés,
gran dominador de la pilota.
Cap a la meitat d'aquest segon
temas, un Icen centre de Campanal ha
estas recollit per Lingara, que ha
passat a Herrerita, el qua! . d'un x'1t
admirable ha batut per segona negada
el portee txec.
Pocs minuta abans d'acabar sha
escapar l'exterior de l'ermita estranger i d'un dispar potent ha batut Urquiaga que ha estas el jugador 1/1és
desafortunat de regule resrional.
Baixes a l'Atlètic de Madrid.—Maarid. 8. — L'Atleta: de Madrid. vis(
l'escàs rendrnent que han donat diversos clemente del primer equip
decidit concedir diver g es baixes a
partir de primer de mes.
Fins ara no s'ha fet pública la llista
deis llieenciats.
Gludicelll a l'Olimpique de Lino. —
Lille, 8. — Abans de tancar- g e el tern i per a la inscripeia de .jugador'
professionals per a 1 1 present temp'srada. rOlimpa s ue falleis ha Atinen,
la eianatura del jugador sod-roneriza
(,ludicelli, que fan preve) nel afarlria
sense resultat. F.1 Club francas t'A
en negociador' am), un altre notable
:Mirador austriae.

:l Barcelona- DE
mita1,8a19leadepirsierde
P Dipe
Dner:
igo 23-26 de
Turó
ge
- Bareslona, a les Mates del rómpela.
Ele jugadora lumen de trobar-se
al Club on lingl de celebrar-se el
TARRAGONA
mata, un quart d'hora abann de las'
senyalada per ale corresponents parNou comissari, — Refazandum.
tlts.
Accident amb una arma. — La
lis estat designat jutge-ilrbltre d'agafada campionats el aenyor J. Mir
vaga de caneeledere
1 Servid.
Tarragona, 8. — Avui ha pres posAls «ceses consegüents, hom prevé
tots els Clubs; que eta partits «a- sessió del sen carrec el nou cornissari
queats campionats en ies Seres tres interi de la Generalitat, senyor Albert
categories seran jngitts amb pilotes Talavera.
— Avui ha continuat la signatura
Sin zenger'e.
del referéndum popular sobre el contracte municipal de l'enllumenat públic. La votada, s'ha dut per primera
vegada a terme sense protestes. Fina
FINITO ffil i CIPIL P I L I C E
avui han signat i.o36 electora dels
3.5 00 que són necessaris.
Aval, dijous, tarda
la Cara, turne municipal de
Tortosa, mentre estaven jugant els
GAONA-SARASOLA
coarta
nens de ais anys Josep Rovira i Josep Bartomeus. s'han trohat al lloc
GOENAGA 1I-ELOLA II
conegut
per la Fosa un revólver. MenNit:
tre hi estaven jugant seis ha disparat
ANDRINUA-CAZALIS II
Revira
ha resultat ferit. I.i ha
i
Josep
( 0 1111 ' ,1
estat apreciada una ¡celda al col de
GURUCEAGApronòstic reservar.
MAGUREGUI I
— A les oficines d'Estadística municipa. 1 sItan presentat fine a v ui aoo
sohicituds de nova inclusió del cens

4111
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YOUSSONF HUSSANE, EN UN
COMBAT MOLT DISPUTAT,
VENÇ ALFRED KOCH.— GARD1AZABAL I AB KAPLAN FAN MATX
N CL
En contra de les nostres previsions,
la vetllada celebrada dallada no tau tan
interessant cont era d'esperar. Abans de
començar el primer cumbat l'speaket:
anuncia que "per haver-se lesionar en
el darrer consbat celebrat la setmana
pastada, el Iluitador italia Angina sera
substituit per l'armeni Maniac a . Aquesta substitució no es gens kit reauda
pel públic. Tots sabent en que consisteixen els combats en que litterae' Charlie Manida; i aqucst no fou una exepcia. Com de costura, el públic protesta
diverses %nades davant les irregularitats de rarmeni. El combat acaba al
cap d'Ir in. 12 s., en etzibar afanuk
top de genoll a restamac del turc (cap
prohihíti, el qual en aquest precia mement i el rebot contra la lona,
on el imanté per espai de tres segons.
Tampoc e 1 combar Gardiazabal-Ab
Kaplan no respongué a l'expectació que
ha cia despertat. La 11Mta més aviar ion
monótona, Anotem dos Ilançaments Jura
del ring del jueu al basc, el qual lio
vol pas dir que el domini fos d'aquell,
ans més aviat la iniciativa la porta sernpre Gardiazabal. El Meta pera, és forti5sim i duna resistencia a sota prova
i reeixí a anullar sempre el variat inc
del base i l'avantatge que li dona la seva
envergadura, El combat arribb al límit
sense que cap dels dos contrincants restes durant tres segons despatIles a la
lona, essent donat, per tant, nutre nul.
El triomf del turc Youssouf Hussarn
no fou tan facil com es creia. 1 és
que l'alemany uneix a una gran força
muscular una rapidesa gens corrent, qualitats davant les qua!, s'estavellà mes
duna cegada la superior técnica del turra
Donarent extractadament una aisló del
que bou el mata.
Comença la Iluita amb latan de l'alemany, que aconsegueix acorralar el rurc
a les cordes, en les quals queda aquest
suspes per alguns moments amb eis
peus entortolligats. El turc contraataca
i reix a aplicar clara al peu de l'a ! emany, el qual moments després replica
amb clau japonesa al hraç i tisores
cal! . d e le, e tfals el Jure s'alliberà mitjançant el tirabuixó. El contbat transcorre igualar. Hi ha un moment citocionant en que sembla que el turc tocara a la lona, pera efectua una escapada impressionant i va a parar fora
cordes. El combat continua amb uri Pecad avantatge del turc. Aquest rebot
l'alemany contra la lona i al seu torn
l'alemany el Venga fora del ring. L'alemanv aconsegueix aplicar una serie de
claus "airea doloroses, pera el tare dana
la sensació d'esser insensible als
El combas s'acaba de la segitent manera: l'alemana Ilenea el turc contra
la lona. Aquest s'aixeca i t'estampeix
diverses vegades contra el pit. L'agafa
pel braç, efectua una clan de llançament
japonesa, deixant-se catire sobre el pit
de l'alemana, al qual immobilitza agafant-li els munyons. El combat bu molt
disputar, i, com ja hem fet constar, el
turc no en sortí aria) la facilitar que era
d'esperar.
ARC
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CAMPION TS DE C ATALUNTA
PER EQUIPS
Primera categoria
En virtut de rautoritzacia concedida pel Comitè Executiu de l'Asaoaleaba de L. '1'. de Catalunya als Clubs
que prenen part enguany en el Caraplenat per equipe de primera categoria, per tal de poder modificar la
forma 1 ordre de celebrar-se els 011contres real-cedilla i meta ileond dels
capitanes dels esmentats equipa, sita
disposat el g egrient ordre de joc:
Dissabtes, a don quarts de tres: Dobles senyora.
Diumenges: a dos quarts de den:
clacota individual senyors: a dos
quarts d'onze: individuals dames; a
don quarts de dotze: primer i sepan
inciiridua In senyor g : a les tres: tercer 1 quart Individuals senyors.
Efectuat el sorteig entre els treu
Clubs inserits a la primera categoria, ha donat el aceitera resultat:
Otea 11-12 de gente: Turó - Pompela. a les pistes del Barcelona.

Pilota a

l

CASA BAGUeS
(igrrErom

BADALONA

E ei dossrsioni•me

Repreeentaci6 teatral. — Accident
del treball. — Atropellament.
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sofria de bronquitis ates de lela malta anUs sense
popues pudrirse amb res. .Després de prendre cinc capsen de la CURA N.. 15 DE L'ABAT HAMON eatet guarft
cOmpletament i ens ha trames el seu certificar de
puarintent.
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Merevellós mètode de eurocite por majé da
PLANTES, desco'oen per
HAMON
Son EtILESUblISPoLd; sola consten ab cts.
per dla perque cada capta dura un roes.

QÜESTIONS LOCALS

rosa
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SANT ADRIA DE BESÒS

MANIFEST

Agressió. — Ressentiment per un
eecrit. — Asternblea

A IGUALADA
L'alcalde gestor de les dretes, el lerrousista senyor Yeremund Bertran,
publicar a p iad d'Igualada un arti:te
eli cf qua! fa tul re211,3 de la sera actuarió gestora i de paaJada Pretatt ier
política amb coses que no entendrd

i amb altres que desfigurades a la uva
manera, podrieti deso
rientar l'opinió. Per
alzó traman que tul la perra de dedicar-In si', conzentari.
El sensor Bertran camilo per n ccardar els tenips en que cll fria de repiiblicd dins els rentes del Centre d'Esguerra, pan en agrien centre convien
erraniament—coM alma demostrat a basta;,cnt—els homes terrou,ri.vr,r que cll
acabdillava. 1, rememoran l aquella' des
intmcdiats anteriors al 12 d'abril, parla
duus republicans "que ei sisquera sabien els eolors de la ba tidera tricotar",
i els fa relee,. 1 no s'adonis que ar
veritab.les sobrevinguts d'aquel l moziateut,
el.r que realment iso trobazetz desplaeatsi despees l'ha demostrat prou palesames/,da eis qui, C001 el!, ni tan sol'
es recordaren que exalta una bandera
catalana. I 14(1.3 de les coses que fan
mis pena de recordar is que justament
aquesta mena de republicana fossin eis
que el 1 4 d'abril proclamaven, arase so.
brr que vena dir, la República Catalana des del balee del nostre Ajar:tan:en& 1 que tinguessin preponderancia
en el primer Ajtottanient republicà yue
hacia de collaborar en la instauració de
la t ida entonen:ira de Catalnuya, sera-

son la salvació dels malats desesperaba pugné posee/xen un
extraordinari poder curattu, gracies a la perfecta capacitat
de assImIlació de les Plantes de qué es componen. les guau
exerceixen una enérgica depurartO 1 renovadó organIca que
restableixen rapidament reqUillbrl de la s'Out sense necessitat de régim alimentici. No perjudican ni produeixen trastorne perque no contenen tfaacs tu estupefacents. nomes
Plantes saneo i benefactores.
I senae compromls renri voste l'intentaGratuit sant
lItar. "La Medicina vegetal". gel
Dr. Sabin.que eneenys !amanera de guarIr lea malailles per mitid de plantes, I el "Boletín Mensual"
"Lo que dicen los curados", qua reproduetz lea carees domo'.
trena Vencida daquest meted. vegetal.
Nom
Caere?
Ciutat
Provincia
Envieu aqueas rimó coto a Innatas n franquea 2 cta.) a LA.
NO11.4tuatli5 ISUTANICS I MAIIMiti, fiptoia de la Wyrerajtat, 5. BAINehLAJNA.

Sant Adra, 7. — Alen, a la taverna
coneguda per "Pep del Carber" hi ene
Josep Zaragoza Martínez, de 39 anys,
domiciliar al carrer de Pere IV, número 2. i que pertany al cos armat de
creació gestora "Acción Ciudadana '. Entre vins i licor, Zaragoza queda tota;ment embriac, i trobant-se en aquest
estat s'entaulà una diseussi6, en l'entremig ele la qual un tal Silvestre dona un
con d'ampolla al cap del de la "Ciudadana" i Ii raja sang abundosamcnt
la ferida. Portar al dispensari se li aprgdi una important ferida contusa a la
base del crani i de la regió frontaal.
— Segons informes iidedignes, existeix una personalitat local que vol querellar-se contra el senyor Ricard Selva
per un escrit d'aquest al setmanari badaloni "Front" en la secció adrianenea.
— Diumenge al mata al local de l'escola nacional número 1. l'institut de Sane
Isidre Llaurador local efectua una assemblea que transcorregué força animada.

PRODUCTE
NOU
Untuós, aromàtic.

rre incompresa, qiian ilÔ 1 2csbots,da, pel
republicanisme lerrouxista que ella mar-

Es prepara
en un

miren.

..4111b tot, el sensor Bertran creu de

bona fe que en len t'introductor al re-

pub/aalarme de quasi tos els hoints

d'entierra. Sureste: que ara—despres
de coblaborar-hi any i escaig—haurit
repefit la gesta csrb els humea de la
dreta. I heus sei que a Igualada ja será
tontona republica sola el padrine.ge del
senyor Bertran. De la mateisa manera
que el "caudillo" ha estat la meter:ella
republicana de tetes les terres
Es ven que (muerta mania radical és
Un mal ette s'encaman,' dintre la pròpia
familia. Afortunadament, pera—i nata
he dient seriosament—, el sensor Bsrtren es jarope d'enconzanar-se altres
"rnalaltics" tambi d'arre' ben radical.
Ginan parla del 6 d'octubre, is der,
se'n plany i el condennta categ¿pricament.
No se n'hauria de pldnyer, perqui sense
aquella data ell no hauria presidii 1%4runtament; a no isser que una forte
citan d'opinió multiplica/ per d'II
els r36 vots del seu partit. l'ataree rhauria de condttnnar. punta pertany a un
partit que te ajudar a provocar-lo i no
Par per a (lunar a favor de Caten ;:,a.
SOIN dels q ue saberes veure els cerero i
les coses tristes d'aguan 6 d'octubre, pera
aquella data enclou lambe coses sagrades
que nemis pot cornprendre, respectar i
terlarar miii rol. outinticament republird
i catalanista.
Despres les emrrbs pela tioraaja de
ladministració. I, és clar, els catres ho
espantaren tot i ell i els seus /so han tingitt a apariar. En primer lloc, hens de
dir-vos, senyor Bertran, que, seriasamort
i rectament, no es pot parlar de "situació
critica de l'erari i quan sin
rada perqui sí es fa un tort a la ciutat.
1 ningú, absolulament ningú, no podra
esposar docuntentadament preves de mala
administracid a canee de 1%4 juntarnent
mol, n'ojeriza de la coalició destino-res.
1.:1 que hi ha, sen yor Bcrtran, és que
iss han fct parlar de coses que vas no
todita encelar. Remite ;no us recorden
de la deisadesa imperan, a Casa la CM.
tat guate mis ireu de la Comissid de Fitum.-es? Fou desliares que l'Afuntainceit
contened a paralitmr, quasi per complet,
la maquina recaptadara. Fou aleshores
Que s'inicia rocumulament, a les oficines de l'eljuntatnent, de veritables amatanyes de rebuts a earrec dels Contribuents municipals. Mis de tres aayades
de tributs de teta suena SeriSe cobrar
jeien in camprensiblement a les oficina
municipals que Va entrar l'Ajuman:era
de les esquerres coalitzades. I dar; arrenquen, senyor Bertran, les enraonies
i les queises justificodes deis creditors
del MuniciPi. Ello teuen roó de queix/rse, PerO edo havieu de callar.
hm per a salis/er el just desig dels

Badalona, S. — Denla tindrà lloc al
Cinema Nou la representació. per
la companyia de la eminent actriu Margarida Xirgu, de l'obra "Doña
Resita la soltera o el lenguaje de las
flores". Aquesta funda és a benefici
de l'hospital de la nostra ducal.
— Mentre treballava en les obres
de l'antic safareig non. l'obrer Domenec García López va teme la desgracia de caure i es va produir ferides
de con sideració. Fon assistit al dispensari.
— Al carrer de Francesc Layret fou
atropellat per un autornediil que fugi
ràpidament, afodest Vilardell i Costa,
de 42 anys, donticiliat al carrer Cases creditors municipals yue l'Ajuntament
i Amigó, 55, Li produí ferides de pre- popular sitspis, comprenent que tot res/ore en incrementar el cobrainent dels
miarle reservat.
rebuts endarrcrits no seria suficient, va
acordar en sil dels seus plus autoritzar l'alcalde per a negociar l'obteneiö
1111111•11•1nggg
d'un prister. I ara resulta que per Itovcr-se limitas a executar amest 0C2i11,
provocat per causes que us afecten i
só ,, cap orgull, airequeu les campanea
al rito al t.i per torna us N'atribuiu la ta-

En
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DEN EU
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electoral.

— Una comissió de cansaladers ha
Aquesta nit, al Nou Món visitar avui l'alcalde gestor, senyor Vidal, i li ha demanat que sigui rebaixat
Per a aquesta nit, a la sala del el nou impost creat per l'Ajuntament.
Nou Mala hi ha anunciada una excepEl senvor Vidal en rebre els inforcional vetliaela de greeo - romana, orga- madors els ha manifestat que l'Ajunnitzada pel Hidra Club Nelson.
tarnent no esta diaposat a retirar el
El programa as el segilent:
(lit impost i que si els ransaladers perLlengers: M. López contra Doma sisteixen en la vaga, ser is permesa l'enneeh 1 Mompart contra lorrons.
trada de carn forastera.
Mosca: Cusca contra alada, carvi.
pló de Catallinyn.
TORTOSA
Llengers mitjans: Bamala contra
Catalunya.
Noticianl
Gall: Prades contra Cuesta, primer camote cte Catalunya 1 d'Eananea.
Tortosa, 7. — Isla quedat clausurada
Pes Mitre: Cases (82 quilos!, con- l ' exposició de pintures que d'ença del
tra Salvador, eampió rrEspanya.
dia 25 de desernbre era exhibida a
l'Ateneu.
niä — En el partit de futbol jugar ahir
al camp del Raval entre el ta E. Ulldecona i el Dcrtusa, guanya l'equip
EL I CAMPIONAT SOCIAL
local per 3 gols 2 1.
VA. E. I'.
A la partida dc l'Aldea els po—
La Sedó de Gimas 1 Esports da bres Antoni Lorente Devara. de 39
l'Ateneu Encitlopadlc Popular, que anys, natural d'Orihuela, i Francesa
des de comenaaments de l'actual cura Cotana Bell,). de 6o anys, natural de
compra, per a desonvolupar les seves Cullera, que demanaven almoina, agretasques amb unes mes implicas ins- dicen amb an gattiaet Oil aej, d'aquella
taHacions les civals 11 han permas partida i Ii produiren una ferida de
«incorporar al seu radi d'aetIvitats pronòstic reservar a la mi dreta i inl'espora de la pilota a mit, es (Esposa tentaren agredir un guarda rural. Foa celebrar el seu primer Campionat ren detinguts i ingressaren a la presó.
— A la sortida dei tren núm. 7 0 1
social individual, per al qual compta
amb gran nombre d'inscripcions, cosa de restació d'Arnetlla de Mar, el passatger
Trinitat Castellnou Piniella
que evidencia cont aguan popularisaim
esport ha gnanyat rispidament el fa- gué la desgracia de caure d'un vagó i
vor dele coneurrents a les seves, ella- ea produi ferides de pronòstic reservar.
atal de gimnastica.
— El conseller de Cultura de la
El campionat es disputara els dios
Generalitat, donat restat precari en
feiners, a les ruft de la
i
que es troba el museu-arxiu de la cMel proper dissabte «a 11.
tat. l'ha subvencionat amb 7.5 00 pessetes anuals.
— En la recaptació que feren ahir
Aparel s fotogràfics
a la tarda les afiliades al Partit Republica
d'Esquerra a profit de la gota
Prisma tat.s, Em pales, Clames
(le Ilet, recolliren 38815 pessetes.
nea Fonògrafs de toree menea
— El Club infantil "Mickey" esPellicules Pathe • Baby, Maquitigué aliir a l'hospital per tal d'obseDiscos, etc., etc.
quiar els malalts ami) dolços i tabac.
— El vinent diumenge sera honte JOIES BRILLANTS
natja!. amb rnotiu del seu trasllat a
°casi°
Tot de veritable
Barcelona, el que foil administrador
Compra, venda 1 oenvl
del setmanari "Vida tortosina", senyor Ferran Ferran,

ACTIVITATS DE LA FEDERACIO
D'ENTITATS EXCURSIONISTES
DE CATALUNYA
Després de l'axit assollt amb Feapedició de nombrosos autocars, que
aprofitant aquestes darreres testes
portaren centellara de muntanyencs a
gandir de rencis de l'excursionisme
ami, esqui, la Federad() obre 111sta
crinseripeiú per al dia 11 del corrent
(dissabto per a anar als Rasos de
l'aguara. El /n'en d'aliada i tornada
senil. cona de eostum, )3'50 pessetes.
La hiscripció es taneara avui, dijous
i (lema seran llamara els Lidiara si h t
ha mou nett. Inserten-vos a la Secretaria de la Federada, Rambla de
Citualetea, 9, plitner.

!f

EL TERMES CATALANES

i

L'alta

s

Del que dieu sobre la piscina ta:drii
mes deixar -vos en la vasta tossuderia.
En aquestes motrices planes esposarem
el prostet eriteri i els fels no ens lran
dermentit pos.
Cap al final del vestre trianifest tor-

nen a relkscar es parlar dolssistincia
S' Oda/. Preferim, però, desosar -ha tot de
banda Pel respecte i estima que vis 'rie-

reis l'obra a reedito,. Pera fixeu-pos
que parlen' de l'abra a realitlar, tisis
que el mes apassionatdett mitres ha
de reconii.rer oso no /ü heu fet res. Na
heu la res tnes que una tnica de palitiqueta innorent per tal de cuinar una
Junta administrativa que as ajadas a
no fer res. Per aire) ara, quan dieu que

tot "rutila sa:iSfartarietenent", hont no
S3 11 si riere o sentir nastima. LIdsfinta

d'aquests esperits que amb les 'trillan
Mur: a les non: pi, a ter quelcom d'erre:ea' se les deis,» rovellar i ea
temen ni el Pelee de cercar vas rxeuee,
ton sois nena excusa, a la lelo Marin'i r; es mis. Pera no pedem deisar de
remarcar amb gola que potser per pri.
mera regada, a Otero dadreear-vos a
l'opinid, heu recordat de la prdPia
!lengua. Aquell començament ton g e ma 'rauntet radical de "can la verdad en los
labios" ha Jade/tino, aisi sin "amb la

Verititt ale alovis" km" si bi ha !semita
aquel tu/ de lerrousirme, ve a demostrar qye ee Oeffelfea ventijol del 14 doheil mc he bufat pes endeboa'es.
felicitem i en.: en felicite"

instant

XOCOLATA
EN POLS
15TOTX
500 gpoms, 2, — Ptles•

250 „ 1,15
125 ,
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ELGORR1AGA
MARTORELL
Votació anublada. — Del
— Väria
Sisa rebut un telegrama del Conseller
de Governació, per mitja del qual es comunica la illegalitat amb qué es procedí
a la vetadó dels nous membres de la
Junta directiva, corresponent a l'asee:ubica general ordinaria d — E1 Progrés-.
i cte consegüent caldrà una altra assembl ea, per tal de procedir a una nova
ció. tenint en compre alló que preceptuen
els Estatuts de la societat de referencia.
— Per al dia 23 del corrent, el Ouh
de Natació Martorell celebrará la reunió
general reglamentaria.
— L'Ajuntament ha adquirit rimmeble propietat del senyor Josep Roig, situat a la plaça, pel preu de 42.300 pessetes. a l'objecte danstaHar-hi la Casa de
la Vila. L'actual edifici Ajuntament será
posar a la venda, o be es prccediri al
sen enderrocament, i en aquest cas es
faria un passeig que conduiria al riu
Anoia.
— Entre les minores que el alunicial
té en projecte. hi ha el pont sobre la via
del tren de M. S. A. que ha d'unir el
barra de la carretera de Piera amb el
Grua Escolar Pintarte,. d'immediata
construcció; i la conducció del torrerit
de Resanes. en el trajecte compras entre el carrer de Sant Josep i el carrer
del Mur.

MANRESA
Fet sagnant. — Esports de neu
El senyor Prunera
La passada nit, al carrer de Serarols.
s'ha produit un fet sagnant entre un
llogater i un rellogat. Va resultar ferit
Pere Bonachl i Femandez, natural d'Almeria. L'agressor, Benet Cano, també natural d'Atraerla, ha estat detingut i posar a disposició del jutjat. Terna al
seu poder dos ganirets i un punxa.
— Ha estat detingut Pasqual Almenque i afontiel. de 3 5i anys, i natural de
Sena (Daca) per creore'l complicar en
diferente robatoris d'aviram. Fets els es
cas ha reaultat iaser -brinametsdl
P rofes oi onal del robatori que ha camplart
diferente condemnes per aquest motiu.
— Una nodrida representarle, del Club
Muntanyenc Manresb i alguns simpatit.
tants del matei:: Club es traslladaren dorant el% dies de Reis a 1eg pistes del
Port del Comte, per tal de practicar esposas de neu.
— L ' ex - co missari de Tarragona amor
Llu i a Primera. que es trobava reeidini
al sen tiomieili d'acinesia cintas', en iituaci6 de presa atenuada, ha estat sebtadarnent reclama! per l'autoritat m i litar i conduit 'ten la guardia civil a Barcelona.
Amh aquest motiu, pel domicili del ' enyor Praners han desfilat molts
que aesahentats del trasllat inesperada•
ment, han volgut fer present al seeyor Primer, el seu afecte i la sera tensideracié.

VILANOVA 1 LA GELTRU

Mort d'un ex-alcalde popular
Després de llarga i traiaora malaltia,
dilluns finit el nostre antic i ex-alcalde
(Vaqueta tila 5 tnyor losep Saatmarti i
Sedan« a l ' elAt cie 6ä an/ s.
BADRINAS Mobles Hotne d'arrelades eonviecione republi.
sanes i Iluitadoe intatigablt duran, tea
DIAtiONAL, 41• — 7111170N 73013 la seva vida, gaudia de gran popularitat

c.
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FINANCE
V1OVIMENT BORSARI
MERCAT LLIURE
El mercet de valors resisteix actualment una loca opressió per part deis
elements drctistes. El descontentament
que regna entre aquests, pel tomb que
ha empres la situació política present, té
tina visible repercussió en els destins
borsaris, i s'ha produit una deflació tan
exagerada que s'ha arribat a limits no
ccnstatats de niolis meses encä.
I el pitjor del cas és que aeoliceguei y en llur intent tense gaire esforç, j a .
q:e en retreure's la maese contractadora. imposen Ilur posició tense trobar la
contrapartida que serviria per armilar

Ihrs orientacions cierrotistes. Venrem
fins a quin punt aconseguiran imposar
llur voluntat, consentida amb escepticisree . per la resta de sectors, sens dubte
me. ; notnbrosos., peric que inc A ilecideixen a elantar cara a l'envestitle.
No cal dir que el negoci portat a terne en les dues sessions que celebrä ahir
ei mercat cEcspeculació fou en extrem
reduit. en particular a Borsa, on el con mut d'operacions realitzades assolí una
xifra •tiOlt baixa. Pel que res Peeh AIA
cansis, 'el resum de tan a que reprnduim a continuació és un fidel reflee
del marasme que domina en els rotlles
de termini. Tots els comeartiments han
anfert els efectes de la depressió, i principalment le; accions (error unes i l'agrupament d'indústries, del qual surten
mis perladicudes les accions mes caracteristioges, com són ; Aigües, Colonial,
Ford. Explosius i M. Rif.
Tan' esi. del Mercat Lliure de Valors:
BORS1
BORSA
raker

9 - 1 - 194

LA PUBLICITAT

Dia e Dir. Dia
5. ant„

.Nords

soreria
102 63.

Genteralitat, nsantingudes a

Les emissions municipals també acusen la tendencia general del Tuercas, i
encara que en algunes series la perdua
oscilla entorn dun quart d'enter es registren diferencies que arriben a la sudtat. Les Diputacions, sense negoci. L'agruparnent de cedules, amb regular contractació, sofreixen petites baixes.
El calle d'ohligacions ferroviäries acusa marcada feixtugor en aquesta jornada; entre les ernissions que mis +(han
sortit perjudicades cal esmentar les Prio.
ritat, que es cotitzen a 52 (-1'25); Alacants primera hipoteca, 46 . 50 (-2' 001 ;
sèrie E., 56'oo (-t '5o), i H. 71' 00
(-1'75); la resta d'emissions presenten
pérdues fins a un enter. El negoci desplegat per aquest sector no passa de mo.
derat Igualment es constata en el elle)
de tramvies i naviler, encara que les diferencies són nienys considerades.
El compartiment dindsistries diverses,
malgrat presentar algunes irregularitats
de poca importància, en general s'observa sosteniment de posicions. Nornes és
de notar la millor cotització assolida per
Productora Forces Motrius ,l'emissió
1920 de les quals remonta a 41:50
(+ 1 '00), la 1 9 23, a 45 . 50 (+5 00) . Ers
accions no ofereixcn cap particularitat
a remarcar.
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PARIS

El merca t par l senc celebra una sessió
mes sostisiguda en ia darrera jornada;
en particular cal ao,ar la lleugera represa constatada en el sector de rendes
de l'Estat i salons hancaris. En canvi
hom constata menys disposició en el sector d'especulació obligacions,
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BORSA AL COMPTAT
815
G. I. Marroc 1919 ; % 825
939
930
La feixugor es fa sentir amb intensi- Barcelona T. 5 1/2%
470
470
eat en gairebé tots els agnmaments de Nords primera serie
3930 3930
comptat La depressió registrada en el Filipines
sector de termini és /a causa principal
de la depressió soferta en aquesta jornada, en la qual sha registrat ensems MERCAT DE LLOTJA
una minva considerable en el conjunt
d'operedons realitzades.
Poc concorreguda fou la 5e3 1 i6 daEls- Deutes de l'Estat . amb regular hin, i les transaccions, de regular imefectivitat-decauen visiblement en aques- portància.
ta sesSió. Llevat dels Ambrtitzable 5 per Blats, - Segueix la indecisia per
100 1927 net, que defensen posicions, la part d'aque s ts fabricants, en espera que
resta crernissions ts -ciatitzen amb per- d'una vegada s'aclareixi la incógnita. Les
ducs entorrt de mig enter, en algunes ofertes eren bastant actives i en preus
series deis Exterior i Arriortitzable 4 quelcom sostinguts; peris es ven que
P er 1n0 emissió 1 935, la baixa soferta aquests dies passats es comprä hastant
arriba a un ente' i mig. Obligacions Trc- de genere a prens satisfactori s , i aix()
•

BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsucces, 1 i 3
Negociem eis Cupons i les Obligacions, Bons
i les Cèdules amortitzades, el reembossament
" dels quals s'efectua el primer de gener de 1936
COMPRA I SENDA DE VALORS

CAAIRRA CUIRASSADA
CALXES DE LLOGUER
era guardar valors, documents, Pies i altres objectes de valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals
Pot visitar se a les llores d'oficina.

p

iNIMe.1/00•0n0411M

tament i al preu apuntat. Les vendes per
partirles de poca importancia.
Ordi i rivada.-Anoteem unes
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CAMPEON CICLISTA, per J00 Una

Aria.

E737.111100S INTIPOS

(Jack don 5 E. l otse : 1 1 0•20)
LA PEQUEÑA COROLA
(ShIrley Temple. en e•n•nol: 3 I 0 . 30)
LA VIUDA ALEGRE
(st. CheVall e, 1 J. Matnonald. versis ori-

EL

(13051115).

CHARLIE CHAN EN MAROMA!, per War.
ter

625 1 1050)

Oland

eXCELf1011
Alas; e 1 5.50
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12'30
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espanvel,

LA PEQUEÑA CORONELA, en
I 5 ...quri a v T e m ple 5 Lintel Barrymore,
ENEMIGOS INTIMOS, per Jack Bol/.
LA NOVIA SECRETA, per Bärbara Sto.

CINEMA PARIS
14541. Tarda, 4. 511, For•
iunlable pro g rama conde. Anny (lucha 1
mas s t pmenng en KNOCK-OUT. 40tilSe

Teten,

Funda en El. SI PREMIADO (ser-J.5 orla: 1.11. Eddie Cantor en el film (10
1ness ennneilat de l'any: EL CHICO MILLO/MR/0 (l'envió original). • Diumenpei
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s
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DIBUIXOS.
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7 rensan' en CL1VE DE LA
TIonald 1nil
1ND!A 1 EL 'unce PUBLICO NUM. 7 ,

POR UNOS

dci Itio.

0201 NEGROS, per Do ta r

VIVAMOS DE NUEVO, en espanyol. per
Frederi e 3Iar r b i Ann sien.
SOMOS UNOS, per Atice Bree

Toeos

CINEMA RAMBLES

DIBUIXOS

WIPLIt rild

«I eartce. aa • T'eliden 11M
.11 I: PIATUR61. 5 corelca
TODOS 1105503 UNOS
per Alice 117- 3cly I nouglas monteomery
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PAYASO DE CIRCO. per

Rambla

opereta per Grace Monte
Miele continua de. de lee 4

deliC105;

151310 continua da • a Id 30
per nt.
Finte!' 1 Myrna 1.0c.
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308 Breilrn (Be.

SUCEDIO UNA VEZ, en espitnyol,
Claud e lIe Celbert.
DIBUIXOS

AVENIDA FARRE PIJUAN

Me/ ge e/pc cleltsta
PELL - URINARIES - DEFECTES 1111XIJALI

A•ul: estela continua de 4 a 12 3 0

Rbla. Lanaleies, 11, ter. De 1 :2-1 a 4.1

LA MEJOR AMIGA
El. CONSEMR0 DEL REY, per
, 117,7
i
Corno»
M'OCA LA PELIRRO/A, per
Ana Sirley

MONUMENTS CIUTADANS

I•MMMMIMS,

Columnes del Ternple d'Auges!
(Centre Excursionista de Catalunya).
Visita diäria de 9 a 13 i de 15 a 10.

GOYA

Palau de Justicia (passeig de Fue
Galán). - Visita diäria de 15 a 19.
Palau de la Generalitat de Catalunya
(Plac a de la República). - F0( Tifi•
lar-se durant tot el dia.
Ajuntament (Pi n a de la ReVar>
cal - Visita dalia de 9 a 18.
Universitat (plaça de la Universital). - Visita diäria els matins.
Sagrada Familia (en construcció),
Visi t a diäria. Preu d'entrada 1'30 pet•

EL CONSEJERO DEL REY
ROSARIO LA CORTIJERA
1.0S EX RICOS
REVISTA I MISMOS

IRIS-PARK
DON QUINTIN EL AMARGA()
LA VENUS DE ORO
MELODIA EN PRIMAVERA
REVISTA 1 DIBLIXOS

setes.

AmmozsznBmn
LLEGIU:

BARCELONA
-

4,2

El,

PAYASO DEI, CIRCO

SUCEDIO UNA VEZ

LA PUBLICITAT

LA VENUS DE ORO
REVISTA i DIBUIXOS

LA BORSA HIPOTECARIA
CASA MATRICULADA
Mores: de 9 a 12 I de 4 a 7. - Teik fon 23004
TE CAPITAL EN OFERTES
En primeres hipoteques sobre finques fora de Barcelona. Segones darerra del Banc Hipotecari d'Espanya 1 en primeres sobre finques urbana
(Entre Barcelona, interés del 1 al 6 Ç7, segous garantia i emplacament
A mes té compradors per a casa dintre Barcelona de 250, 300 1 750 mil.
pessetes. Tramitad() do Testamentaries 1 bcstretes sobre aquestes a
n'India legal. -- Manta casa no cobra quantitats per endavant sota
cap concepte.
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CINEMA CATALUNYA SPLENDID CINEMA

COLI SEUM

vendes en ordi de Castella a 33 pessetes
La Pimpinela Escarlata
origen, i al mateix preu l'oferta seguia
Howard 5 Merle Oberon
per 1
amb animació. De la part d'Urgen. en
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