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BARCELONA

CRISI

TOTAL A MADRID

La crisi de Madrid,
a Barcelona

x milltmetres. Temperatura actual: 191
rano, llamitas relativa, 25 per edil. VelOatei del
vent: 11 qullhmetres per hora Set nora-est. visttalttat
nortizontsi, en penrne,llt 20 qullnmetres. Estat del ces,
5/so d'Acu., Ast. Cl. 1 CIst. En les darreres 25 horea:
reMperati l ra maxana: 48 graos. Temperatura mtnlma.
0'1 graos. nerorregut del vent: 198 quilömetres. Pre•
etpltarlö: 2 Iltres per metre quadrat, insolad* en SI
Ata d'ahlr: zero hores zero minuts,

La nova estructuració a la Comissaria Genere!
d'Ordre Públic

govern de la República ha
incògnites'
Les
presentat la seva dimissió A la Rambla, el Ahir prengueren possessió oel
poble es mani- càrrec el nou Comissari General
de la crisi
al cap de l'Estat

La crisi, finalment, ha estat plantejaia, i diem finalment porque a
Madrid fria tres sets/sanes que no es
parlava d'altea cosa; ningú no aabia
ben be quan ni cona esclataria, per,
el govern Lerroux feia cinc mesas
llargs que ocupava el poder, i aloa
per a molts elemcnts de dreta era
imperdonable, pos a t que en tot
aquest temps no havien pogut 'eure
realitzat ni de bon tras tot allá que
eis servi per a presentar-se formattt
un sol bloc en les darreres eleccions
legislatives. Es veu que per a certa
gent hi baria dhaver crisi. i ja nbi
ha, pera no una crisi parcial com
hauria volgut el cap del Govern,
5i06 una crisi total com ha disposat
el president de la República.
La diferencia és considerable, perque una crisi parcial podia ésser soluci o nada amb relativa facilitas, meraste
que la sultstitucia de tot el Govern
planteja problemes més greus i mes
vastos. i auementa el risc de sorpreses que contrariin fins els mateixos
que les han provocades. Primerarnent
només una derrota parlamentaria
podia produir la dimissió de tot el
Govern; i no ha estat aixi: el Govern ha caigas lora del Parlament.
Aquesta anomalia té l'origen en
espantan del precepte constitucional que inhabilita el cap del Govern
derrotas per succeir-se en un Govera
nou. Aquesta crisi total extraparlamentaria vol dir que el poder moderador no ha volgut deixar inhabilitas el sensor Lerroux per a formar
un altre Govern.
Encara que la crisi hagi estas extraparlamentäria, la solada necessàriament ha désser parlamentaria; la
dissolució de la Cambra co les circumstancies presents no seria aransellable en cap sentit: ocasionaria
rebombori inútil. perque les forres
que en la consulta anterior s'enduien
:e;!, majories a Espanya no han passat per la prova del barre biau, i seria
absurd obligar el cos electoral
concórrer a les ornes en aquestes
condicions. Les dretes no han governat. pera fins ara de fet. tampoc no
han deixat governar. 1 aquest és el
seu pecat mis gran. Havien ofert els
aras vots al Govern. !s eria perquè el
Gavern fes el que elles volguessin:
aixa, que creava una situació política rara i incamoda, s'empitjorava
per la guerra civil que s'han dularat. El terna predilecte de les dretes,
e a rantant-hi la Llaga. naturalment,
era la impossibilitat de prolongar la
ena.fusió, que s'havia anat accentuant
uns a esdevenir caòtica.
I bé: .¡I'aclarirnent desitjat 'era
aconseguit amb aquesta renovada.?
En aquest pons no podem enser optimistes. La República, si no es vol
suicidar, ha d'encomanar el govern
a republicano, i si lié es pot admetre
que entre els horneo de les dretes
rahi ha de disposats a acceptar la
República, n'hi ha molts d'altres que
la combaten o s'hi resignen per comlastre-la millor. Quines dretes són,
dones, les eme podrien in s pirar la
confianca enficient als republicans
de debes? No costa gens de veure
que per a q uesta banda les dificultats
els perills s crín copiosos. Un front
d'esquerres no seria dificil dartitular. pera donada la composició
de la Cambra. la so y a vida seria ben
curta. Han de tornar-hi, dones, el=
radícala flanqueiats per altres minories: en el partir radical, pera, salan
fet sensibles de sacords que po s siblement la farmacias del Govern accentuara. 41 .1
Realment. la situad ó és complicada i
poc tranquillitzadora. La confussió, pera,
no és d'ara, no s'ha produit per l'actuació del Parlament sinb que ja ho era
abans de començar aquesta legislatura.
La confusió ve de les eleccions, de la
campanya de les dretes, que per canveniincies electorals no van pactar
amh la claredat i la lleialtat que calla.
;No és prou confús i absurd que unes
forres palitiques victorioses a les urnes
110 reclamin les responsahilitars del Revern: A Catalunya anuesta anomalia sagreuja perquè la Lliga, que no representa la majoria de roainió catalana.
esta di s posada a fer-se tal Ilac al llana
blau, sigui amb qui sigui. Es a dir.
arma que la majoria de la renresntacia
parlamentaria no carrespan a la realitat.
frisen per esmunvir-se en el govern; alla.
uns homes que han tingut la majoria
dels vots del ros electaral, no s'enteren
i necessíten Im element estran v rete ei'
faci d"agitt fi llant ner installar.se al Poder. No té res d'estranv eme davant d'a(nes ga ficcira l'apana catalana protesti
t e la usurparif, (me les eltetes de CitaInnya estan di s nosarles a cometre. Ten,
ni ; llar, al Parlament . ararles a ami
estratagema electoral, verga/mesa. pera
nn s anen la mai r ria dels vnf2nt, ; Ir,
f res de les eleccions legislativas ha de.
reastraren arrh una evidanria inplanr.
cable, les elcceions municipals rnnfirma
ven aquella realitat
la rrisi f., C alerta 1 aba de rloure
earlatrentariament: la do s sificacia de la
Camama fa el nroalema ben no
hidra res d'extranv que allú r-enem
a sentir irnj r”;ca de ret -rot Da r barre
r eait a impaciendes el, mal arerana
Perqua el nue in/aorta prim a r a rte tot
In s e,pirétat
la Penél'íli e a. i el s republicans orasionals inspiren mas temar,
ove confíanca. Anee
el gran Pro blemn une es all eteia s eaarament en la
cansraenria peesi aaaahl, j
rwe com.
"sietld renahl irana rr laaenava i
ratahrnaa. que amh la eta de ha RetiaMica veuria de s truida libra ar tato el'
patrintes ente han ramas tot el ' eis esforç per la conquista de l'autonomía.

La crisi, plantejada parcialment pel senyor Lerroux, s'ha transformat en total a instimeies del senyor Alcalit Zamora
Han començat les consultes sense que es vegi quina
podrá ésser la composició del nou ministeri
presidencial. En sortir ha estat interrogas pels periodistes.

El ministre de Finances dimissionari,
senyor Antonio Lara
Madrid, t. — Els pronóstics de
crisi que de feia dies venien omplint
l'ambient politic madrileny avui han
tingut el seu deserillae. Era opinió
general que la situada s'havia jet
insostenible, i avui el president de
la República hi ha posas punt final
en obligar el senyor Lerroux a estendre a tot el Go ern la dimissió
que aquest havia concretar a dues
carteres. La importancia d'aquestes
dintre el ministeri són un justificant
lògic.
Han començat les consultes, totes
elles prosocolaries, excepte les evacuades pels senyors alartinez Barrio i Lara. Per a densa han estas
cridats els capo de les minories. Per
aquesta ra6 ara corn ara no és possible d'avançar cap pronòstic referent a la solució d'aquesta crasa
El clia d'avui ha transcorregut amb
tota calma, i s'han celebras nombroses reunions, en les quals els diversos
grups parlamentaris hauran decidir
la seva posició , que demà els seus
representants exposaran al president
de la República.
Eins 'denla, dones, no es veurà quina orientació podra prendre el senyor
Alcalä-Zamora per trabar la saludó
d'aquesta crisi tan complicada, donada la composició actual de la
Cambra si es voten deixar a cobees
els principis renublicans.

El plantejament
de la crisi
Madrdi. t. — Poc de s peé, de les
den del matí ha sortit el senyor Lerroux del seu despatx particular, i s'ha
dirkit a la Presidencia. Despees de
retire algtmes visites s'Ira dirigit al
Palau Nacional. En arribar allí
periodistes li han preguntat:
—Despatx ordinari o extraordinari?
Lerroux ha replicas:
--Es ordinari, extraordinari i supraextraordinari.
Des de les nnze i vint-i-cinc manas
fins a les dotae i dea rninuts el senyor Lerrotix ha romas a la Cambra

— Si, crisi—ha dit el senyor Lerroux.
— Parcial o total?
—Total. He vingut a presentar at
Miestia al President de la República.
tal com s'havia plantejat, amb el propasit que la crisi fos parcial, perque
dos ministres havien presentat la dimissió: els senyors Martínez Barrio
i Lara. Perú el President de la República ha entes, i Mita convençut,
que donada la importancia de les carseres dimitides, i pel fet d'existir un
precedent en la histöria d'acinesia
crisi. respecte de quan ha vacas una
cartera, procedía que bi llagues crisi
total i donar començament al per-facie
de consultes. La primera d'aquestes
l'he evacuada 10 com a cap del Govern i com a president del partit radical. El President de la Repaplica
Mha dit que aquesta tarda comença rd el neriode de consultes.
primer sera el president de
la Carnbra?—li han preguntas els periodistes.
—Aquesta sembla que és la tradicid i que es respectara—ha dit. Les
consultes comenearan abano de la tarda, per respecte al Parlament, puix
que cal que aquest conegui que la
crisi sala modula
---z Podeu dir-nos els termes en qui
heu evacuat la vostra consulta?
—No. No M'és possible dir-ho ara,
però vosaltres poden deduir-ho pel
que us he dit.
—Com 'veureu—li ata dit un periodista—, nosaltres estàvem en el cert
quan alar deiern que els senyors Mar.
línea Barrio i Lara estaven dimitits.

Diego Martínez Barrio, ministre de
Governació dintissionari

festa per Sr. Coll i Llach i el cap de serveis
Catalunya i la
Sr. Caselles
República

Ahir a la tarda, pels volts de les set,
va formar-se una manifestada integrada per alguns milers de persones que
es dirigiren Rarnbles avall en direcció
a la plaça de la República.
La manifestació va arribar a la placa
cap allà a les vuit, i canta. "Els segadors" i dona visques a Catalunya i a
la República.
Una comissió de manifestants, formada per una vintena d'ells, entra al Palau de la Generalitat i dernana ésser rebu rla pel senyor President.
El senyor Companys els rebé al Saló
de la Presidencia, i un dels mandestants, en nom de tots, adreçà al President unes paraules dient que el noble
de Catalunya expressava al seu Govern
que, davant la aituació política actual,
por comprar amb els elements liberals de
la nostra terra per a defensor les llibertats tic Catalunya i la República.
El President els contesta que, a
desgrat que no volia autoritzar manifestacions de cap mena, acceptava aquesta per é s ser filla de l'explosia d'entusiasme del poble catala per les seres
llibertats i per la República. Despees
pregà als comissionats que donessin
l'ordre als manifestants que es dissolguessin immediatament i amb tot ordre, i que els trametessin la seguretat
que el Govern sera digne en tot moment del sets significat catalanesc i
republica.
La Comissió (anual seguidament l'enCarreC del President, i un deis comissionats, a la Plaça de la Repablica,
adreça uuts mats als manifestants, els
quals es dissolgueren tot seguit. En
aquells moments arriba a la Plaga part
d'una altea mandestació que pregó als
comissionats que trametessin al President de Catalunya llar protesta per la
forma violenta en qué havia estat dis
per la airea pública una mandes--solta
racia que s'havia formas a la part baixa de la Rambla,
Els cornissionats s'entrevistaren navament as/lb el senyor Companys, al qual
exposaren la queixa, i el President els
promete que donaria les °eches apartarles per tal que s'esbrinés el que haría
passat.

dent de la República que havia sorgit
en el si Govern la dimissió de dos
minis
tres. el de Gavernacoió i el de
Firtances, i que en vista d'això, ja Plan
j ada la crisi, proposava per substi--te
tuir els senyors Martínez Barrio i Lara
els senyors Salazar Alonso i Marraco,
que ocuparien, respectivainent, :es carteres de Governació i de Einances.
S'assegura que el president de la República li ha preguntat si amb aqueda
solució quedaven totalment satisfets el>
grups de la Cambra que per llur importancia numérica basten d'es:er singuts en compte per a la solució daquesta crisi.
El senyor Lerroux ha expressat la
sena creença que amb això es donaria
plena satisfacció als dits grups, i que
per tant es podia comptar amb el supon
d'un govern minoritari amb els vots que
representaven aquestes iraccions sir
dretes.
S'afirrnava que el president de la
República ha manifestat al senyor Levrollst que fina a cii havien arribat noticies que algunes persones mas del si
Si es consideren les relacions cine Ist
del Govern havien discrepar de Forjen- ha entre
regent Iforth i cl
sació política, que aquest havia segun
i es recneda l'aposició de t redurant el periode que acahava en el dra !ient a MI retorn dels Ilabsbura al 'ron
—la anal es manifest,i elontorosament
d'aE..lui.senyor Lerroux ha afirmar que, (mar/ el difrou emperador Caries intettta
en eiecte, alguna altra persona, i amb la fraiassada temptatira de !penar a Buella es refería al senyor Guerra del Rita [hipes! —, is de PreSIIIIIir que Braden
del qual ha jet g raos el og i o , Italia do- valqui dissuadir MUssoli u i ri.,I siu propbeit d'afarnrir la reshuiració.
nas mostees de discrepancia.
Betlifen
estat SCIIIPIT Is,u.et o I a frrici
El president de la República ha manife-tat que en vista d'aixat considerava unió ecottAtniea — i encara iis js poiitiaporta ohrir uit període de consultes. ra — entre Auslria i flonoria, encara
Lerroust, davant aqueftes =infesta- arte sigui pariktiri d'una revisi4 deis
tractos. Coro que BetIth-ii scatieix (ruin/
cions ha dit que Per la ser a Par t peearan influMeia en el sen País, ITurventana la dimissió total de tot el ga
s,lini
el rebra cordialment; pub aix3 no
t que ell presidia.
-bine
dir que s'arribin a entendre.
vol
D'aquesta manera ha quedar planteBudapest, 1, — Els periòdics publiquen
jada la crisi total.
Alguns ministres ignoraven al migdia una informació segons la qual el comte
Bethlen
es proposa fer una visita prila resaludó adoptada pel president del
Consell, i adhuc negaven que no hi vada al cap del govern italia. Sr, Mussolini.
hag ués mis crisi que la parcial. S'asSerosas els dits periadics, aquesta
segu ra que de tots els ministres que
tindri. Ihsc ahans no se celehrin les
constituien el galanes que ha presentas
anunciades entrevistes del Duce amb els
la dimissió solament el senyor Martí- senvars
GoinbeeS i Dallfuss.
nez Barrio tenia coneixement del plantejament de la crisi total.

Bethlen visitad:
Mussolini

El senyor Lertcnut
—Lerroux ha contestas:
—El qui eslava en el cert era jo.
No ha de cridar-vos l'atendí) que un
president que es tingui per tal, encara que estigui en cri s i. ho aniagui,
pula que de no ter -ho aixi no mereixeria exercir el carece per al qaal
fou designas.
Des de Palatt el senyor Lerroux Ola
dirigir a la Presidencia.

Una versió de l'entrevista del
senyor Lerroux amb el President
de la República
Posteriorment salan conegut algunes
referències deis termes en que ‚'ha descaladellat l'entrevista entre el cap de
l'Estat i el president del Comen de
ministres. Segons aquesta versa'', e senyor Lerroux ha manifestar al presi-

Eis gratis catalanistes

Els senyors Alba I Rocha visiten
el senyor Lerrour a la Presldäncla
Prop de la una del migdia va sortir de la Presidencia on hi havia
senyor Lerroux, el president de la
Lambra senyor Alba, el qual havia
arribat a les deu del mati i entra
per una porta posterior de l'edifici
tense Coser vist pels periodistes.
En sortir el senyor Alba va manifestar que en tenir noticia de la crisi
Ii havia semblat que havia de saludar, coto es práctica, el cap del Govern Aquesta tarda— ha afegit —es
Ilegirà la comunicacin del Govern a
la Cambia donant compte de la crisi
t o t Segnit començaran les consultes.
El senyor Alba ha eludit contestar a
les preguntes qule se li han fet sobre
la tramitació i saluda de la crisi.
Despees ha sortit el senyor Rocha,
que també isavia acudit a saludar el
senyor Lerroux, i ha (lit que era el
ministre menys assabentat de noticies
politiques i menys polittn dels ministres. ha dit que la sera visita al cap
del Govern havia tingut per objecte
complir l'encarrec que li va fer l'enginyer senyor La Cierva d'agrair-li el
p resent de les insignies de l'Ordre de
la Reptiblica.
(Continua a la hightd 5, rol. I)
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—Sembla que t'agrada, eh, &Lao de Madrid?...

A la pàgina 3:
"INTERMEZZO"
per JOSEP MOMIA PLANES

Tal com ja poden veure els nos- tarda matriz els esmentats senyors
tres lectora en un altre llar de la prendran possessió dels seas respecpresent edició, ahir al migdia el se- tius càrrecs,
• • •
nyor Campanas va manifestar als peDe les derlaracions del senynr Sei.
riodistes que el conseller de Governació, en rebrels, els donaría compte ves es desprèn que, d'acord arnb la nadels noms que en el Consell celebras va modalitat que hom ha valgas impriel dia anterior Isoin havia designas mir al arrec de comissari genera:,
aquest perdra el seu caräcter de director immediat deis serveis, passant a é5ser un duren de representació, inter •
medi entre el Govern i el director efeztiu dels serveis d'Ordre Pablie.
Per amó, sense entrar a jutjar
persona del senyor Coll, poc conegut
fins ara, poderes felicitar-nos dels no•
menaments del Consell de la General:tat, per quan el de cap de serveis, gaz
vinchì a éster el cap de policía d'abara
i el cap de se guretat, han recaigas, respectivament, en els senyors Caselles
Ricard, tots dos ben coneguts per a
sera actuada brillant en els hacs a.:
han vingut acapara filas ara i que o.
una garantia per al manteniment
l'ordre públic a Barcelona.
a ss
Ana) referencia al nomenament
nou comissari general han/ cometa
ahir a la tarda pels passadissos del
lament Català que els diputats per
circumscripció de Girona havien
tes '"Don Fantasma".
traslladaren al senyor Companys ea
visita que li efectuaren ahir mutet'
El nou Comissari General, senyor primeres hores de la tarda.
Coll i Mach
A l'hora que escrivim aquestes
Iles ignorem els esmentats acords
de
Comissari
càrrecs
per ocupar els
realment revesteixen alguna importa
general i Cap de Serveis de la Co- cia.
• *
is 'aria.
En efecte, en reine el senyor Selves
Aliir a la tarda. i de conforma,
els periodistes que fan informada, a amb el preeeptuat per l'Estatua •
la Conselleria de Governació, va fer- senvor Selves va parlar per teleic
los les manifestacions següents:
amb el ministre de la Governacit.
—En la reunió d'ahir —comeneä que és el president de la Junta cl
dient— el Consell va acordar accep- Seguretat. per tai_de recaptar la SCV,
tar la dimissia que del cartee de Co- conformitat a:y-lb els dits flamea:
missari general va presentar el senyor ment!.
Tomas Ramon i Atnat. A conseqüenLA PRESA DE POSSESSIÓ
cia de les investigacions que s'han
Tal com havia anuncias el seny
portar a cap, hom ha ordenat al se- asives al: ner , ndlstec en la Seva co
cretari general de la Comissaria d'Ordre Públic que instrueixi expedient als
funcionaris que puguin resultar compromesas, i depurar les responsabilitats que es derivin de raid' del joc.
El Consell—segui dient—va creure
convenient que hada d'esser proveida
la plaga de Comissari general; Pera,
per tal de donar una major eficacia
als serveis, hont va prendre l'acord
de nomenar, a la vegada, un cap de
serveis, que vindrá a ésser una mena
de cap superior de Policia,
La Comissaria general de l'Ordre
Públic tindrà les facultats premies
del seu nona i el can dels serveis estara encarregat, per la seva: banda,
de les funcions executives, cont, per
exemple, el comandament directe de
les (orces prtanvents a l'Ordre Pública
Aquesta organització no sera gaire
diferent de l'organització actual de
la Direcció general de Seguretat, on.
ultra el director general, hi llama el
cao superior de Polieia.
Despees d'estudiar les atribucions Ei mal Cap de Seraeis, Sr. Caselles
de la Comissaria i de l'altre (*arree
que ha estat creat, es va prendre l'a- versa del migdia, a les cinc de la
cord de nomenar comissari general tarda es congregaren a la conselleria
d'Ordre Públic el senyor Pere Con de Governació tots els catas de la
i Llach, que ja foil delegar de l'Estat guardia civil, Seguretat i Vignancia,
al consorci ahnadraver, van era mi- per assistir a l'acte de presa de posnistre de Marina el senyor Companys. sessió dels nous comissari general
l'actuació del qual. mesure ocupa d'Ordre Públic i comissari-cap dels
aquell carece, hom recorda amh elo- serveis de la Comissaria.
Entre els reunits hi }savia presents
gi; i per al carree de cap dels serveis, fou nomenat el tinent coronel el general Marzo, cap de la guardia ciretirat de la guardia civil senvor jet- vil de Cataluns a; tinent coronel senyor
Joan Ricard, cap de les forces de
seo Caselles Puig de Massa.El aceres atril, els nomenaments- Segutetat: secretad general de la Coprossegni — sera firmas asma i aquesta missaria, senyor Miguel Badia; els
comissaris capa de les Brigades, sen3ors Tarragona i Diez, i tots els comissaris capa dels diversos districtes
i, de mes a Inés, els coronels i capa
de la guardia civil, Seguretat i assalt.
A l'hora anunciada van passar els
reunas al deapatx oficial del conseller de Governació, on el senyor
Selves, va donar possessió als senyors
Con i Caselles, nomenats per als nous
careces. El senyor Selves, va donar
ea/opte als reunas que el Govern havia pensat donar una organització a
la comissaria d'Ordre nomenant per al cartee de eomissari general cl senyor Coll, i el senyor Caselles coto a comissari-cap dels rerveis.
El conseller de Governació va pronunciar part del seu discurs en castellä. i va dir que sempre troharien
en en, els dos nous caps, ultra el superior, l'arnic, que en els mornents
dificils els
1 despres, parlant en català, va dir
unes paraules de preaentació als se.
iiyors Con i Caselles.
(Contimda a 10 pagaso 6, col. 41

L'ainistat amb França

dIssabte, dla 3 de
maro, a les deu di Inhalare,
Acoló Catalana Republicana
Dem,,

celebrarà una convocas pú-

Ele catedràtics de Toulouse i Montpellier, acompanyats de l'alcalde
d'aquesta darrera ciutat, en el solem ne arte d'ahir, a la Generalitat, en
el qual el Preeident, manyar Campan ya, en nom del Oovern central, Iliuri
l'Ordre de la República ala doc tora Euziera, Dad Gura i Rimbaud

blica al seu estatge social,
Corta Catalanes, AM?, pral.
Hl eón Invitats els socia de
l'entitat central I Loto els

afIllats al parta

4

La ovil-torrar.
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EL CINEMA
natgese. sson'. "n"
LES ESTRENESr
nene perque aixä és una ro5a gasa con:
l

a sistema, fa releiric l'estil. cosa ente
"Matrícula 33"
é s el mene s q ue out ésser un film d'espionatge.
Entre eis actors hi trohunt AnMetropol
dre Luguet, excessicatrent fred semprc
8. A. P. E. C. (presentacló Fox) —mes que frei el dirien absunt deis
seus films — Edwige Feuillere. sentnre
L'interes de les intrigues d'espionatge bella: Mona Doll. no bella pene d'un
ba fet que aquest genere fas un del més
extraordinari carácter; Abel Tarride,
agraits del cinema. Però és tan inte- Cumule 'len. tacquin Maxime i
ressant la part d'intriga, el melodrama,
que els autors i els realitzadors han obliUn filts, ben interessant
dat quasi per complet un altre aspecte
A. FEREAN
molt més interessant i, sobretot, més
intelligent, el documental.
Evidentment, és dificil de presentar
lis bon documental sobre l'espionatge. LES ESTRENES D'AVUI
Potser, fins i tot. sigui impossible. donada la subsistencia del sistema, que intpossibilita la revelació dels seus secrets.
"Ternpeetad al amanecer"
Però això, o una part d'aixä almenys.
converteix els films d'espionatge en una
L'estrena del cinema Urquinaona
mena de nos-elles noliciaques d'acuelles en " Storni as dar Creak" és dirigida per
les qtrals la megia sembla tenir-hi malt Richard Boieslawski, autor de "Rasoirtln
més lloc que no pas la inteligencia. y lb Zarina" i amb fotografia sfr GeorI hem de dir que en aquests
ge Falseo. En el repartiment trobera acencara que no ens facin revelacions de tora de reconegut mèrit: Kay Francis,
grans eecrets, la lógiea E és tot, per- l'eleg ant estel que recordem de "Su finioné per qualsevulla escletxa, per qual- to pecado". i de l'excellent fi lm de
seculla llacuna que hi tans. In Penetra Lubitsc "Trouble in P ar adise " (Un
la magia per omplir el buit i la magia ladrón en la alcoba"), Nils Asther que
els es fatal.
norta molts anys en el cinema. Walter
"'Matricula 33 pertany a aquest ge- Huston. mie hem vi sr en "El monsnere. En ell veiem la luna entre le; truo de la rinlad", Phillins tilines que
organitzaciors d'esnionatce i les de con"rodat" diferents films amb
traespionatee, nur en realitat són una Sydn ey. entre ells "Membries d'una colmateixa cosa, d'ame per una banda, de legiala", AnTh anuest conjunt creiem Podefensa atacant, per l'altr. Veietn en der esperar un film digne de M.G..M.'
"Matricula 33" la part de melodrama
"Unidos en la venganza"
i arribem a beslluirar Part del documental que podria ésser. i nur no es
Titol del film que avié estrenen al
o be per por es be per alguna altra Coliseum. Está basat en la novela sic
causa. Aixi. l'aventura que, per me- john Wilstaeb adam-rada al cinema per
ments sembla eme rus ca a donar la Thomson Burtis. Ha estar dirigir per
clau d'un enigma. pers., una clan ceri- la mes Flood. ame resmscita l'ambient nue
table. lógica, es va resolent per 12 sala arnh tanta habilitar Rouben Mame:lijan
voluntat de l'autor , sultstittuint les cled.'s traerá en "City Streets" 1" Els carrers
ner ceps de teatre. D'altra banda. i amis de :a ciutat" 1. Georg e Raf: hi té el paii afegeix interés. el protagonista és ne l. prineinal. La minera regada ene el
tractat com un home i no res com ura veiérern ion en un film de "gangsters".
máquina d'aventures; és a dir. és un heScarfece", en un naper se:lindare ¡n'u
me normal. no im aventuren un hon-e anib Paul Mtini. Completen el re nartiQue és casar i ave té un fill. i això fa
ment el reten actor Lew Codc, Nancy
ene les seves reaccicns s'arostin més a Carrete Rescoe Karns. Gregot; Ratos'.
les del públie.
Noel Francis David leatulm. Paul Porexplicarem l'argurnent. El eenere ra s i. Lailand Hodsson, William Vanal qual pertany el Van n'ale bu In- nery, Georg e Davis.
terès precisament del fet que l'e specta"Ese sinvergüenza de Moran"
dor sani al cinem a sense saber res de:
Un film francés, basat en la novela
nur verme_ Direm noinés que l'acció comenta a la frontera franco-espanvela, en- de Gny de Maupassant. diri gir per Geortre Sant Sebasti fi Hendaia, que des- ges Lacombe: direcció arf s tica. a cárrrs's an em a Par!, i des prés a Eras- rea de ('carees Lannin. esmentar
saleç. i sertinre entre el món dele es- rom a interprets Jacques Daumen. Ropies i deis encarreeats de descobrir-los sine Derean, Jeuen Ne "Itero, el cual hem
i que l'emectadar segueix la trama amn vkt darrerament en "Les aventures del
un interés vivissim. sovint despistat per Pei Palurda". de Granowske i Colear
les sorpreses stur Ii Drenara l'accid i. es- Darfeuil.
Anuesta pellicula, distribuida per Atpecialment per la rete clon l'aventura.
Karel Autou, el director. mou els,Pe r n'inda Film. es de "Cornmenie
onatres amb habilitat i per al carvi-s tinentale i Cinemategranhinne", i feema
d'eserries usa sevint de la suneestió
!sal del o 'le programa de l'estrena d'anui 21 Capitel.
"El Resucitado" ("The Choul")
Es l'altre film del m'in programa del
Catite!. Distribuit ieualment Per Atl a ndr2)e,9tir F i lms. Film Gaunient British flirts,
cié de T. Huyes Henter. amb fotog rafia de G. Krampf. Els intèrprets poe
a sicsaltres descnneguts sé: Cedrir
Dorothv Pl i sen. que en eh
<en< parees smninearis campleten l'a-mació de Boris Karine. tiran renegar pels
seus films le misten; raen "El Dr. Frankenstein". "La momia" en els nuals neESTRENA de dues grans driem dir que ha crear un nora genere din,
el cinema.

exclusives de

COSTA-STRAWINSKY
diumenge, tarda, al Palau

CINEMA AMATEUR

La màxima emoció í el mes
fi humorisme en un sol
programa

JACQUES BAUMER
ROSINE DERCAU

Novena de
Guy de Maupassant
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ELS CONCERTS COSTA
congreguen el "tot Bascelona"
Diumenge vinent, tarda. al Palau

—D'UN FILM A L'ALTRE

ATLANTIC FILMS

reef

teur; sisen aquest mot tumbé per
expressar, no l'obra dun aficionar,
que a top d'ull semblaria un greuge,
sisé el trehall d'un cinematografista
que es manté ailitnyat de l'organització comercial del cinema. I diem
aixà pensant el que representaria si
anomenéssim Delluir de Caralt, per
exemple, cineista amateur de rnerit
indiscutible, aficionar, perque les seves obres niegú no por qualiiicar-les
aixi! ;Que més coldriem que poder
fruir d'una produccid nacional tan
plena d'intenció com la que anima
le: obres del; nostrcs amateurs!
Un aficionat, per nosaltres,
aquell bon senyor que sentint aficiO
a la mecanica tingues una colleccin
d saparelle de recito complicats, tal
coral ho eren quan van apareixer, que
li agrada la fotografia, i que ara quu
es parla del cinema fet a rasa s'In
Ita interessat i te una máquina 'le
presa de vi-tes a la qual diáriarnent
introdueix inuovacions fantástinues,
una vegada té el secret de la microcinematografia, mes endarant te la
solucin per a poder fer el rineme
en relleu: aquest senyor per nosaltres C s tan aficionat crin el qiie té
la cambra nnleament per a filmar els
mis fills donant malles de pa als
colonia del Parc: els seas film.: no
seran res més que obra d'un aíicionat.
En canvi un concepte molt diferent ens incide el que amb la emulara es propasa realitzar un reportatge documental o un ar g ument arnh
intenció, no partem de l'èxit, pereme
si mames haguéssim de considerar els
films bolis resultaria que en el cinema amateur no existirien obres do:entes. i per desgracia Item de ceron g ixer que n'hi ha. encara que reiativament peques. Hers siit que totes
aquestes rimes realitzades pelo amateurs contenen més o menys cinema;
hi trobern muntatge, rifinr, son eritlactó, fotoerafia, explicació visual,
etcétera., inütils de ce r car en el senyor que ha sortit el diumenge a pusociar anda la seca familia i que
paseada ha impreesi e nat uns quants
aletees de película Per toles aquestes raons herir estar sumare partidaris de l'exhibició en pnblic dels film,
amateurs, exterioritzant el máximum
possible les activitat s . a ii de irr
interessar tothom en amiest moviment; mes, encara: roldriem que en
.-omrd es de filmar-se ell 9 1 5 miss, i
in nim. (la perfeccie técnica d'aque•
tes cintes rada dia és es fe,
ei 31 min.. mida universal, con/
fet als EE. UU. ., amh la segarelat que aixä facilitarla l'expulse',
deis cineistes amateurs, i la seca mes
gran diiucie anortaria n ous clemente
No caidria dir-ho. perä sahem abril
:a mes completa seguretat, puix que
serveix de titol a emitats d'Anzlaterca. Anterica i diferents paises
d'Europ a, que el mor amateur es a r
s ar en mol : : indrets.
-centaiu
ilerl da grair l'interes que s'IR
pees l'autor de l'article que avui ene
serveix tenia, demostrant-nos cla•
rament l'ateneeó que ha prectat a les
activitats del , nostres cineisres. r s.
rament tractades amb la cura que
mereixen.
M. M

X

L'ABAST DEL MOT AMATEUR
En la crónica seitranol sie diunna
de "Las Noticias" hem Ilegit un interessant comentari soere l'úe
mot amateur apiicat al cinema si efcinaats, Després d'unes encerradas
paraules sobre l'eficàcia sie les tasques que cenen descalidellant les entitats a favor de la cinernatagral'a
en general, remarca únicamente. atte
el mot amateur hauria d'ésser
ti` nit per un altre sie més català.
Treilient molt enraonats tal, ele
judicis que exposa defensant la seca
tesi. i scesi pa-tidaris també de !a
catalanització dels noms si ne per 1.1
seca feesinincia esdevenen d'Us, eYrrent i que no tenen cap motitt per
ésser adaptats en la seta forma e-trangera, sempre que puguin ésser
s ubstituits per alles de fermació més
catalana. A i xò no priva en canvi que
el so, d l'entitat a la qual es referei x l'autor
l'esmentat article.
"Associarió de Cinema Amateur
ens agracli, i ene el preferir/ al sine
ell propasa d- Amante del Cinco' a".
i la nostra Treferencia, emre abre,
n'otitis, va acompanyada
fet
ser el nom actual 1/m'a mes ronrret
i definit out no ho fóra el d'aments
del cinema, puix nue anu e st nona nnt
ésser usas p er quals e vol agrupaed
que s'interessi tan sols ner un del,
múltiples aspectes ene ofere , x e! -inema i nie rind e n es •-s r perfectament
tractats sie forma independent de la

"The Bowery (el T'aval) és el
*
primer film d'una noca productora, la
"Twentieth Century". A Park ha
tingut, ens disten, un gran ex:t de
critica ¡ liC sblslc El seu director,
Ranul M'aleta es prou conegut per
atices produccions.

* Arre, la guerra europea per
fons ¡ l'atemptat Ile Sarajevo per pm/
de partida, Pie llard Bobelawsky ens
prear.enta e it "Tempentad en ei amanecer" la tragedia intima de Mies
consciénciee, a les qita!s rl drama interMr VIO permet veme la catastrcde
croe assolà el /Min. I,a coneepció, com
ce pot veure. te un g ran interés,
del trailer que nlem vist poden: dir
que es tracto d'un gran espectacle.
* Desmentint runiors que han
corregut, /suden, assegtrar 1 11IC els

Artistes Associats continuaran distribuint les )suoiluccions de la London
Film", Km:m(0ra de "La vida privada d'Enric VIII" i "Caterina de
Rússia"; properament veto em
último amor de slim Jaan"—titol Pr o
-visonal—,extrd'qusfilm
seran rodal, a Espanya; "Z", una
altra pellicula intrrinerada per Dan.
glas Fambanks pare, en el reparte
inein del qual hi ha Damitas fill, trobant-se per primera cegada tots das
en un mateix film.
* "Hoy e nunca", que veurem
aquesta settnana al Famesio, és un
altre film de', tenor Jan Kicpura. Com
es pot supo s ar, dones, es tracta dem
film musical, perque seria, si altea
cosa no, curiös fer un film amis
tenor de fama que no hl cantes.
Havent-hi tenor ha d'haver-he ultra
preduccié,
el cant, l'amor. L'amor es efagsla
El n'un amateur l'usem i poden, Schneider, que ja coneixem de "Vuedefinir-ln, p a rlant del s'enema, natu- lan mis canciones" i el cant, entre alralment, amb tot i ap l icar-pe en es- tres coses, de "La Batirme", "La Traports, etc.... rom iota desienació ceta viata" "II
i Trovatore", Pierre liraper as s enyalar un e s aerivitats ciu e neun, el csimic francés, hi posa l'hune s qU e amb la fermula -materfin mor, ¡ Anatol Litesale, la direcció
raer per l'ad fan r e neralment la
* Din que en la terra ha trein,i•
dife e enria més arcentuada del cinema
pmfes s ional, qué ne , exieenries en. lar, tornara a tremolar. "Felipe Derm e rrial s a mti difi e ult s t p or arn,”e. blay" ("Le Madre de Forges"), obra
guir el nivel artistic del cinema ama- mundialment coneguda, de Georges
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2 continents - 2 estudis
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de la famosa obra presentada a Budapest per MAX
REINHARDT i dirigida per
RICHARD BOLESLAVSKY

creador de
"Rasputín y la Zarina"
Adquiriu les vostres localiiats per a aquest film
1.04.14.1141~e+11.141.44+1144414e1
11/4+1/404.4144444444~44~
Ohnet, obtingtcl al teatre un exit esclatant i ara ha tornat a e:ser trans-

plantada al llene pel célebre .Abel
Gance. L'argument de l'obra és concent ute solires per tot el món. i
pet dir que agur...4a história, que ha
estat porteda tantes vegades al llene,
emocionan tandie el públic dels nostres dies. (l' ab): elorlay interpreta

•-
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de gran virtuosisme i lluiment per al
nostre eminent violinista.
El mestre Ribera al C. A. D. C. I. —
En el Concert comentat, que s'anuncia per al proper dimarts, dia 6, a les
dcu de la verla, al Centre Autonemista de Dependents del temiere i ele
la Indústria, el mestre Ribera t'eses,volupará el tema "Cona convertir la
sensació en eineció estética en el mil
escolta música". Hi hura projeccions
i secan interpretades al piano per leadirector del Tcatre del Liceu algunes
de les obres de Wagner i Albéniz, que
senil glossades i analitzades pel propi
nuestra.
Asacciació de t'lüsica da Camera;
Featival Bach, amb l'Or(eó Catala,
Orquestra i constes. — El Festival
Bach, que prepara l'Associació de
Música da Camera, an:b la participació de l'Orfeó Catalä, una nombrosa orouestra i diversas solistes vocals
instrumentals, sota la direcció genera: del mestre L'uf; Mihiet, en el
qual será donada la primera audirie
de dues Cantates de Bacle tindrá
eiecSe el dimecres, dia 21 du mane
exclusivament per a l'estnentada AssociacM de Música da Cantera.
Uns concerta a benefici deis Hospitals de Sant Llàtzer.— Amb mut:u
d'hacer arribat ab centellar d audicions,
el Parrunat Ardevol, dedica tres conccrts a benefici ciels Hospitals de
Sant Llätzer, els quals tindran loe al
Casal del eletge, Via Laietana, 31.
El mimar d'aquests concerts se
celebrará avui, dicen:o-es, a les deu
sle la vetlla, a cartee de Fürquestra
de Cambra Ardevol, amb la collaboració deis seglients solistes: l'erran
Cueriza i Josep l'adra violinistes:
t'erran Perez-Prió. celtista; Soledat
Augcr.
El programa s'interpretarà sota la
ctirecció del mestre Ardevol.
Per a lacitacions, al Patronat Ardecae Ficeller 1z:halls l'erran), 34.
,egom segona, de cinc a vu:t de :a
tarda; Casal del Mutge, Laietana, 31;
Llibreria Nacional i Estrangera, Balnola de Catalunya, 72.
El "Concerto" de Falla a "Audidons Inumes". — Ver a la sa ya sessise immedieta, "Audieions Intimes"
tCasal del Metge), está preparant
programa en el qual ultra diverses
clues.sie gran categoria, cotas el e Sep.
:Mil" -, de Beethoven, es donara per
:egona cegada a Barcelona, el magnific "Concerto" per a clavecí, flauta.
oboe. clariner, 5.eli i violoncel, dc
Manuel de Falla, una de les darreres
i mes personals creacions de l'insigne
autor de "El amor brujo".
Per a la interpretada de les esmentadas ubres, sen format un pstit
eonjunt de cambra. compost per pres .masses concertistes, sota la direccis
g eneral del mastre leduerd
El pianista Alexandre Vilalta.— Ha
sentir cap a Paris Alexandre Vilatta.
el nostre nianista, per a prendre part
al recital cine M cree Plantada donara
a la Sala Gaveate
Inunediatament tornará Alexandrc
Vilalta per tal d'ultimar l'important
programa que interpretará el violinista Francesc COS13, (1111111ellge ViI/C111, a la tarda, al Palau , en el qual
Vileita te confiada tu delicada part

qUest 1.11111.
*
1:1111- e les pe s sihilitat a 11C1 C;11(1112 111 lia la de portar al ll ene ami}
bota propietat les ohres més iantás•
tiques. Le; obres de Wells ofereixet:
ar;uesta oportunitat, pernil:, a rinre•
Vi:: de leo de juli Verne , no poden
ésser realitzades per la ciencia

Recordem que en aquest genere
Rouben elamculian feu un cacen:ni
film , e lehorne i el monstre", roce ens
renstee les possibilitats que amli
aquestes m'apiadarte te el cinema.
"El hombre
dirigit 1"11
anses Wliale, és una te:u:nativa en
la qual co s'Im fet F inA traslladar
Mema la erinegula Abra de
%Ven:, Recorslent d'aqtres t director
"El beso ante el espejo", estrenat
aquesta teruporasla. John Fulton, fotOgraf, ens déma un trehall tecnic i
de lalloratori rnolt estimable.
* Jean Bennit Levy, autor de
"La elatern elle". que obtingué un
grial exit a Alemanya, ha marxat Cisp
al elarroc per tal de rodar els exteriors
sic "
* ferian Gilt fan el set/ reten
al tiene en una película titulada "La
sera doble vida": rint,:- pret inoblidalile del film mut "La germana blanca", aquesta reapariciili que s'espera
amb ansietat, sera f eta acompanailo
i le l'actor Ronald Young.
.essessess~n.,
l Recital FRANCESC COSTA
Esplèndid programa. Diumenge,
tarda
...a.,........

La Mtisica
Concert Francesc Costa. — Es ja
publicar el pregrama que el cMI'nista Frarresc Costa interpretara, amb
Alexandre N-dalia, ei cinent diumenge,
a la tarda, al Palau de la Mdsica Catalana.
Hl figuren algunes de lea creacions
danuest artista, que, amb la seca profunda expressin,, sap comunicar al pubija la bellesa de les obres que interpreta.
Veiem en l'esmentat programa una Sonata de Beethoven: una primera audi.
cie d'Igor Strawinskv, i obres diverses

El 'I e.o de la Ccrt de Bélgica i
Jd oe at4) u. ii:J\ tn. — L'As, s.sc sacin di, LidtIlta musical ceieuraro aques: mee
uus con:cris. .1 indra ltoc ei primer
eiis umuns caten:, en el nuae Sera
presentar el Trto oc la Lun. ue Belga:a, agrupactd que ustenta aquest
titel per disposicai del dttunt re:
Albert 1.
El 1 rio de la Curt ue Bélgica,
gonueix d un sälai prestige ha obtingut tflunns ressonants liar, ex.
cureions ertistmuee per Bélgica. lioiaana, nranea, Iba, etc., tranins deaut, a ICJ reirecants qualitate d aqueos,.
interprete I a la conesio que el conconjunt me ha arantuntti i .at estudi
du
cha 24, actuará el compositor 1
ptams,a juaquin; ls ss que, conjuntaitient 01110 ia 5ml:tema lraucese Jeanne llactient t a la miel presenta), siunora a eoneixer lea seves ubres m4s
anpurkauts, tan: ptr a pia:m com per
a 5 ‚oil. anib p:anu acompanyant.

EL TEATRE
LES ESTRENES
POLIORAMA. -- "Juanito
Arroyo se casa", de J. i S.
Alvarez Quintero
Els Srs. Quintero han vo:gut dibui-

xar en un ambient pintoresc un don
luan que es surt sentare be dels seus
,s mbolics. grácies sobretot a la seca
gracia personal, als SCUS dots de sednccié. a la seca verbola pintoresca, afalanaciera i envolvent. Tan sirnpätic el fa.
que fin, les seseo mateixes víctimes, les
noies que ha enganyat i que ha trab,
l'ajuden en les seres novcs conquistes,
amb una mica de recanga, és cert , penó
amb el troj e encara de contribuir a la
seca felicitat,
Potser on esdevé l'acció
de l'obra i on va néixer el don Juan Ilegendari, aquest personatge, inconscient
en el mal que fa, és realment simpatic. Potser ham cren que el seu gest constantment generós SIS suficient per cmrensar la seca maldat fonamental. An.
perä, hotn no not veure sense una certa
reptdsió un home nue, cont el protagonista de l'obra. abandona una nota tendra
i bonita, amb la ,qual ha tingut un fil!
q ue la casa amb un amic que li den
eteors, merare ell se'n va amb una altra, amb la qual parla de la son ‚ibaver -la caneguda 1 d'u la redempció que
l'espera al SCII costar. La presencia d'un
capc11b pinteresc que s'avé a consagrar
d'amagatetis aquests amors, tot fent de
la "reja" l'altar, no arcana gens, meralluent, les coses, sin ó mie les eme: ' jaca: fa m'e: anarent 1s frivelitat dels
autors i més inconsistent la mcral de 12
sera produeció.
Els Srs. Ouintero ~erren, per'.
fresca la greeia del diäteg.Hom pot imaginar-se <tirantes " g alaneres" i "donai'res" fan dir al seu don Juan. Quin s
can,, ile madrigals li fan p resentar co
el s illlli. FI bon emectador, una mica
en l luernat per tantes sartales honiones i
drinzants, no s'adema gaire de les falles
esicológignes de l'obra. N., s'adona notser — cern nn se n'adosen els mateixos
auters — que este davant d'un monstre.
FI paper del rerta genista s'adiu amh
l a fig ura i cl tus Q12 ,1 li presta Fernando
Granda. Aritänia Herrero. trenes aferp ina' fa en cl seu payen pracurá infonFis ntiei nfdi7'l.
lefrita. la mateixa renron
Antenia Herrero renta uns cueles : ades
arnh sentiment, aelés amb intenciis
D. G.

Escenaris
Dema a la int, la cornpanyia dt Morre Nicolau donará una representaeiú de

**María-Rosa", de &Uniera. al teatre
del C. A. D. C. 1. Aquesta represen- I
sacié, gratuita, sera la segona de la
1414+11.4
.
serie de fundaos populars catalar.es que ‘49•484+48+e,f.44+,244",.
ha orgatutzat la secció de ProPagancl,;
sie l'entitat esmentada.
* Le Federació Catalana d'Estudiants Catòdics ha organitzat per al viseas diumenge a la thr di, al tcatre Sradium, una sessid teatral a arree de la
companyia Gallige, E,, pe,sarä en daC elia la comedia est tres actes. sie
Ati Ll! 1 CAJA DIA
Marta Folch i Turres, "Julieta, fila
única
* L'empresari Cebert continua emparaulant artiste.; iser a la temporal
revista madrilenya que prepara a
1.21 nela. Asa sen:bla nue ha tirar l'ham
galant
Vermut Cortes, que en aquests
al
moincnts está filmant 3 Madrid D..iia
»rencisquita. Com n Itie 1- erran Cortes
es el Plant de la eimpatica Mapy Corl ee que acusa al COmic, i roen que aquescom ja vam dir, no és eaire
vista sal aquella casa Vensue g U an :ja en
MX 1111 4 lotes ICS super-redet- Amcr I cdi units en una maro
les de la Comparnia, no ens estranyate
Cena que ella ingresses tan:bé a le:
.ffle ••n•nn •••

El recital de MIL!. Isabelle Martí-

Colín, a I Associaciä Musical del Districte nave.— Dese este: publicars
wasgranizs del recital que la pianista
Illle. Isabelle Marti-Culiii, donara
lunieuge vinent a un quart de dotze
tnati al teatre dc r 01 tea "L'Eco
de Catalunya", organitzat per l'Assodacio Musical del Districte nove.
MIle. elarti-Culhe interpretará cl
seglient programa: "Dues $01131CS.%
Scarlatti; "Sonata en la major", Andante amb cariacions, nenuet i rondó
alta Turca, Mozart; "Rigodun a l'estil antic". A. Laporta; "Paleatge",
J. Serra: "Dansa del fue", Manuel de
Falla; "Evocació", de la Suite Iberia, Albeniz; "La ronde des lutins"
i "Llegenda de Sant Vrancesc caminant damunt les anee", de Liszt.
Es recorda sine, a part aquells que
siguin posseidors d'inikacions de carácter preferent, és reservada l'entrada al local. exclusivament als seus
socis, per la nual cosa, resta oberta
l'admissió de • nous associats tots els
vespres, sie ron a onze, al seu estarme, cartee de Ramon Baffle, sp i 21,
fins a la daza del concert.

Concert FRANCESC COSTA
Unic de la temporada. Diumenge

SANTA

1

rengleres d'En Gibert. Seria una bona
adquisició.
* Els clowns Pompoff i Teddy han
for
mat un conjunt de varietés a base
d'ells—naturalment l—i de la bailarina
Reyes Castizo, "La Yankee".
* si Qué hi tindrem a l'Olympia,
per Pasqua? Uns, diuen que cite. Altres, parlen d'un espectacie de revista
mutual d'acord amb l'empresa del rolies Bergère de París. En Sugranyes,
que ha tcrnat ja del seu viatge a l'estranger, te malt interés en portar al
aquest espectacle, pe:U, fet i fet, el mes
fatil és que triondi el circ. Ah! Abans
de Pasqua es gairebé segur que aplaudirem a l'Olympia Forquestra Jack
Hylton.
* El; autors de Redención, la sarsuela estrenada aun al Note han set
públic llar agrajment al senyor Josep
López per hacer patrocinat l'estrena.
El senyor Josep López foil ja el patrocinador—de bona fe—d'aquella infortunada Rosc-Marie que van martiritzar
al Tívoli En Pep Viñas, el tenor Lara
i altres elements qu ni colem recordar. Esperem i desitgem que al senyor López, aquesta cegada, li sortin
la cosa milico - .
* L'actriu alerce Nicolau ha fet
declaracions sobre la crisi del teatre.
"El te:are—ni maniiesta..---necessita
arta esser renovat, i la renovació ha
d'ésser total. En el nostre teatre actual
tot és vell i convencional. Des del;
temes que inspiren les obres. passaeu
pels diälegs, i de; de la técnica es,enogtli.ca tin; a l'escota del; actors, tet
sis fals, acomodatici i ingente Es fa
teatre aval corn sen feia en l'época
d'Echegaray o de Calderen de la Barca,
i pot3er amb menys fibra, amb melles
menys dignitat." D'afeó
enlació
se'n diu parlar com un 1lb:e ohert.
* S'anuncia per al Pr äaint ella 9
del Ines que sont, al teatre Studium, una
interessant sessió de "leatre da Camera" a cárrec de la corripanyia Belluguet,
que dirigeix En Lluís Masriera. Es
posará en escena l'obra dei seu direetor La bossa. Passada la Quaresma la
notabileisima agrupació alernanya "Den
Kalium" representan a l'esmentat teatre nses escenes del laust, de Goethe,
i un cone g ut grup d'ailcionats tarcelonins, entre els quals figuren la senyoreza
Cante Toren t ¡ el senyor Lluis du Satrüstegui, interpretaran— ets castul:ä. naturaiment 1 — Jurvatud de tr:ncipe.
Aquestes tres sessiens seran emlusivaNanient per als sucis.
* La prensa inadrilenya ce Plena
dinnecentades. Un diari anuncia maz
Eme: Borras se separa de la Xirgn
vindrá a Barcelcna a fer fil divino impaciente al Tívoli. Un altre assegura
que Aiarly anirá a filmar a Hollywoed
una pellicuia espanyola del diáleg de
la qual es ell mateix l'autor.

•n• nn•••n••n••••n•WIP".n•n •.,

Si sou aimant de l'art dc l'enioLió
i de la tècnica perfecte el vostre tdrn e s

por «ORCE RAU
,N ANCY CARR011
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COLISEUM

Es un film PARAMOUNT
Realitzador: JAMES FLOOD
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La
Crea una comissió mixta
Una clisposició de la Gaceta

tramitació_de

(l 'a de la primera paginal

creniiaços ferroviaris

a Barcelona
Madrid,

I. — La "Gaceta" pu

entre altres dispost--ba
cions, una ereant. una CurnissiO
Mixta a base del projoele d'enllaços ferroviaria de Barcelona.
perquè determini, en quina proporeiö han de contribuir a los
despeses Iota els elements interessals en tala obres, tenint en
emple, els respectius benefieis.
La dila Comitastó sera presidida
per un delegat especial del ministre d'Obres Pülittques i estarà
formada. de niés a mes, per tres
representants de l'Ajuntament
Barcelona, dos de la Generalitar
de Catalunya, un de la Junta
d'Obres del Port de Barcelona I
un per Cada una de les Compaityies de lerrOcarrils afectades,
designats per elles rnaleixes.
Les Corporaeions
Eatat. Generalitnt ele Catalumem,
Ajuntament j Junta d'Obres del
Pum. de Barcelona i'esignara n,
de rues a mes, els vocals técnies
que assistiran a les sessions do
la Corniseita arab ven, però serian
vol, per a assessorar-la i d esenrotllar els frehalls en la forma
que per la dita Comissió s'armella
I.a Comi ccii ha itra de quedar
-Istiluida en comerle:ir els fre-

balls, per tul el mes de macV
vinent. per a la qual 'ose les
eal dad a afee (anea cona lisa ran
a ja oporlimilat al ministre
d'Obres Públiques la designació
que facin ile Hura representants.
La Cantissia celebrar: les seves
sessions a Madrid u Barcelona.
segons ella determini,
En la aessiú de conatiluci.3 es
votara el vocal que hagi d'exercir el carrec de vice-president.
taidul a substituir el ure..ident
en ;iba...natos o mala Ins, i el que
Iiigi d'actuar cola a secretari.
Tots els acorde de la Comisan)
haurau de constar en rada de
cada una de lea reunions. A
aquest fi es portará, un Vibre
(Yutes en el qual seran copiats
els acorde, aprovat que sigui el
borrador corresponent. La Comissió utilitzarit a Barcelona el
local i el personal i el material
que té Ja ComisSit; Weldlaros
ferroviaris de la dita citilat. Si
han i le celebrar-se rettnions
Madrid. el ministre d'Obres Publiques disposar a el que calgui
PH aquest respecte i en el que
es refereix a lea despeses que el
funcionametit de la Cantissiö
neasiniti.

La crisi teatral de greu a Madrid

teatres.-Impor
La supressió deis misia
tenis «mis de l'Associació General
d'Actors
Madrid. t.— Arta) motín del cc/Miste
plantejat entre les empreses de teatres
i crquestres. a la Porta del teatre Vic.
D'Atta, que ho prescinda dele música. al•
punt. professcra han intentas coaccianar
els das mestres de plana. els o v ale a te s
-tenlsrvia'mpftdrquestra. FAS de l'amaestra no han asende
convencer
els
pianistes
que
se
seria
suliiaritzes3in amb ella. La situada se
gueix asnal al teatre Victaria. Avui COrti
olor. lia ba celebrat la funció mal/ piano.
Ila dirigit el mestre Luna.
Denla acaba al teatre Maravilla el
cantracte ana) els professors crome s
V ic--tsa.iegurálcond tae
taria.
Per la seva part, l'Aseociacia, General
d'Aclara ha celebrat una assemblea en la
oual. despees d'un ampli dehnt s'han pret.
aquests acnrds. Supressia de totes les
entitats d'aiicianats subvencianades
Goteen i que siguin substituides Per
professionals. Supressió dels meritoris i
revisió de tots els carnets. Obli g ar a l'obertura de tots els teatres actualment
tancats a afadrid i provincies. Abolida
de tnts eis inInnstos nue pesen sobre el
teatre i tue es derlari dutilitat pública
l iar! teatral.
Que l'Estat subvenir-mi els teatres
tenues actualment. ver tal q ue hi aetilM
sonmanyies constituides per caoperatives
de tots ele elements teatrals.
Que l'Estar reguli lucran dels espectacles públics, a s senyalant Per aas
esporas les horca del mata Per al3
cinceles, tarda i nit. pera en llocs exclusivanient dedicats a aquests espectacles. i anth un fi de fe s ta en determinases sessions. Els teatres funcionaran tarta i nit, en llora CXCIII9iV1ment cled . cate per a aque stes finali.
tat-. En totes les campaniles de vers
II Italia un tercet Se professors pro.
fessionals.
Amh roportunitat d'aquest canflicte
sobre la crisi teatral, han opinar en
els peribdics algunes personalitats del
teatre.
El President de la Societat d'Au-

tors. Frederic Romero, creu que
la crisi teatral obeeixi a la cris: política espanyola.
Da/ que el retainient d'uns quants
rics no resol ni augmenta el problema, perque els empleats i ele obrera
poftet., ama, millor que abans. atar
al teatre. El mal és 111i3 pregon i les
seres causes més complexes.
laempresari madrileny Francesc
Torre: opina que siamés els autora espanyols prenent seriosament la dierecia de la vida del teatre. poden resoldre ara i per sempre la cris: que patrio.
El senyor Arniches diu que el sal'
exagerat de les principal; figures de
l'escena i el nombre excessiu de teatres per ale dos mil espectadors, que
san els que van diáriament al teatre
a Madrid, san, entre altre, coses, les
principals catii, es de la cri s i. :Vegete
que no fa (alta una reorganitzaciti
artística, sinò económica, i el desinterés general.
El President (le l'Associacia General
d'Actora diu que el problema es de fam,
terriblentent greu. .Als afames de Madrid hi ha molts actors que demanen
almoina.
—Creieu que els acords presos per
vosaltres remeiaran aque ste crisi?
—Si nn la renteien ralieujaran momentaniament. El que cree. no cal dirho, és que així no es pot seguir.
—Aquesta supressió de subveneimis
als aficionats que dentaneu tumbé abrasa
T. E. .A. i "La Barraca"?
Mentre hi ha ni manes aras fam
al carrer tras els aficionats fan mal.
Marearida Niega diu que rli. e, poden s uprimir les subvendons com les
de "1.a Barraca - i T. E. A. i la de
tots ele teatres d'assaigs. A mis, a
T. E. A. s ' estdu formant MI plantee de
t au s a ctors 1 és una escola professinnao i el que tlis i anees aiicianats fan
no les poden ter abres actora prolessionals. P e r tant, no hi ha competencia ni rlany.

El Ple del Tribunal
de Garantes Consti-

Preparant la festa del Llibre

tucionals
Madrtd, 1. — En la s essió celebrada
arrest mati pel ple del Tribunal de GaCantina s i lla pasat a discussió l'aojenlat de ravantprojecte, en la m' ya totalitat. A cantinuacia s'han examinat ele
arneles reierents a les responsabilitats
criminal, en qué pneues incaute el
President de la República en rexereici
riel seu arree. Han estat aprovats per
diversos vots a favor, i aixecat la
ile54$5 a eles quarts 5e &tes de la tarda.

Periodista empresonat
2.1adrid, t. — Avui ha ingreseat a

Madrid. t. — Sita retina el ple
la Cambra Oficial del Llibre de Madrid per tal de prendre acarde sobre
les properes festes del L,Iihre, a lea
muda petisa donar aque s t saya la majar hrillantor. Salan anrovat les regles a que han de subjectar-se ets
Ilibra • ers de Madrid ner a la venda.
la Junta d'intercenvi i (-imitada. del
!libre. Ha quedas ajornada la ubicua.
s:4 del reglament per a 'a venda del
'libre . que sera e s tudiat raes detingudament. Han quelat, per dItim, dr.
terminarles les normes d'acord n1111:1
lea quals cri ncOrreren de //Infle' 2
la 11 Eire del laihre de Madrid.

Una cellisió entre republicans i feixisies

Madrid, u. — A darrera hora da.
quest mar', u cansequencia del peral).
cala Galiano. Interrogat el cap su- dic feixista "F.
E.", han m'arregla una
perior de Policia sobre els mota), dr celtista d'estudiants als carrera de Barla dita detenció, ha cnntestat que els cele i Churruca. Srmbla que un
s'In,
ignorava, si be suposava que racard de ¡oyes feixistes asientas. ° pel primer
tenia caricter exclusivament
carrer venent el ami periòdic i un altre
Les impressions que es tenen res- grup d'estudiante victorejat a la Reptilpecte a lee causes de :a detenció son blica. Entre un i altre bardal salan
que abeeixen al processament que eanviat alguns copa de redra. També
centra el dit senyor alta dictat fa diel hi ha Icigut Infetades i garrotades
per la publicada d'un artiele
FOrCts de la Comissaria del districte
A B 1 que per nu haver satis- han aindit al lloc del aveces, 1 han
fet en temps oportú el senyor A/Ca aclarit ras carrera, sense
que els incilä Galiana la nanta exigida per a
respondre de la 'libertar provi•ional dente traguessin mes importancia. Al
fou ordenada la carresponent deten- carrer d'alicata a 'han registrat altres
ció i ingressá a la presa).
fets analegs.
la pensó leidel el eenyor Alear Aa

El senyor Lerroux no veu Impossible que l'encarreguln de formar nou Govern
A dos quarts de lar, ha sortit de
la Presidencia del Cansen el senyor
Lerroux.
A preguntes dele periodistes ha
manifestat:
—Ara vaig a casa. Tan sols puc
dir-vos que quan va arribar el senyur
Alba eslava jo iirmant la comunicada a la Cambra dottant campee de
la crisi del Gaveta', comunicada que
;ha emportat el psopi president de les
Corte. Naturalment, tritt parlat de la
erial. Finahnent —ha dit — he rebut
el min.stre e Marina, que nsla comunicas ou m. cierna al temas que fa,
no &han pogut realitzar Ice proves
ule l'autogir en la sena aplicació amb
els serveis de i de la guardia
civil. S'han ajornat fine dissabte, i
acabo de firmar Fajan/amena perqué
tinc veritable interés que es realitzin.
—I u..,? Que pad i
/os?
—El que podía dir, ja ho he dit a la
sortida del Palau.
—s En quina termes beu evacuat la
costra consulta?
ho he dit claramont, pera en

afegiré que jo he plantejat la crisi
parcial i que el cap de l'Estat mala
corneasen que havia disser tate). _la
comarenareu que la (humectó i la modestia n'impedeixin de dir mes del que
le aconsellat, perque el tale ja vaidria
és marear a casa meva a descansar
pera al meu juaici rúnica aducid pisesible amb aquestes Corts i aquestes circumstancies, és el partit radical.
—s.amb un Govern minoritari com
aquest o de centre-dreta?
—afinoritari, no cal dir-ho. digui-se-li
de centre-dreta, de centre-esquerra
centre-quadrangulan
—Es reunirà la minoria radical?
—No cal: després de la reunid d'ahir,
queden/ mate be
El senyor Lerroux I;a afreit que, segana costum, el president de la Caratira anirà al Palau, i després continuaran les consultes.
—Llavors — ha dit un periodista —
suposeu que aquesta inateixa nit tornare/ a tenir l'ensarree de formar Gavera.
—Crec que no, perque suposo que,
despees de les consultes, el cap de rEstal, valdrá consultar tanaté amb el coixi: de numera que si em dóna rencarrec seta densa, i aixi ¡o tamhé tindri
tenme de reflexionar. Ha acabat dient
el senyor Lerroux que de sis a set de
la tarda es reunirien a la Presidencia
els raini,tres en pera Consell.

tontas quin govern caldria formar, i
jo li he dit que no hi ha altea cosa que
la formada d'un goverit imegrat per
elements genuinament republicans, procurant que la concentració en el Gaven, fe, la tiPs Inuplia possible, encara
que sense donar participació als repulylicans recent arribat, al rigim,
menys als indecisos, tant ter llar indecisió corn perqui en alguna daquests
grup, llur esperit pugna en absolut anda
el de la Constitució no ,r2autettt amb
aleens dels selle articles, niui .i amb l'esperit general de la República, i
aquestes condicions no crea que pugain
iormar part del goveru abans crItaver
aconseguit pels tnitjans legals una reforma de la Constieucia.
El president juba fet al g unes u bse r
les diiicultats que pot-eacionsbr
tenir aquesta saluda, teas per l'actual
situad:, política colo per les dificultats
que oposa la mateixa Constituciú. Jo,
rcconeixent les dificultats exaosacies.
nahe ratificas en el Incu criter i . Percata.
com he dit abans, no Si ha abra sulució.
Un pericxlista li ha preguntat si en
aquesta concentració també hi enfríen
els socialistes.
—Es valer dir que no poso et vet
a ningú.
El senyor Azaña creu necess itria
la formad() d'un Govern

d ' esquerres

LA CRISI
PARLAalENT
Aquest mata a la Carnbra, a pesar
d'haver-se plantejat la crisi. era eacasa raninvacia.
A les deu ha arribat el senyor Bes.
teiro, i interrogat pels periodistes ha
manifestat que aeudia a la remita que
celebtava la Comissió encarregada
(l'estudiar la reforma del reglament
de la Cambra. Poc despees abs
i retina
re s mentada Comissió. amb assistencia mimes tinc diputat ,i, i ha apeoval rarti e ulat corresponent al capital
referent a les Comissions permanents
El president alta lamentat de la
poca atenúa que presten els diputats
aquesta qiiestió tan interessant, puix
que tracta del regim de la CataSra. En efecte, s'ha pogut observar
que 5611 molt pocs els diputats diquesta comissió que acuden a lea
seseió que celebra, puix qtte, per
per exemple, avui nomas lat han assistit cinc dele vint-i-un diputats que
la componen, i In ha mas de la meitat
dels seas vuele que no han assistit
ni a una sola reunió.
PF.I.LICENA NO VOL ANTICIPAR EL CRITERI DE LA I.LIGA
Interrogar el senyor Pellicena sobre la possible soluziti de la erial, ha
conte s tar que l'opinió de la Lliga no
sera coneguda fina que el senyur
Cam surti
rti de Palau, despeé% d'eracitar la constata, i llevara facilitará
una nota, i és inútil —ha afegit—insistir per conaixer-la abans de la dita
(onsulta.

GIL ROBLES ES MOSTRA
RESERVAT
Aquesta tarda hem intentat obtenir
del senyor Gil Robles declaracions
refcrents a l'actual moment palitic. El
cap de la C. E. D. A. s'hi ha negat
absolutament per creare que les seves paraules podrien prestar-se a falsea interpretacians, maximum tenint
en compte les dificultats del moment.
REACCIÓ DE LA MINORIA
SOCIALISTA
Els passadissos de la Cambra s'han
vist aquesta tarda rnolt concorreguts,
encara nue sense arribar a l'efervesrancia d'ocasions sem13:ants. Els comentaris i cabales eren, com pot suposar-se, abundante.
El, grupa politics parlamentaria han
celebrat diverses reunions. La minona socialista s'ha rcunit amb el Comité executiu de la U. G. T. , per a
estudiar el mornent polític. Els diputate socialistes han manifestat que res
declararien fins l'acabament, que facilitaran una nota oficlosa per a la
Premsa.
LA MINORÍA D'ESQUERRA
REPUBLICANA
També iban reunit els representants de la rninoria titulada d'esquerra
reaublicana, per decidir sabre la
consulta que els fará el cap de l'Estat. Han assistit a la reunió ele set usare Infla, Casares Quiroga, Barca
i altres de la minarla.
LES DECLARACIONS D'UN
DIPUTAT RADICAL
Als passadissos es parlare que eh
republicana autonornistes de Valencia
havien adoptat l'acord de demanar la
rentincia de l'acta del diputat senyor
Roig Ibáñez, corte a consegfiencia
les declaracions ietes darrerarnent a
un periadic sobre la posició que adoptarien els diputats radieals ¿avene el
problema plantejat al Parlament.
AZAÑA, CASARES, PRIETO
SÁNCHEZ ROJu
aINA TNS HAN DINAT
El diputat senyor Arrazola ha dit
Otte al migdia, quan esmorzava amb
uns arnies en un restaurant cèntric
ha vise que en un menjador estnorzaven reunas els senvare Azafia. Casares Quiroga, Prieto i Sanchez Roman.
El diputar ha aterr it que els cantentate senvors no elan recatas ami) la
S.1Va p resenca al reataurant. encara
nie suposava aque rentrevita tenia
intlejn sioneixer-se als passadissos de la
Cambra aquesta noticia s'han fet molts
comen taras.

Els ministres dimissionaris

reunit en consell
a la Presidencia

Les consultes

Avui seran cridats
a consulta els mg
de niinorm

crisi

La crisi, als passadissos
del Parlament

A les s i S infante de la
tarda ha abandonat. el Sr. Anito el despatx presidencial. - He sanee — ha die
diriaint-se als periadistes — con/ a exPresident del govern. La representada,
del grup la portarà aquí el Sr. Barcia.
'le maneta (ate l'opina; que jo he exposat al Sr. President de la República
es purament particular. Li he dit que
MANIFESTACIONS
amb aque.tes Corta, com jo tete.N. no
DE MARTINEZ DE VELASCO
es pot formar un govern autènticament
republicà, 1 gute al niel/ iudici el me
liem interrogat el senyor illartinez
nrocerleix as constituir un govern amb de Velasco, el quals ens ha die que,
les Eones desquerra de la Candi l-a, 1
al seu judici, succe:a el que hacia de
a aquel no li presta l'aitit necessari succeir, puix que el que no podia esla Cambra, caldria anar a la dissolució ser—Ita afe g it—, i aixa ja ho vaig dir
fle les Carts.
al/ir, as que es tracte5 resoldre
Un periodista li ha preguntat quina una dificil situació política de lona
' cris, al tetr judici. la cnItICIA de la amb una crisi merament parcial. Cal
erial, i el r. Azafia ha contestas:
la farmacia d'un govern que pugui go—Això no és ja de la mera incum- vernar amb aquestes Corts.
bencia.
—De centre o de drena? — Itero
El senyor Martínez Barrio acon- Ire
—Un govern que reenni les aspirisella la formad() d'un Govern
marcades pel cos electoral, que
netament republicà, prosidit per
hauria
de presidir també el senyor
un radical
Lerroux.
A les set de la tarda ha soca de Pa—s Entrarien elements de la minarla
lau el Sr. Martinez Baria., el (mal ha qt.e presida/ a formar part d'aquest
leImt als pendiste; una nota que diu govern?
aixf:
—Cree prematur contestar, miar que
—He dit al Sr. Presiaent de la Re- encara ignoro si se'ns cridara. a conp ública que al meu judici ha d'intentar la ' ulla. En el cas cridar-rne, desforinacit't d'un e n vero d'anuda base Par
-lamentri.psd acli pees d'evacuar la consulta reuniré la
per tal de canviar impresintegrar per representants de!, eruns que minoria
tenen declarada la sena acceatacia in- sions.
equivoca del rezan rentiblica. Ile afegit
A les quatre 1 chtc minuta obre la ses- Stile ¡uta, sanen:inserte rerillas per a la
sit't el senyor Altua, amb poca al/a/la- seguretat de la Repúbl ica que es desemcia, als escops. Les tribunes estan de- Soma en el niurament total o parcial
del Peder a ternes politiquee d'equivor
sertes.
Aprovada l'acta de la sessió anterior. rettublicanisme.
De s prés de Ileeir aquesta nata , ha
un SECRETARI llegeix la comunicada del President del Cniaaill a la Laut. (lit el Sr. afertínez Barrio que se n'ate/va
a la Presideacia del Censen de Minislira &inane compre de la crisi total.
Durant mas de tres gui rte d'hora,
Herida la dita comunics.cia. el ERE- tres, on s'anava a celebrar un Canse- han celebrat una conferencia al deshei.
patx
de ministres de la Cambra els
SIDENT proposa que se suspensmin lee
sessione, i anuncia que per a a proaera El senyor Lara, d'acord arnb el senyors Martínez Barrio, Guerra del
es convocara a domicii.
criterl del Sr. Martínez Barrio Rio i Lara. A tres quarts de sis de
la tarda han sortit cap a la PresiAixf s'acordi. i s'aixeca a sessia a
A les set mema; de l minuts, ha ami- dencia er assistir a ranunciat Conles queme i deu minuta.
sal al Pelan N7iCinnal el Sr. I.ara. el aellet. pEl
ministre de la Governació
enal ha preguntat qui es trohava al dinassionari. a preguntes deis
perlaaeseat
distes
ha
(lit
en sentir que estaea sa,
Fils perioclistes li han cante3tat que
talment
desorientat
i
que
no
podia
El senyor Alba aconsella un nou lii era el Sr. Martínez Barrio.
—I el Sr. Asean? — ha preguntat el dir res sobre la solucii, de la masa
Govern Lerroux
p
erqué
no
veia Can qui podia ésser
Sr. Lora.
rencarregat de formar el non gah.net
.A les cinc menee (loc nanuts
—fa deu besen a ca sa seca — ii han i (mines persnnalitats politiquea han
la terna ha aluden al Pulan Nacional aantestat eh informadora.
ile comaandrea.
per donar comencament a les con s ulHa passat scruidament el Sr. 'Lora a
tes el president la Cambra, %enea; entrevi s tar-se arnh el President ae la
EL SR, ALBA A LA
Alba, el qua l nn ha jet CPP manifes- República, i ha sestil duf de s nate a inc
PRESIDFNCIA
tada. als p e riodistee en entrar a pa- iinart de vele A lo salida ha ah nun
A tres q uena de sis ha arribat a la
lau. La seva confereneia ama el cap el Pres ident Ii lucio neeruntat sobre ta Pr,sidencia el ministre de Trcball i
de rEetat ha durat fin: a les cinc 1 nossibibtat da l'aprovaria dele pressu- nitnuts despr e el scnyor Alba.
trenta - cinc minuta de la tarda. A la pastos en la 0?ea constitucional, i que
Aquest clareen, contestant a predita hora ha sortit el srmt oe mlia
idI li luouia inanifestat que amb sessiona g:InIcs dele periorlistes ha dit:
ha manifestat el scgüent:
dobles prelia aronseenir-se.
Nao tinc res que (omuniertr-vos, ma—La referencia que he fle donara
laesprés — ha afegit —mala pregun- gua del resultat ds la • catistIlta ja /l'he
vas es molt breu. Ns Iti 113 haqut nr- tat sobre la gliestió politice i je li dcnat colinde als costees companys
ee=s:tat de feral° per mit 15 d'una TM. he contesta/ litio al mea, julici rúni- en surtir del i ara vine a ettnit:I. ,M11 en abres tuna
ca NO/1/ei.) POSSible aval, es un Gen ern ¡di:- ami, el rttual de donar conque
He dit al Pre s idían de la Reisahli- semblant a l'actual. presidit pelse- al uresideut (lel Consell de la ctqli . a que, al meu indica la rfa olucia (I nvar Lerroux. la liase clel Ill131 sigui hulta que he evacuat amb el cap de
éaser abra que la ratificada de el part i r ra(Ucal 1 ulule tingui matas
—Quina impressia tenia de la crisi:
poders al senyor Alexa.ndre Lerrotln autamic i inequivaisament republica, i
aixia és tot, Ita acabat diem. Ila d¡t li ha nreguntat un periodista.
t'emite entiese procuri can,tituir
El s e nyor :alba ha contestat:
que
(lema,
a
n
Peri
ala
ffiStt.f.
s
Entern atel/ Inés amplia base passiale de spré
—Ja ha quedat dita.
dintre ele les forces parlamentaries, dos guara; de tres de le tarda. :teadeixant al senyor Iserrottx la ;dena -a-ir, les consultes segons l'havien ARRIBADA DELS MINISTRES
Ilibertat, l'absoluta llib e rtat. d'elegir infeentat.
DIMISSIONARIS
el: seus enalaboradora Eii clar?
Despee:, suceessivatit e nt han anat
A una rreennta d'un reparier el se
arriba« a Ini Presideecia els minisnYor Alba ha conte•tal:
tres de la Guerra. Agrirultura, Indas—L iana- que té de partiaelar
iría i Camerc. Justicia, Marina, Coauttestes consultes es la pre s encia 2,111i
manicacions. Obres Pitblinues, Estat.
del censar 1 .2 ra, ilqifineljscinia
Ei p ances i Instruccia Pública.
rae d'exercir la cartera de Finalices
El senyor Rocha haa estat preene
Per últini. , I11311 el president de la
Carnbra e• dirieis al se., ;adornista
Madrid, 1.— .1 dos guares de vuit tat pela periodistes respecte a si els
mafia
dir alguna cosa sobre el de,de la tarda, acabadrs les consultes,
cinc periodista Ii la rreguniatt
Creien que la crisi sera de llar. rl nre s ident di la Repablica ha alien- cabdellament de la ¡risa ja qu e e n
deliia
e s tar ben infarmat per hatea.
ga durada?
dallar el Palau Nacianal i sala (litiga
dinat
dinat ainh eap del Govern. El
e nnte s tat el senyor Alba— al seu doinicili. LA i1/11,1"M;¿, doma senyor Rocha ha manifestat que lia
/lt-vingut armi a ,ontestar a permitir es nant ea uur duraat el dia de denla
tenia res a irr que havis estat dues
quedara reselta la cris:.
aue cut dirigis el senyar President
Denla es reprendran les ecauultes. Seres ami) el cap del Govern, i que
Repab l ica, pera na a feraes a en.
A das quarta d'anee del metí acudir' donava la seva paraula que durant
El ean yor lbsrefro
partldarl al Peina Naaional el senyor Negrin amiest temps no havia cel e brat el
senyor aserroux cap conferencia ni
d ' un Cocan) d'ämplla concia- .11 representara:. fiel partit
per triaban.
traild republ'oana
A tres guares eIonee el senyor Martí- pereonalmsnt
El senyor Guerra del Río ha Jit:
A les 140 de la tarda ha ,O r l it . nt: nez de Velaso,, pele agrario. A le,
--Aquest vaixell ( s enyalant el sePalau nacional Iet..-prettident de la anee, en represéntalaô de r Esquerra,
nyor Rocha) es dels que no sen Cainhrei senyor Prsteiro, i dirigint-se acathra el s rnV or Sanlaka
fall
e en.
A
un
quart
de
dense
i
anirä
el
seala periotitates els ha dit:
El senyor Racha ha afirmar que
— El senyor pr esident de la Repú- men Miguel Ma y ra. en representania tely eren vaixells que llotaven, i que
deis repubheans conservadors. A don
blica mIta preguntat sobre la situada nuarta de dalle el sensor .1ugust ' retama eren una esquadra que podia
política i soluc;6 de la crisi, ¡ jo he Banda, com a rerresentant
leo Es- ésser forte.
començat maniiestant-li que lamentava imerres Repuhlicanes. A tres quarts
—O uavegar a la chaira? — ha dit
inolt que abans dia,er•se plantejat
de dota" seis regionalistes. el senvor un repinten
prnblema politie a les Corts no taa- Camba. A le:
(lotee, el sensor Mea.
aeNnsaltres navecuern ami) rumb
guessin tractat els diversa problemes miades Alvarez, con/ a representant a port terminal, amh unid/ conecitt
!l' ant el an . car hauria estat molt conve- dele liberals demòcrates. A un quart 1 amb destinacia —ha dit el ministre
nient enniiXtr no solatuent la posició d'una, el censor Gil Robles, per la de Marina.
dels diputats dels grupa, sitié també
quartsde set ha ahandonat
A tres quas
llurs propeeits inmediata.
CeAda.dos (marta d'una hi acudira. pels la Presidencia el senyor Laxa, cl qual
A part d'això, el president m'ha P re- regionalistes bascas, el senyor llora. ha dit als periodistes:

La crisi és comunicada al Parlament

la

—Res,
a senyors; el President en:
ha rcunit tots els ministres i lleva:
del senyor Didac Martinez Barrio,
que es al Palau evacuant la consulta
amb el president de la Repablica, i
ens ha donat compte del motnent
inicial de la crisi i de la conferencia
celebrarla zaub el president de la
República, =1) el president de la
Cambra i amb abres personalitats:
jo ara vaig al Palau a evacuar al mete
torn la consulta amb S. E.
A les set i deu minuta ha arribat
a la Presidencia el ministre de Gas
vernació, que ha pasear a reunir-se
ama/ els temis companys ‚cose fer cap
maniiestació.
A Ira volt i (len minuta de la nit
Ira acabat la reunió ministerial a la
Presidencia. En sentir el senyor Martínez Barrio. els periodistes li brin
areruntar si haría tingut alguna importancia la reun iai i ha contestat que
fin n'havia t:neut cap.
'len) tractat —ha clit —de coses
sense importancia i entre altree beta,
fingid la noticia n tue el sensor Leem
a Preparava un csorzar.
ram
el Gavera que va asser? —
Itadit un periodista.
—No, amb el Gavera que es.
En abandonar la Presidencia el senyor Iserroux ha (lit que la reunió
q ue havien celebrar ne hacia tingut
caracter (le Cansen. S'havien Tellnit
l'Inicament per canviar impressions.
encara que, com es natural, havien
parlat de qüestions nolitiques i es van
essahentar fle les noticies que ele arrihaven respecte als tenues rollt eren
evaquades les consultes al cap de
l'Estat. illtienament s'assabentaren
les Ilistea de les persones ratie senil
conaultadet denla.
Ha estar, ii, velatori. «un
dinen a la nieva terna, un -velaras".
Per altra pala hauria estat iadelicat
que hagea s sim eciebrat Cansen, puix
que un havent ocarregut cap iet greu,
nn havient de Vendre acardia ja aue
no heni de posar a la tierna rap decret i menys preparar Beis. L'arda-e
públic as perfecte.
es m aheu tingut noticia d'un
nifestaciotts a Barcelona? — li hall pre.
g untat.
—Han arribat a nosaltres pern in-saa
coplete,.
complete,. fina al r (Hit cille no
si te la ntainiestació un earaeter 5eparati‘ta
eslava arganitrada única.
mnt
e per l'Esquerra, davant la perspectiva que el5 regionalistes pastan
participar en el nou Govern.
—.;Aneu a visitar el President de
la Repablica?
—Na crec que em {mida Es pero,
si. qu e q uan acabi el prriode de consultes m'avisaran per donar-me comiste deis sena resultats.

Llegiu LA PUBLICITA1
Propagueu-la!

EL QUE DIU L'EX-COMTE
DE ROMANONES
A mitja tarda . ha arribat al Con.
gris l ' ex-cornte de Romanones per
sasentar-se del curs de la crisi.
—sCreieu—li han preguntat—que
crin és o no es greu?
—Home—ha contestar—, totes lee
crisis san greas. Com deia Segaste.,
una crisi és igual que un foc en UR1
r asa, i un incendi en una casa és pite
ton que zuna mudança, i una erial ess
en realitat, una mudança,
—Com enteneu que es resoldra? •

—La crisi de tenis no ea reseldri.
erial) un envero de eentre-dreta. El de
menys es la formació del 'envera/ i
les persones que hart de constduir-lo:
l'important és que es reuneixin entera
d'un programa mínim i concret per a
realitzar-lo a la Camina.
Per reeoldre aque s ta crisi cal tenir posada la vista en les Corts. Com
soluci6 franca no hi hauria més nue
un govern de dreta que desafies les
circurnstincies.
La sessió d'ahir fou funesta per a
N solució de la crisi, pule que ha
impedit moltes coses. No m'explico
nona després de l'ocorregut en la rede la minucia radical no hi hareté; nui fer una pregunta per conet'ter la sir/lacia deis ministres que
s'asseien al banc blau sense haver

d'é s ser allí.
Ha preguntar despees l'ex-comte
COM s'havia plantejat la cnisi. i en donar-li compre de la referencia del
propi senyor Lerroux ha (lit:
—No m'explico com un heme de
l' experien
cia politica del senyor Lerroux han: pogut plantejar la crisi traqueara manera.
Es lògic que a un malalt de brencopneurnania el metge Ii recepti un
aixarop pectoral, i aquí ha obrat eraixarop pectoral la substitució dels sers-ors alartinez Barrio i Lara. La mas
laltia, pera, era molt més greu, i era
o`dizat que la eriai baria d'ésser total i resolta a fons. El President 'le
la RepUblica ha estat mole be en provocar la crisi total. Es vea que a
forfia de re s oldre crisis va aprenent
malte,
D , prés se li ha pregnntat l'opinió
sobre la tramitació de la cris:. i ha
contestar que suposava gre no se solucionaria fins el dilluns vinent.
Cree que el senyor Alcala Zamora,
despees de les consultes, ratificara
l'encauce de formar goeern al senyor
Lerroux, el qual fracassara.
Després rebran encarrec de formar
re:', Ver/I diversas senyors els quals fracacearan també, i llavors el cap de
l'Estar es veurá obligat a . encarregar
novareent e! -enver Iserroux que imane
Govem amb les -dretes, com a única enlacia viable dame l'actual composició
de la Cambra.
TAalBE HAN DINAT JUNTS GIL
ROBLES I CAMBO
Horn assegurava als pessadissos de la
Carnbra que avui han divat junta els
3enyors Gil Robles i Cambia.
Els comentaristes atriblueixen a
aquel donar gran importancia palitica.
L'OPINIO DELS SENVORS
HONORI I ABILI
El senyor alaura (Honori) ha dit que
creia que no es pecha resoldre la crisi
encarregant de firmar Govern no ivament el aenyar Len- 011X. Amb adié no
es resol res, perquè no entru ja la Ceaa, almenys aixi ha han manifestat la
majoria chas Matataes d'aquest g r u a. Jo
cree — ha afc¡rit — que no hi ha mes
solada que enearregat de formar Gavera el sensor afelquides .Alvarez.
lsaldedrita'quelueno
troEblavaseneY°nrel Agbriulip,Ca
se:saetas-a aquesta selució la mis oportuna, puix que d'aquesta manera no podria formar-se un Govern majoritari.
ptux que els radicals segurament no li
denarien llurs vota
El senyor afama ha contestat:
—Ja he Jet en repetidea ocasiono
la suma de vots que padria campear
un Govern a base de presidirao el
senyor Mea-tajarles Alvarez i sumen
ma j oria absoluta: pera, segons les
opinions que ara nutria s'estan
terioritzant ala passadissos. per exemple, la que he sentir del senyor Pares. de Rosa « , dintre d'un pacto radical Si ha nombrosos diputats, que
sumen mas de cinquatita. q ue han
anunc;at que en el cas gute es dani
ee rn,Ct: ›nwtilitaartifein faragnuca mser,uot i dGra.
elle

ern que defensas aqucsta posieia
i d'atea dedueiao— lia afeg i t el
armar alaura— que Si es farmas
v ena
.ia1r.i
Alvez
ePlelemseennt 3s.arde MlackiCu .iadEe .ä D
agracie, aqueas nombre da diputats
radiaa¡s rodela aumar-se als que iorl
nien la majoria governamental i constituirte per tant un nucli duns tress.recolaarien el Goe
crtis diptnsatisgrqut:
ve; Inc
SRS.'afARTINEZ BARRIO I
LARA ES NEGLEN A FEF. DECLARACIONS
A les guatee de la tarda. minuta
al eans de cíe:menear la breu afasia que
avui hi ha hagitt al Constes, ha arrihat a la Cambra el senyor Martinez
Barrio, acompanyat del aenyor Lara.
11511 pasan al sala de ministres, i els
puttodistes els han preguntat si podien fer algunes declaracions.
Sau negat, i a la pregunta de si la
reunió de Ministres se celebraria al
Colleras o a la Presidencia, han contestat que seria la dita reunió a let
sis de la tarda i a la Presidencia del
Consell.
EL SR , LARGO CABALLERO
El g étyor Largo Caballero ha dit
que creta que no e,i resol rea, però
ent fea parlar—ha afegit—, que
no és el nionicnt aporté.
—Per.'" la soluetó que

iba bast
—li han preguntat—, ¿creieu que és
la més a propasa?
activar President de la Reptibaca Mi el trde pot contestar aquesta
pregEtinita'
Deapréa el senyor Largo Caballero
ha afegit:
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—Nosaltres anem a reunir-nos ara, LA SOLUCIO DELS REPUBLICANS D'ESQUERRA
A les case de la tarMadrid. r.
pecte a l'actual situada política i no da han arribar al Congrés els senyors
Voleu
estirar-me
la
IlenAzafia i Casares Quiroga, i Oran resi Me5.
gua perquè em formin un altre pro- unir immediatarnent en una de les
secciona arnb eis diputats republicans
ces?
L'OPIN I O DEL SR. CASANUEVA d'esquerra.
A les sis de la tarda ha acabar la
.EI senyor Casanueva opina el sereunió celebrada pels diputara repugüent:
blicana
d'esquerra, i encara que del
será
el.
senyor
Lee—La solució
roux, si aquest no s'entesta a formar tractat no se /l'ha facilitar referencia.
Ita Govern exactanient igual al di- els periodistes han esbrinat que en la
reissionari. Si insisteix en aquesta reunió clan expressat tres criterio.
Un defensat pels senyors Azaila i
conducta. indubtablement ha dessen
el cap del futur Govern un altre po- Casares Quiroga, que sostenien que
l'actual
Parlament, per ignorant, ha
litic i alumn a de descartar la figura
del senyor Alexandre Lerroux, Per de dissoldre's.
molt que dura no podrä viure mes
Vas altre del senyor Gordan Ordax,
que uns que s'aprovin els pressupos- que afirmava que encara podia hacerque
es
decideix
a
presenIii una solucin republicana amb aquestes. si is
tar-los a les Corta, i en cas centrara tes Certs, formant un Govern cli cl
menys encara.
qual entressin representacions deis
—s Entrarla la CEDA. en aquest perrita netament republicano, Govern
GOvern?
de tipus centre. atol, conservadors,
—Na.
radicals. agraria i liberals demacrares.
—I la Lliga?
El teme (-diera defentsat pelo ele—Tampoc. L'ampliad6 de t non Go- ments de l'Esquerra, que opinaven
vern cree que té un limit, i es fins a que ha de formar-se un Gavera (le
quedar en els agraris del senyor Mar- persones de solvencia republicana
tinte de Velasco. D'ad no cree que per tal de dissoldre cl Parlament i
pugui passar-se en aquests moments. convocar noves eleccions, tota vengada
L'EX-COMTE DE VALLELLANO que no podia haver-hi un Gabinet
majoria parlamentaria, ja que la
L'ex-comte de Vallellano opinava •
que la solució més viable era la del quasi totalitat dels diputats de dreta
que
trionniaren
en les eleccions de 19
senyor Melquiades Alvarez comptant
amb la C. E. D. A. i amb la Liga. de novembre no es presentaren amb
i naturalment amb els agraris. Aquest caràcter republieä.
Com es veu. l'Esquerra coincidia
Govern segurament comprada amb la
benvolença parlamentaria deis radi- gairebé en absolut amb el criteri dels
cale, que podrien negar-se a un re- senyors Acaba i Casares Quiroga.
queriment del senyor Meiqaiadea AlEL SENYOR ROYO CONTRA
varez.
LA LLIGA
EL SR. REY MORA
El senyor Antoni Royo Villanova
El senyor Rey Mora deia:
considera que el Govern que sha de
—Per a mi no hi ha mes que una
saludó, la del senyor Lerroux, amb formar per auberituir el que acaba de
dimitir ha de p residir-lo el retiren
un Govern radicaL
aquest Govern tindrien entra- Alexandre Lerroux substituint alguno
dels
actuals ministres per elements
da altres forces de la dreta?
—Sempre que fossin repubiicanes, no dretistes. Els que, naturalment, no
crec que hi hagués cap inconvenient poden figura: en aquest salinice sos
Després el diputat radical, en assaben- els catalans.
—Ni els de la Lliga?
tar-se que el cap de l'Estat havia citar
—Els da la Lliga menys que els
a consulta el ministre dimissionari de
de
l'Esquerra„ perque harem perdut
Finances, senyor Lata, ha mostrar la
les
entinte; e l eccions a Catalunya no
seva estranyesa, i ha dit:
- Per que /aura cridat el senyor poden -eareacntar a. Govern aquella
Lara a consulta? Westranya molt ansió. regias
—sQuins e n ements nous creieu que
EL SENYOR GOICOECHEA
es duran al Poder?
El cap de Renovació Espanyola, se—Em penco que alguns agraris.
nyor Antonio Goicoechea, deia
la Ceda, a través de la nieva
—La crisi total es den, corn és no- perqua
interpret ada de les declaracions que
tori. a una indicació del cap de l'Estat.
recentment el senyor Gil Robles
Això és greu per al senyor Lerroux. Si aféu
Salamanca ,
pot acceptar, encaaquest s'entesta a formar un Govern ra q u• 54 . 11; no
.4de, cap cärrec minisminoritari amb l'estructura de laute- terial.
ruar, com cree que ha dit als periodisl'agrari que Lagi d'entrar al
tes, quan abandonara la presidencia
Govern t'asear vas. acceptarietn?
del Consell per dirigir-se a dinar al
—Em semblaria be que Ii entrés
seu domicili, no }nívea resolt res i cale el
senyor Miguel afaura o algun all
dra pensar en un altre president del
seu.
Consell. Per a mi el que ha de ter el
senyor Lerrotix és convertir-se en e;
Castelar del 73, o en el MacDonald
L'opinió de Marcelli
del 31.
EL SENYOR DE LOS RIOS
Domingo
El sesear Fernando de los Rios opinava qua la solució Lerroux no resol
El semnor afarcelli Domingo, opinan:
res.
sobre el moment politic, din que IT.,vess — li han dit els periodis- pan, ue porta la Rep ública re . se orartes — el enes convenient us semblari tia representada ni interpretada ainb
la dissolució de les actuals Corta? No? aquest Govern. fegeix que l'anica solaEl senyor de los Rios ha respost:
cid antenticament republicana is resta—Hi ha ans problemes mas sample- blir les linies i n n cials de les normes genos i més greus encara que aquest. La nerals i el sentir politic que acredits
eituació és d'extremada gravetat, i moles la República Si es va creare que len
problemee, corn acabo de dir , que re- coestituents s'havien divorciar del vais,
quereixen una rapicla solució per evitar no es par acceptar que repreentin el
maas majara.
país les Corts actual,. Les Constituents
quan foren di<soltes seguien represenL'EMILIANO
tant l'eperit revolucionara, que i5 el
ES FA INTERROGAR
que ha d'interessar per mete temps
Emiliano Iglesias ha abordat els pe. Espanya.
riodietes i ele ha dit:
Corte actuals no representen res.
—Corn vejen he encertat en les me- LaLes
continuació
nee declaracions d'ahir. La crisi, corn tes seria la don govern centre-drecontinuada d'una interiaivaig anunciar, no ha estat parcial, sirae. Un goyertn de dreta constituiría
ne; de fons.
una
provocada.
Ni provocacions ra inEn preguntar-li els informadors per
la marxa de la crisi i la set-a enlució, terinitats es poden acceptar en aquelta hora. L'única solució és ;a que reha eEtt
presentaria
govern que cosen? ga—Jo cree que sera encarregat de rantia piensaan
per a les forres politiqueo
formar Ro yera el senyor Lerroux.
que governaran la República arrenquin
—Altra negada?
a aquesta de Ye,, C1/1/ en giré ha estar
—I per qui no?
—No ho cree probable. Possible- esfondrada, davant la garantia de les
/nene prendrara part en el Govern 31- persones i de l'obra que prelria ésser
continuacia de l'empresa iniciada per
gune elements agraris.
l'esperit de les lomees que han confes—1 la Lliga?
amh la República i que
—Tampoc es fae il. Ara e< toquen sat liar desencis
disposen a enfrontar-se amb en, si
e
els resultara de l'Eatatur de Catalunya.
Gairebé tots els governs eetan lligats aquesta no és recuperada plenament
amb ell i no és possible governar inEls conservadors, en dedependentment de la Generalitat.
fensa de la República
EL SENYOR AZA.S'A
El senyor Azafia. que de‘ de Palau
S'ha facilitar la seciient nata:
ha tornat al Congrés, ha dit:
"La Joventut aladrilenya del Partit
—La nieva opinió l'acabo d'expres- Republicà Canservadar, reunida en Junaar al President de la República. Per ta general devane la trista impressie de
a mi és una solució viable la farma- la situada poltica que amenaça desvirci ó d'un govern netament republicà.
Aquest govern reurä si pos governar tuar en la seva Mima essincia la icramb les actuals Corte. Si In fa lo titució republicana, acorda fer una cricelebraré, perqua de fet a quest Parla da a l'opinió pública i als alto innders
en republicä.-mentalrcovi
Si no podía governar amb aquestes de l'Estat per evitar que la República
Corte, caldria pensar en la dissoluebe sigui hincada als tIlli pretenen desdel Parlament.
truir-la.

en una de les seccions del Congres,
per tat de canviar impressions res-

Comercial de
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SUCCASA1,5 I AGENCIES: Amnesia, L'Arbar„ Baul,iieins. Errica, Flguere,
Girona, Granollers. Igual:uta, Iri s a. Enr ula, stanseor.
Yontblemr, Mara trEbre, El More, 010, Panas (le Ol41101,3, Poribou,
Pulgrerah . VIla, Puareratt•Etaarla, tiipritl. sant tetan de molote, asma
colonia de earners, S onia Colonia de 9.erait. L4 Sec lt raen. TärttteantiBorst, Tärrega, Torredembaria, Toriosa. Valls, El Vendrell, Vir I Voirsera
Ciar:cresa,

Negociem els cupons venciment primer de març
de 1934 i els dels Deutes de l'Estat venciment
primer d'abril de 1934
Compra 1 venda de valore, al comptat 1 a terminla. - Ordres
de Borea. - Negociacló de °opone 1 Utols amortitzats.
Dipòsit da valore en custódla. - Comptes correntä de valore

PARTICIPACIO A EMISSIONS I SUBSCRIPCIO
A EMPRESTITS
INFORMACIONS FINANCERES
CIAM•RA CUIRASSADA, amb compartIments de lloguer

DISPOSICIONS DE LA (USETA.—Madrid, t.—La Caseta daeui'
publica les segitente chsposicions:
Disposant que totes les Cambres de
la l'ropietat Urbana. igual les de Catalunya que les de la res:a d'Espanya
continuin depenent del av./liMen de
Trehall.Sels cas ceded el procediment
d'apremi adminiatratiti per a -reiect...vitat de les quotes que ve ntea obli
a Pagde el propietans per con--gan:
tribució urbana. Aprovant el Reglament q ue s'inserta del Itcp:›tre ditnaortacions. Resolent dulnes suscitats
a les Duanes sobre la classificació
aran/aclarad dels axits d'estany.
Disposant que als efectes ile l'artiele 36 del Neglament d'installacions
eleetriques receptores, s'entengui per
:acate d'utilització oficial únicamente
aquells que ho sigan' pels centres
depenents directamente de 1' Estat, i
que en tots ele serveis que aiectin els
Ajuntaments i les Diputacions els
honoraria corresponents han de oonifiear-se ami) un cinquanta per cent.
Resolent un expedirlo nrincautació
de finques al senyor Lluis Ibarra
Oshorne. Se l'exclou de les persones
encartades en el complot de l'agost
i per tant de lanventari de finques
incautades,
Designant CIC funcionaris d'Indastría aenyors Ferran Cabello i Lluis
García Monje perqué junt amb
baixador d'Espans a a Anglaterra representin el mostee pais en la Conferencia de la Unia Internacional per
a protecció de la propietat industrial,
que se celebrara a Londres el rnaig

e

L'ordre pablic
a

Catalunya

(l'e de lo triCle r l PaCIC.LI
Seguidament va fer ús de la p-arau-

la e: stnyor Cola per a grair les irabaria dirigit el sensor
aeives i despres. dirigint-se a tos e;
personal. va dir que no esperava mes
que treballar ad' be de Catalupya i
de la República.
El tinent coronel senyor Caselles
va dir que ja era couegut de la linajuda miel personal que tindr:a a Ice
seves ordres, per la qual cosa no tenia
mes que veure en en, una continuacn6
del mateix treball que pensava realitzar, donant roer acabat amb aquestes paraules l'acte de possessina dels
senyors Coll i Caselles.
El enyor Selves, va presentar e;
personal als nous capo, comeneant pel
secretari genera!, senyor Badia.
Despees (le les presentacions es van
quedar sols al despatx del senyor
Selves, conferenciar/1 amb en, els senyors Coll i Caselles. La conferencia va durar !larga estotra. Despres. el enmissari general i el colitissari-ca p es van traslladar a la Cooo ssaria d'Ordre Públic per tal de
possessionar-se dele carrees en els
sena respectius departaments.
• • •
El nou cornissari general d'Ordre
Pública senyor Pere Coll, eché anit els
periodistes. després (le la presa de posSe5Sili. 1 salen en tot el que dell del/dignas per a la informacia, als encarregats d'ella. Acaba (brin que estava en el, primer: momenns del carnee
i que calia treballar molt.
• • •
Pel comissari general d'Ordre
Aprovant el nou reglament del Sins'ha prohibit la venda del chan de dredicat adonal de Telégrafs.
brat una reunin els acords de la qual
Nomenant 23 oficial, d'AdministraEs fonamenta aquesta ordre en les
ció de tercera classe. amb 3.000 pes- atribucions que li confereix l'actual Ilei
seres, del ministeri d'Instruccier.
d'Ordre Pérhuluc i els incidents ocurreConvocant oposicions per a cobrir cuto el dia anterior que es vengue.
• • •
vacants al Co, de professors mercanHa estar designar per ocupar la Setila. al servei dllisenda en nombre
de la. més tres as p irants. El s e x er e i- cretaria particular del non cornissari
general d'Ordre Púlale el senyor Joan
eis començaran el dis 28 de setembre Castell i Renom. que va és s er darrerai les sollicituds es presentaran en el ment secretari de l'ex-cnneener de Ge,eernada senyor Mestres.
termina d'un mes.
4a.

Darrera Hora
DE BARCELONA
—

UN TREN APEDREGAT
En pasar sale a la tui ei tren
número 5411 pel carrer d'Aragn,
entre elm de Vilaniart 1 Enterna,
fou apedregat p
' er tina desconegula. els quals cansaren lesions
a diversos passatgera. La ()Olida
donä per aquells una
batuda, que no dona cap resulta?.

TOPADA D'UN AUTO
I UN TRAIOVIA
Ahil
er' in.ndtt1
topada entre l'auto núm. 3813f.
tu tramvia del 'liso 38, al carn
a Proveoça,-erodlBucnia
de la qual e nresnll is atta, eraeions a la cara de ruhst ir
el conductor de i • auto, Iticard
Cartilla ¡ Canals.

DE MADRID

L'EXPORTACIO DE VINS
El senyor pita Romera, parlaiir
un periodista sobre les exportado:u de
rins espanyols, ha dit que el resana:
del Tractat comercial amb Fraufra ha
satisfet els de5ig5 deIN vitivinicultors
espanyols, que aspirasen (Allí%
mur a qué s'augmentes l'exportada
fine a amasas galons i s'ha aconseguit
un minó cene mil.
Hom comprendrä tota la importän•
cia de l'exit que això representa, en
saber que l'augment del volum dexparrada per a aquest primer quatrimestre
significa mis de deu milions de anees:teca

DE L'ESTRANGER

El Govern Doumergue
podrà modificar els drets
duaners per decret
Paria, t. — DesprAs d'adoptarse etz tercera lectura cl pressupost per a 19" la Canilira apr o
a la nit per .130 --ols con--‘äaltir
tra 17,2. el projeele pel qual S'a1.tvga :11 Govern el dret ele m a
les tarifes duaneres por-difra
miaja de decrel.

Les bones relacions
fineso-sueques
Estocolna 1. — EI ministre (le Nea.ocis E s trangers de Finlandia, senyor
flackzeli, que ha vingut a molesta capital en siena oficial, ha tornar a Ilelsunglords
Ila quedar ccnvingut gime el ministre (le Negocis Estrangers sute torni al seu colega finlandès la visita
en una data que no ha estat determinada saneara.

La propaganda nazista
a Txecoslovàquia
Praga, 1. — Dos estudiantes ale11101J3 5 de Nata- Bohurnin. súbdits txesas lanvaca , han comparegut avui da'
aut el Tribrinal, acusats ríe complot
n ' ama l'Estat.
Dan reronegut que manta/nuca-en
r elacions rontinuades antat, diierents
otea Mizarions hitlerianes d'AlemaI,d. per les quals havien estas carearegans. de diver s es missions de prosnalanda a Txecoslovaquia.

LLEIDA
"El Cafè de la Marina" :: Nova

entitat d'Acció Catalana Republicana
Turisme :: Cinema
a Ciutadala
destruir per un incendi u "Camins"
Noticiad

Lleida, 1 (per telefon). — El vinent
dijaus sera presentat, en sessiu extraordiaaria, el provee film sunur catala,
Late de ;a alaritia:a El patru:ina
CI airup Lultural ile )(flemas Repubbcana m :a prujectara al cinema Ladluaya.
— Alar es reuní .\cció Catalana Republicana, i s'assabenta amb complaença
de la fundació d'una entitat, atinada al
P artir, al 'noble de Ciutadilla. Dintre
pucs dies sera inaugurada en un acte
pública en el qual hi ha interés que
participan aradura ae Barcelona i de
Lleida.
— El Sindicat de Turisme ha acordar ampliar el numbre apela seus vucals
amb representants de totes les entitats
excursionistes cunstituides. lements esta fent una tria (le fotograiies per a la
conteccia de prupagandes lleidatanes.
— A Lerda sha produn un lucendi que ha destruit tutaltnent el cinema
Univers, propicias del sensor Bollarentura Esteu. Les pérdues san torea considerables, i Yincendi es creu que bau
prodult per un curt circuit.
— Demä es veuran a l'Audi è ncia
una causa, prucedent del Jutjat de Balaguer, contra Bartonneu Cofrade, per
amenaces, i ultd altar del Jutjat de
Tremp pel delicre de falsedat contra
Josep Coll i Roca.
la Junta de Sequiatge ha acordat
—
llevar les aigties de la SeqUid de Fontaller el marren dia d'aquest nnes a lobjede de paneedir a en sera enteja
(.antinus la o .ca da t ablinnes
del pla professional oel alag's.nert. Els
del pla de l'any lata i ereas-a,o.; hari
repres les classes, despres d'una vaga
sie quaranta-vuit hores.
Aquesta tarda el Comitè de Vaga
dels estudiants del Pla Professional
(tuesta capital ha rebut del Comité Central, cane resideix a Badajoz, un telegrama en el (mal Ii connumca que es traba en sa es de solució l'assumpte, per
la qual cosa és d'esperar que es reprendran les classe, nróximannent.
— El vinent dissabte, a la Me, es
reunira el Sindicar del ram de lium i
iorea, secció de Llencia, per tai de donar
compte del cure que segueixen les negociacions amb les Companyies sobre el
retir obrer i el que salta de ida ja que
i5 salan que la vaga entá declarada per
al vinent diumenge, a les dotze de la
nit.
— Próximament es retira a l'Ata
diancia la vista de la causa contra Ramol/ Bellmunt, que assassina Francesc
Gonzalez.
— Ila sortit el seco?? número de la
revista Ileidatana "Camins". la presentada tipagrafica de la qual representa
UI esfore consi(krable deis seus editors.
i acredita els taller: d'Arts Gratiques
Ilerda. on es confeccionat. Fi text d'aquest seelaut número es variar 1 Inalt
e hi s n
escollit Signen el , treballs que
puhlicats les millors plomes de Lleida
Catalunva. — C.

B A I) A LONA
La Festa de l'Arbre i l'Ocell o PeRobatori
nyora i clausura
Badalona. — El diumenee virient.
les nou del mata tindrä flor:. a la bar-

Ea Badalona donara un selecta audicié, de sardanes,
_ Per
governativa ha POter imposada tina pepsora de loo he,
sete, a Isabel López. domiciliada a 11.1'
vinguda del ta d'Abril. número 496, i
clanourada la seva casa. per exercir la
orostitució clandestina.
secas.
any
F
acart
de
—lnera
tZeniiarma
nuen idice'-o
d'edat , casar, domiciliar ai carrer de
sha
tribal
que
se
fi
Tnan tosa, CC.-11.
havien emportat tots els mobles. alai eom
totes les mercaderies que hasta comprat fent de drapaire. Hom suposa que
si daqu
ofai.sostraccions sim la
e>elsca mauer
iu
nees
— Al Dispensari alunicipal ha estat
nys
1 ,ei i a jt
7a ade
fnorattaallm
e nosde ec g aid
na
inr,x
dat , domiciliar al carrer de Fermí Galana número ST. —

TORTOSA
Nou domicili del Centre Catalanista
Republica u u Detenció d'un fals poitera :: El nou horari del ram de la
Accident del treball
Construcció
Noticiad

Tortosa. 1 (Per telefon).—Ha estile nomcnat president del Comite del
Partir Radical-Socialista, el sentor
Damenec Pinyana i secretari el -senyor Joan Adela
— El Centre Catalanista Republicä
clan-atesta ciutat ha traslladat el sea
e s tatge social al carrer de Reus,
niun. 4.

— Ila estar detingut Joan Ferrer
( a) "Provincies", el qua( fingint-se
policia, escorcollava el senyor Erancese Basquees, ah barri de Ferreries.
La presencia de elns veins, frustra
el sett pla i facilita la seca derencia.
— Densa, celebrara SeSSid, la Comissió de Govern daquest Ajumament.
— Es troba malalt el secretari daquest Ajuntament, senyor Andreu
Celma. Lelebrarem una prompta millora.
— Per ordre (lel Jurar mixt de la
llorani de
Indústria, a partade: raunt de la Construcciaa sera de esta a dotze del mati i de dues
a sis de la tarda.
— Mentre treballava en una fama
de Bienes, del terme de Rasuera.
Gaieta Ballis i Escoda, de 35 anYs.
dedicar a la poda dels arbres, se li
escapà la riestral, i va telar la desgracia que li toques a la cama dreta.
Li va produir ferides de cons:deracia
aue ti (oren cundes pel rnetge del che
noble — C.

MANRESA
Teatre

Avançada :: Cros :: Noves

diverses
Manresa. 1 (Po ;deton).— L'Associaciä d'Ainies del Teatre el proper dintartS, presentará 13 company:a de
comedies Ladran de Guevara-Rivelles,
amb l'obra dels germans Qdlltero
"Amores y amoriosa.
— Avui ha sortit "Avaneada", portantveu de les esquerres locals. Hi
collaboren prestigioses signatures de
les Remes i la política mar/resanes.
Ha assolit un gran exit de venda i
desitgem llarga vida.
— Per uns vigilants nocturns, ha
estar trabada aquesta mar:nada, a la
via pública. una cartera que contenia
gran quantitat de biellets de banc
la qual ha estar recollida Pal seu Propietari aquest migdia.
— El proper diumenge. a les dotae
del mal', tindra lloc el primer caropinnat de Cros que alta organitzat
Manresa.
— Aval. el senyor salbages. mestre
que ha estas durant moles anys a la
riostra e:Wat, sha acomiadat de les
_ tnotiu del seu trsalat
rtaam
.autnrirtaenn
,
ig,,c
C.

SULFOPILOI

isacii5.

El rei Boris conferencia
amb von Neurath
Berlin, t. — El rei Boris de
Bulgaria celebi ii allit tuna con fe-

mohin es mi projerte de l'el relatan
a la n provarini d'un prog,tn a toa de
Irebells per a la defensa nariobal, ¡ lin alire picijorte ile. Bel
disposant que es comenci la
consfriteria entro el primor do
der.enthre
nutre i el 1II
la tic afluid del pragrama naval
n • orresponcril Ii l'any 1113 f.

ridivia que tintan ¡M e s hores, anda
el ministre Ge Negocis Eslrang ers del Renal, Von
Els prriódies del nialt, lar:1111 iir la visita a aquesta capilar del sobirä tailgaf (finten que
e Oilb 1 i 1
tina prova de les roeMala relacions que existeixen
entre Ints dos palsos.
:t p oi Boris romandrä a Berlín 2-1 llores mes, altimuys,
l'afecte Ole realitzar les visites
que ala t'ion previel en principi.

Aprovació de l'acord
anglo-soviètic

El mata Carnera

Uncid,. I. -- El Hang dehat
que s'ha plantejat sobre el re rent. Traelat comerrial anglosoviitic ha arabat por l'adopriö
sense escrtifini del crirlit sollicitar, pcd Elena rd of Traute, i que
havia servil de pi -ideal ner a iniciar el debat.

LES COMARQUES CATALANES

riada Artigues, oreanitzat pel Centre
Republica de Femenil i Cultura, Llefia.
1111 simpàtic festival de "L'Arbre i VOcell", en el qual colialooraran, ultra le,
esca les nacional', la Unia de Propietaris. el Dep artameat de Cultura del
Un banquet a honor
nastre Municipi i la Generalitat de Catalunva.
Mada riaga
laacte consistira en la plantada darIrre' al llarg de l'Ara/zuda de Pérez
Paris, t. — 1:Arnerinn an Oda. nien ,n aldas i hl assiefire el senyor Presicada sermana ofereix un banqttet an dent de la Generalitat . 1.a Societat Cohonor de determinada personalisat lombinfila "frenar, " ¡ara una aviada de
política o diplomática, ha oiert e.! eolams, i a le, quatre de la tarda la Co(rayarse& setmana en honor de l'am- 41414.44n44.
baixador dEspanya, senyor aladadaga.
EL
Als postres el president del Club ha
pronunciat unes (amistes paraules en
les quals ha saludar el scnyor Dadariaga diem que és un deis sostens
mas ferms de la Societat de Nacions;
114 recordat després la Ilinita empresa
per ell a Paris contra le -perit guerrer.
Ila terminar fent vote per la prosperitat de !a República Espanyola.
Reme t cientific
s enyor afadariaga ha fet do despees de la paraula. Ila parlar sobre la
contra la calvicie
pan, els scus mate i el seu guarirnent.
Da estat interromput sovint arvilo
NI;#11111111.111111111
ovacions p els concurrents a l'acte.
Al final el senyor Madariaga ha estar molt felicitat per la seva

El senyor Lamotireaux f n;,1
constar que el Clown% no te inlenciii d'abandonar luu polilica II('
1 una inenys vao.
ligar la produerui agrícola; per()
que els plens poders en niali.rio
{Manera Ii permetran practical
una poll ira económica mas fleeible i arbitrar diversos interesfios econòmics sense violincirs
de cap mena.
' n if a la
Ei Governa Ita t es .

25.000.000 cIa
almetes, totalment desembossat
PASSEIG DE GRACIA, 3
Hit

Pe Centres Oficial:

Louthran
Miami, 2 (rebui • les 4'30).—
En el combat Carnera-Loughran
ha resultat guanyador Carnera,
oer ounfs.

AIREBÉ tots els calbs ho en per la semi,
rea, aquesta hipersecreci6 de) cap,
G que es manifesta amb l'aparició de la
caspa La seborrea es el començament de la
calvicie. Combate aquella es evitar aquesta.
No es coneix altre esperific contra la se.
borrea que el so:re. / no es coneix mes que
un medicament qu'z permeti utilitzar aquestes
propietats del sobe: el SULFOP1LOL, ara
de nou ofert al públic
El SULFOPILOL no es, donc g , un producte empfric, casolà, o de perfumeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalans i basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que U aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULEOPILOL evi.
tarä la caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procis de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, demes, sempre
1 perfectament el cabell net i sec, evitant que

la caspa li malmeti la cabellera I li fati lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

h entres d'especillmal gel de 7'50 in

GIRONA
La darrera sessiú del Municipi republica :: Una bona iniciativa de "L'Autonomista" :: Nova directiva deis
periodistes tu Aterratge forcéis d'un
avió :: El fall d'un recurs electoral

Girona, t (Per releían). — Et como:,
sari de la Generalitat, senyor Puig l',
jades , ha fet un donatiu de mil pesan
tes a la cantina escolar del nou
escolar "lanas; Iglesies".
— 1:l ema celebrara sessió laAjun
mena i sera la darrera que celebri.
— Han estat concedides a l'Ajur.•
ment de Cantallops 2o.000 pessetes
l'Estar per a la construcció d'un el:fici destinar a escotes Imitarles.
— Denla, "L'Autonomista" publicana una pagina dedicada a les Llenes i
les Arts. E , de lloar aquesta iniciatna,
puix que, dissortadament, la prernsa
local i comarcal no dina la imeortancia que es mermen a les coses de resferia
— L'Ajuniament de Banyoles, en
sessió ordinaria, ha acordar per uranimitat reprimir la mendicitat als carre s
d'aquella durar. Per tal d'atendre les
necessit ats dele captaires forasters
tallaras unes curnes econòmiques.
— En volee agafar el tren en nar.ca
a l'estada d'aquesta ciutat un viatger
sense tuitilet anornenat Antoni Rodriguez, natural de Lugo, de 21 anea
caigut i ha estar agafat pel entume.
Iba solera Yamputacia traumática (le ic
meitat anterior del peu esquerre i eaquineaments nuisculars. En greu estat
la estar trasnadat a Yhospital.
— Anit celebra Junta general YA,sudada de la Premsa. Foren nomenatper als carrecs de la Junta aireen,,
els següents senyors: pre s ident. Estanislau Aragó; viee-president, Lluis Bata i secretari, Rafe' Sot; vicesecretara Francesc Morer; tresorsr.
Josep Vinyes; vocals, Darius Rahola
Joaquint Font.
— A causadel temporal sla
precisat a aterrar al tenue de Riells
avió de la companyia Latecoère. En,
viatgers han resultat ilesos, i anub ave
ries Taparen. Els piluts han COIll111,1C n
tren, portant amb ella la eorresp,
dencia, i 'aparell ha quedar custodi
Per la gua rd ia civil.
El comissari d'Ordre públic ha auto
ritzat la continuació del vol un cop erieran reparades les avaries.
— Avui sha fet pública la suite.,
cia recaiguda sobre el ranear; insera,„a
per l'Esquerra davant el Tribunal Csuum
tenciás contra la salidesa de les clec
cions celebrades en acinesia capital e.
cha ar de gener. En virtut de la dita
sentencia es desestima la reclaman,.
declarant y eti(' el resultat , i es Procla
ina regidors per la majoria els candidato carlins i de Lliga Catalanna, i per
rninories els d'Esquerra. Probaban/nene
el nou Ajuntannent es constituira ¿u'subte.
Sembla que sera elegir alcalde e',
sensor August Riera t Pau. signiacat
element de la Lliga local i el qual treballa llenar activament per unnir-se an
els candi/H. cosa per ultra part q ue no
sorprèn, puix que no cal oblidar que
per als potajes professionals de la larga les formes de govern 5611 tallerents, i el que els interessa de debe, ea
tares les ocasions és ailunyar cl nuble
de les corporacions publiques per tal
que els quedin les malos 'liares per
poder actuar amb mes desimboltura a
proin dels oeus tino cadquilo.

TARRAGONA

El mal estat de la presó u Millora
urbana :: Recurs electoral desestimar
Noves diverses
Tdrraa nna. I per teleinana — Ha sisitat la presa provincial el comissari
d'Ordrc Public, acompanyat del director d'aquesta i del cap de policia. El
sensor Pujol i l'out ha augur adunarse de les males coneizians en que eslaut allotjats els reclosos.
El comissari ha ates algunes que:xes
.4nnn44n• que se li han jet, i davant Veridenda
que la presó 11.) Uierei X les C011tliCi011S
necessaries, sha adoptat el criteri que,
previa formaciú i autoritzacia del president de l'Audiiescia, saz= traslladatoalean, presos a les presons deis
partas judicial; i la reexpedició. a Ilurs
diferenta localitats, de tots els detinguts per vagabuncis.
— 1.a guardia civil ha denanúat
la Prefectura el vei de Pillen Manuel
Aposta, de asa anys, per tallar pina duna iinca de la seva propietat.
— L'Ajuntament ha acordat la asbanitzacia i ernbelliment lvi carner Nona
de Santa Tecla. Dintre poca dies cumenearan les obres.
— Ha estas desestimar el recurs de
protesta de les eleccions municipals, celebrades a Sant Caries de la Rapha,
amb la consegüent ratificada del tan
de la Junta Municipal del Ceno.
— L'Institut Italia de Barcelona te
anunciada una visita de turimie a la
nostra ciutat per al dia 4 del Carrera.
— Per un coniessor d'aquesta ciu-

tat han estat Iliuraass a l'alcalde. acompanyant un escrit, 29 pessetes que (int
Ii foren lliurades en secret de coniessia, per tal que lea Iliures a la primera autoritat municipal tarragonina.
— Les Associacions de funcionaris
de banca de Valls i de Tortosa ¡ Comarca, en les reunions generals celebradcs a l'efecte, han acordar ingressar
a la U. G. T.
— Moviment del port. Valxells entrare: "Sardinia", de Cada " Turia
i "Isla ‚jr Tenerife". de Barcelona "Ciutat dr Tarragona'', de PortVendres : "La Guardia a , de Sete: " les
Maries", dOneglia. Sortits: "La
Guardia". cap a Marsella; "Sardinia",
"Carpio". "Turia". "Isla de Tenerife'', cap a Valencia. — C.

ST. FELIU DE GUINOLS
Conferencies
— El claustre ule proiessors del Col-

legi Subvencionat de segon ensenyament
ha organitzat 1311O cicles dr conferencies, de set a vuit de la vetlla. sobre
di t erents mater n re. Prsulralt assistir-hi
toles les per s ones que ho deaitgin presas inscripció. Aquesta és gratuita i
pot fer-se a la Secretaria del Collegi,
de dotze a una.

PUILIOITAT

D1vendres. 2 de fehrer de 1934

ES TRANGER
les derivacions de l'afer Stavisky

Activitats parlamentäries als E. U.
El

La

situació a Austria

pelen Intima. mes que
trobat el venedor del ganireventualitat d'una res,
Morgenthau
partidel
«mover
trobat
prop
vet
tauració, continua preodari de continuar
cupant Austria
de Prince
la política monetàHable continua en el càrrec d'inspector dels nazis
tav
Han estat de tinguts els dos secretaris de
Sisky
ria
ex erimental
austríacs
Romagnino i Depardon

L a eoronaeió d e l no u
empera dor de Manxtiria„
Kan ü-Telt
Sin ssong, s.—La ciutat ofereix
au ui aspecte de gran animació arnb
motiu de les cerimònies d'entronitzacha del nou emperar Pu Yi. Els
carrers estan rnaterialment ennalts
per gent de tots els recons de Manbarrejats amb xinesos i mog ols habitants del país i que han vingut amb motiu de les testes. 1 ambe
s'observa la presencia de molts japo
europeos. Els-neso,amtric
avions han evolucionat tot el dia amb
exhibicions d'acrobatisme que han
omplert d'admirado', la multitud que
Savia acudit de les regions mis llunyanes i que no havien vist mai volar.
La cerimúnia de la consagració de
l'emperador ha tin g ut Roe amb tota
soletnnitat al temple celestial, seguint
amb Ileu3 modificacions rites que daten tiz/ tres mil anys, la qual cosa
contrastara ami tot l'aparen modera
ol'avions i automt/bils que slan mobilitzat amb motiu de la cerinuania.

Acabada la cerimimia eha anunciat
oficialment que el nom del nou attaDerador dci Manchukuo seria el de
Kang-Tek, eme significa tranquillitat
i virtud. Immediatament el nou emperador s'ha traslladat al Palau Imperial on, assegut al seu tron de Jade,
ha rehut el primer ministre i els alts
membres del Govern. L'emperador ha
rebut també rhomenatge de diverses
nersonalitats i després s'ha retiras a
les seves habitacions particulars /neotre les t'asedes de la ciutat feien cent
salves anunciant al Doble el començament del nou imperio

Washington, I. -- En una le
La premsa curapra parla malf (le resAixo5 vol dir que ningü no %/D'o desUn crèdit de tres millons
Paris. 1. — Lapeyce. ;l ge anill ei sen eollega Sarraut. unto celebrada pel Sultimmile h i urachi numjaranira a Austria, i, lenta: fer res i que es tracta nonies de proI mig de &Jara
d'instrilecio del Sena. ha rebut A la son la de l'enlrevista el bancari de la Ca tul';Reine- en cumple que la Perita Entes(' ha deela- ves, l'en', no encara de projectes niaal Palau la deposiciö de Ramon 11)inistre de Justieia ha declaral senil:111s, el senyor Nlorgenthau rat roda zzatoicut que un fet aisi seria con- durs o en tacs d'escanció, com
Sin-King, 1. — Per a la coronac16
del nou emperador, Kang-Tep, el goPrince. NI del conseller assassi- 1 tic esperava tina deeisiú räpida ha expressat ii desig que con- sidera! com un casto belli, el neguit t,s rumor que Ita estat Ilancat a re s trauoren.
caräcter
tendenper
agencies
de
gen
vern manan havia fet grans preparatius
nat. Ea vidua de la vietima serä del Tribunal de Cassació sobre fitan la política nioneläria ex/Vd hi ha rap dubte sobre eh senliparticular, el rumor proceper donar-li gran soleninitat. Ha estat
escoltada igualment. Sens dubte ui qüestiö del jutge de Baiona. perimental dels E.stal tutul s. Ineurs tie Dollfuss i dels (-iris.deEnLondres,
pretén que l'arque
dent
notat un crèdit de tres milions i mig
almenys
pel
que
resta
de
rally
'lavan(
la
qual
tolhom
a Dijon, Ti ahnt ha detnanat el tuiió
Selfs collaboradors, tret de Fe y que, d'o- sidue Otto hauria arribat a Viena,
L'emperador va arribar al temple de dalars.
rioens gerinániCS, ha estat semp, re adver- apareix en els llocs informat: desprodijous passat a la senyora Prinee liauria dinelinar-se. i que ben fiscal.
celestial en un luxOs automäbil blia- Felloitacions del Japó
Al mateix temps que es mani- sa,: deis flabstuirp als quals a Alma- veit de tot ionament.
sobre les eireumstäncies de la arial serien nomenats tres
fer-ho en una cadira
per tal trenlleslir la ins (esta y .' imana.; de M r si el pro- "Ya es '"/
erafieradamenr,
crida telefilinica que havia obliDe inoment, la qiiestió que domina to- dat, enlloc de
Toquin. 1. — EI ministre de Negocis
itable
scstonsabditat
ma com marca la tradicid. Li dode la anecca.
gat a manar el seu marit cap a t'Inició de l'afer Stavisky en el grama d'aclquisiciú d'argent te- ut•J
tes les altres a •Atistria és el perill de
escorta
nou
cotxes ocupats per Estrangers ha publicas una declararló
Pera
(mi
snst,
atril:
mis
fervor
la
resnaren
nia un efecte particular qualSeIntberia sularatIlat pel darrer u:tintaDijon. Una comissió busca a terntini mes rapid.
agents ile policia. Pu "Vi s'ha dirigís ielicitant el gavern del Manxu Kuo i
tauracia t's Ilussolini. que ara le Por dc
n/ni de Habicht. L'acostament sIe totes Illrectament a l'altar construit a re- Pu-Yi amb motiu de la sera entronitrol sobre el preu mundial o s o
Troyes els individus que. convence ds aleman ys um la frontera itaRomagnIno
de les-brelpod'aiqusv0
demnals per Prince. afilio pro- L'arrest de
bona , i estera la reionstruccia d'aquel( les torees patriiniques entorn del can- trete a l'aire lliure i que consistia en zaciö.
El sonyor ttrobonneau hada quatre nacions. el senyor Mor- impers. secular ynen1
la perfecta cobesid de sis terrasses de marbre collocades la
curador de la República en
err ecller Dolliuss i
l'aecid de llurs capdavanters ¡oren con- una sohre l'altra. La cerimoinia ha Xlna contra el nou empeaquella ciutal. haurien pogut te- convoczit per al dimarts els dos gentil:tu Ini declarat que si lots lal de 'au furar t-I
Vla ha arte velien rII nariesla rfS- firmats per la presencia dcl princep durat escassament un quart d'hora. rador ::
nir ndi desigs de venjanea ti ons inculpals. Rumagnino 1 De- ;Os paisos ralifiquessin
pa rdon. El primer fin detingul ti:tu:dial sobre Eargenl. retrete tanraci,i ele cre ar una bar- Starliemberg en una conferir/tia a la L'emocador 1/a pujat fins ha darrecontra d'el'.
Xang-Hai. 1. — V.l president del
aluir al seu ls nucihi. En veure no b l rin per nienys d'esser fa- rera si Eexpansit; del 4er:t'animar 1.4 prenisa vienesa. I.'interés principal de ra de les sis terrassses i ha quedat
H0111 va escoltar ahir la seo
Panubi 1, lot esscut en prineipi por fa- les declaracions era l'afirmad.; d'en- un moment resant. Segons la tradu- Yuang Executiu ha declaras a la premnyora Prince mare; pogul entrar els agotas no Va
v n rable.
Donfluss,
el
cal/cene,amb
el següent:
vorables a 1,7 cis'acij de naves 1110110?- tesa completa
cid en armen moment l'esperitdalc
confirmar el fet important que lar cap sorpresa. Va pujar a
El (lit Subeomitä. en l'aeluali- quirs, es rcsionarint a ea:testa.
cap inc,ontestat de la política austriaca. Deus ha entrat dintre seu. Immedia"la cornnació del príncep Pu-Vi com
‘ap al 20 de gener un deseo/le- l'automi)bil que el comini a 1;i tal estudia un projecle
I hei en
A ima pregunta precisa, el princep tament li ha ectat ofert encens, una a emperador del Manicu Kuo és un acpnafeix dio tate Eac.ridue Orlo
Pera
gal. anit a assabentar-se de la :Santa.
el qual o preven l'establiment fornis a Austria, les nacions de la Pe- responetie, a propbsit dels Habsburg, crossa . de jaspi i una ittca de tela te de traició que no canvia en res la
En les seves &el:trafica:s. lb.- n luna autoritat federal eentral rifa Entes(' — absotto acord sobre ene calia distingir entre les Beis que L'emperador ha ences (oc pernue el situació interior del dit pais, perqu4
seva salut i quin doctor anava ;1
sense explicar-se sobre que tindria lit:Mameni la facultat aquest tutti — iniciarirn una aeció mi- els havien perjulicat i que ham pn- fum fe: arribar les set-es oracions el princep, sigui regent o emperador, és
visitar-la.
litar que lrasbalsaria tal Europa.
(fria revocar ira's o inenys prOximament 21 cel. Mentre ha durat l'escena, que sempre un fantotxe.
La tesi del suieteli. malgrat el fons de rafe'', ha declarat que d'enea iie dirises.
E, ionfoable que U 1 , 17 tart considerable
Ilur restauracid qtte, segens el prin- Ira er,tat filmada, diversos avions voL'actitud de la Nina no variarà, per
manear cl'arguments seriosos. no Ii xecs de Slaviskv havien ser- L'embargament sobre les
dr la toblacid vienesa seuria arrib gag cep, es una qüestiO que ultrapa s sa el laren sobre el temple.
tant.
vil
per
a
alimentar
les
caixes
manca de defensors en els media
una tornada dels sohirans a riena, anzb quadre atol risc i 5tI15. 0 actualitat in/armes
deis
afers
del
sen
patró,
espe--•••••••nn
polietaes i hilbuc als pas.sadissos
restera g cg que capital retortu.s a l'esd'ueialment la J. I nI i la ComEl projecle de Ilej sobre em- plendor deis ternPs de Eiatperi. Pera mediata. car d'altres probleincs cdn
de la Cambra.
na urgeocia suaerkr.
panyia
de
Treballs
Públics.
bargainent
de
les
exportaeions
a
portar
%e
utmest drs:a, »lob Prf rs els g Ub Is dels
Peril un fel non
;l'armes ainerieanes destinaties a rafts i ete rortresaris desteclacles, no Habicht continua d'insun cop fort aquesta tesi: Prin- Deolaracions de Depardon
u:
paisos en guerra serà probable- fit justificar tata ro9attraciA que ron, pector
ee havia dennanat. el 13 de fenema Depardon ha declaiat ment moditieal. aviat sen ¡t pre- fituiria lora ararissiota violacid dels traebrer. a Leseouve d'escoltar-lo de
Viena. u. — L'expiracid del termini
el total
davant
el
jutge:
—Ignoro
tau.
rafe
de
concedit pel senyor Habita]. cap de la
sentat de non al Parlament per
non. L'antie cap de la SeeSj co tenn ter la intidencli. ucia d'Aus- proraganda "nazi" per a .\ustria. no
dels xecs cobrats. Potser el seu
al Sen Vnl tietituit it.
finaneera del Tribunal del
tria, itcr que no recordar oue
total
puja
20
milMus.
P
lua provocat 1111i represa de les actiolser
30,
Es recorda que I;t primavera
Sena desitjava explicar-se sobre
gn del trata? dr Versan...e imPosa a
territori austriac.
la no transmissió d'un report no en re.s, car els fons nomes passada els liders de la inajoria ..11.- prianya de resPedar-le i dispusa que vital; del dit i/artit al que eis "nazis"
No obsta/U, sembla
/le l'inspector Gripois. en dala lii pasaven, per les nieves riunis. present aren un projec I e eit el la S. de les N. ha de vetllar arr ella?
venent s . per Semi:ola que no
no
es
consideren
cap
st .ria
:y e
d'anfuvi, havia deeitli: de re- dpa'.us
del 22 de mare de 1930. aroma- Ho y es complicaclons
qual es preveia l'embargan:en(
qual coca contin uaran les seres ca m
etirrer a Ginebra, Pera decPres ha esta, la
nyat d'una carta .le Pachol. enir
les
armes
deslitiades
als
pat
n
una
tornada
a
:a
curca d'ar m ament,
q
ueren
lloc
al
Qua+.
..thir
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Paris . 1. — L'afer de la morl
agressors, perie el senyo.or-as desaennsellal, penar?. articies a la seva
missari a les delegabas
Per alta banda. comuniquen de Ber- 1.*.s courerscs france-b r itatliques, g11C "Le Temps" pregunta que significaaixö que provotia la res- /lid magistral 1:d'yo'. Prince con- dolinson. per miljä d'una esme- pnliliea interior. hi seria vinlenlamenl lín a la " Nene Wiener Tageblatt " m'e tinten hat-er tinglit Malla impnrincia.
manteniment
dels armamento
ria
el
till; cada vegada mes embroatar« Pela rrInatsentains de /Al isos dcponsabilitat del cap del Tribunal lt
na, Vil que aquest embargan/mil nuarnitice.
rl scnyar l'abisal/ continuara exercint
Eden. aConita n rai de fundomp ris de actuals en presencia del rearmament
llada,
les
ha permès de 1930 a 1933
l 'ambaixada anglesa o Paria, ha tupo- d'Alemansa quan Franea, cm india
Mentrrshrut. ruliinutfum de llnhichr el ceu arree de cap ole la propaganda
La ',oficia intenta ara d'esbri- s'estengues a 101S els l'ateos belperd ( le en ea- at ii Doumergur i Barthau—que. al ahir el senyor Messimy. ha reduit
colassals estafades Slavisky.
ha TeriCter i rassat res. ;Fa o7ur hitleriana a Austria.
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La situació austriaca is aren de deba. ciar.
viatcs ainl/ llitlrr i Mussolini i lin ex- John Simon continua enaPeine(' ha via de d eclarar sobre l'objetite dinterceplar les como- gaifa. i que no ba eanvial de i1;Partit Na- plica( el pla elaboraf Pe
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i ite fer augmentar aquests cl- que el ll,w or Prinee no sembla- eamois a l'Estal )lap,r General. eal recordar
mals causats per la nnerella civil. i esl'cx-inspector deis nazis d'Austria 11, coadicions d'ir/dependa/leva.
disenrs en 1 oral ha parlat de les gesEl flit srnyor 11:1 manifestal hkht acabä abin. i que d'aisd en resulxrs per .a senyora Prince. fot- va teriir greus preocupachms,
aue aquesta obra de Pac ificaci ó inpera
tions d'Etien a Paris, Rrrlin i Rema.
Les disposicions de Dolldifiaultada per ingerir.graf amateur molt experimen- lleva( del que es referrix a l'estat que (-Tela. per filtra para on ta una comprensible nerviositat.
i ha rerzosat l'acostuthada ali tanacit; otte terior no sera
fusa
cies subver s ires eotranrea.
tret ansió .1" drselltarla.
erro-or la
Cadascn co doMa commte .ine una
de salut de la seva mare.
do- el go:frn anglCs vel arribar a ui, acord
les visites fetes
u. — Inntant l'exemple
Deaprés
ba
recordat
Viena,
Per?,
no
veie
Sannie acceptä.
tiotIlar les forres aeries
riolació de la frontera en la regló de nas per l'Alta .Auatria, la Dieta dei per a l'eficacia de in Cut:Prenda del
5i. Eden a Paris, Rerlín i Roma.
mSs Prince. Horn no ha pas re- "L'Echo de Parla" acusa
augninnt parallelament les fr- Salshurg o del Tirol Portar a instanta. les inlenrions de lehn rel
rman:e
Desa
poder;
al
transferit
els
seus
Tirol ha
què
irobri t els documente
Pressard
secan sinceres, pera els : paf fans i ha dt
tániamenj intervencions amades dels
-es terrestres.
lloren/ /troles. El governado r ha es- .Nimmt
.asaegurar nue el concra
tractava. El crin/ zfou comes
,eins d'Austria. D'altra Part. el partit tas autoruzat per efectuar el nome- fosal: en prädica 1:an stal ineficaces. restará11la
Palis, 1. — F.t u.0 "L'Eiiho
máxima Mentid a l'informe
p
hitleria una
el
mili
veu
tti
s'ha
volgut
semanan-alíe
per azafar aquests papers?
de
la
Dieta,
su110
Tal
plepa,
es
que
diputats
de Paris" diu que ei esauseller
lianient de
tlel Sr. Edee, i q ue examinará sense reocasid ile fer acceptar pe país i Pe* primint les eleceions.
projc..le figbOriTI, tard les mesures cate es considerin miguir
el
Prince,
assassinat
en
circunis¿El Conseller tenla "una
l'estrareer el seu programa. que seria
Al (arree de governador s'aiegeix durant cine anys d'estudu. per la Co- lloro ;en arribar a tina solució de finitit a
liniciesmislerioses, tenia eii poaltea" vida privada?
efectis ameat la negacid mateixa drl un Comitè que te ros consultiu i els missió preparatbria de la Conferencia.
Ini problema del desatara/alee en interas
dues
carlea
que
havia
der
sen
hitlerisme.
egos -L'Oeuvre" no és inmembres del qual exerceixen el car4 llores d'ara les teutptaiires de so- de la paut mundial i de la seguretat i del.;
Es len:limen/ el que explica l'acasta- rrc a titol lionoriiic. La Dieta ha lucid san tardanes, perque Ilo cl pot interessos de la rd'aIT Bretanya.
Noisemblant de suposar que rebut pian era director de la
rcduir els armament dels partiaris iremos del frotis acorclat dissoldre's per ella matcisa.
aquest magistral portava una Secció Financera de la Sala del
IISOr Serinsanient g7
El Sr. Simon ha arahat dient que
patridtic des clels heinwehren fins a
vida en partida doble ¡ que eta senyor 1'1'1'1, Y:ir il . el goal LiliViEis cint components de la Mesa Men n s suo, haber conjura definitiva- anuest es rabie-MI fanamental de la nodass
les Sutil/sellaren. cristians-socials
partit social demäcrata han esta; onent let perill de guerra. 1 aird
ulLa estran gera británica per tal daseus en coneixien mimes un as- lava a no aeabar les diligancies
(Iel
part, legitimistes le l'altre. sobre t:n cleclarats sospitosos d'alta traició per sentida pes que slagi aeonseguif, al- favorir la pan de! mion, i amb supiese
peete. Si val creure alguns deis de rarer Slavisky. j lliurar-les-hi
programa que ha estat exposat en la lea autoritats.
oropOsit eol1alsoearr en tests els esfnrcos
ar a ys pe! inallicut.
seus atines. Prince tenia una re- a ell.
legitimista de Viena
En virtut laisi compareixeran clacelebra: una nue es facin ert pro de la cooperad...a
Afegeix el Mari, que 11. Prince
So.ia. t. — Les negociacions actual- gran manifestacid
Paris,
1.
—
Arui
s'lla
laen; a la capital i d'altra part
qual
houn
pot
anui
fisar
ministres de gracies a la
vara un Tribunal per a esser jtutjats. reunid franco-anglesa, a la (mal han internacional.
els seus viatges a Dijon eren re- %olla fer lt tut d'aquestes meat entaulades entre cis alushanoff i els principals punts d'aluest acorol.
no obstant. no toots podran ter -lio. assistit, per part de la Gran Bretanya.
caries al Tribunal d'Apelliteiö N. E. de Bulgaria «mur
a
indepenlativanient freqüents.
defensa
de
Manteniment
i
taaix que se cap gute alguns 1,:at aran- els senjors Eden, t'amphell. conseller
Romania tendeisen a arranjar defide
després
d'haver-les
folografiat,
No In ha tornat des del
dencia austriaca i dd caräcter cristià ,eguit fulgir a l'e//trailer/t.
els l i t igi o exist ent s des de la
oriental
d'ainbaixada. i Sprau, secreta r / particude
!a
l'esperit.
setembre. afirma el seu fill. Era pela') el cert Ss que els dits do- nitivanient
(E.Austria; defensa de
acusats
de
temps entre atubdós patios.
contra Bauer 1 Deutsch,
lar del senyor Eden, i per partBarcaräcter
austriacs
i
del
ai,rapanyat de la seva filla imments han desaparegut.
cultura
De fain romanesa comuniquen que
tralci6
els
senyors
Doumergue,
de
Franca
a tun fesela. Tots dos s'havien hostaldos darRomania estaria disposada a accedir als teta temptativa d'assimilacid
Els maneigs internaolotfaIlger qualsevol i especialment
EI procurador de la República ha thou, Leger i Massigii, aquests adjunt
jet a la pensiö religiosa de
desigs espressats lier Bulgaria en el 1:1111 e n
el jut- rers secretar; general i director
de
comparegui
davant
ue
nals
de
3tavisky
acordat
q
creu
gamada;
reconstruccid
d'Afee,
niinisteri
Providéncia.
seu memorándum, sempre que s'abatido- a la
del
d'Alers
politics
Seto, l'exl'avis. I. --- La Conlisaiú par- ni per ara la construcció del punt suture l'Fdat en ¡ligare 0115 leo tradicions his- jzzt ole! Burgmcstre, senyor
A l'Hotel Morat, perh. horn
corporatiea; canceller Renner, dos diputats i 16 estrangers.
töriques
sobre
una
base
de
les
unesconlanienläria
d'enquesta
ha
ese...oiaquesta
Daimbi
aisí
com
algunes
el
afirma que hi anava diverses veespeciaiinent
Respecte al tractat en
a carácter autoritari del govern caos del partit socialista.
ara,
gades durant l'any. La senyora l:a avui, el ilirector d'una sucur- tioas relaciunades amb les escotes per adheija
Deutsch. que ac- ierancia no ha estat facilitada, fins
Uno
Bauer
i
Juli
finalitats
accaples
Dallfuss,
tals
soan
Noirot, eambrera, declara ha- sal del Credil Industrial i Comer- a les ininories a ambdós laicos.
patrio- tualment co taoien a l'estranger.
cap nota.
legitimistes
i
en
cornil
per
CO
discutiran
els
taaes
En primer terme
Una princesa vassalla
Sels acusa d'alta tralciú i contra Eden cap a Londres ::
ver-lo servil. entre el 22 de no- cial que ha precisa( les relaciona
econdmics i fina/leer; dcati- tes.
pracediment ordinarl.
venibre i Nadal; polser anit el n raquest liana atub Stavisky, i ha assumptes
t. — El Lord del Segell Pri- del maraji dUdalpur, un dels cine
Peri' el. primers no veuen possibi- e lls se seg uirá
Paris,
alleujar la aituuit:
cspecialment
a
nats
sen s e nue se'ls aollimi per tant la Nat atigi, senyor Eden, ha inarxat Estats collocats sota l'autoritat del
Ilittrat a la Comissiú folografies
datitair diumenge de gener.
de les mineries holgares atub la re,ti- litat de consolidar la nona Austria siCoreen de les provincies centrals,
Aquestes declaracions indig- deis xecs lisos pe/ l'estafa- lució o lelo seus bens confiscata; una lid en cl restablim ent de la dinastía. Llei marcial.
cap a Londres.
compte
E,
donen
Sentida que durant la seca e:tada adoptat un Iteren per al seu principat,
dels Hahsburg.
nen la familia. ;.Peris la familia dor.
Uns que se situen
ainniatia als presos politics bnigars
s de I luir projecPer- a París ha comunicar als senyors sense consultar el marajá, per la qual
conejal:1 be Prime?
Un dels niembres de la dila Romania i les peticions de jubilacid per les dificoltat s diverse
la Federacid Corporativa del
c i a . a reha devidit incautar-se dels
Intlearea, aixi cum el te i es limiten. en conseqiièn
d'Hotels, Caies i Empreses Dournergue i Barthou les indicacions cosa aquest
a
les
minorías
sonal
e0Comissiú
lis
tel
un
informe
de
les
t
el
venedor
del
e
n
de la princesa.
S'ha trobat
deis banco na- clamar de moment l'aisecatn
analogues, que compta amb alguns que ha pogut obtenir en les converses liii
prollibeilec l'expedieut conoinicat pel lliurament dels arsius
ha
aconsegult sublevar dique
Aquesta
posicions
legislatines
di s
r,anivet
milers d'afiliats, ha demanat a rae- que ha celebras a Berlín amb els seministeri de Negoris Fslrangers cionals billgars a Dcbrudja.
pes xen als Ilabsbur g l'estada a Austria sidue Otto que accepti el patrotrat nyors Hitler i \'ott Neurath i a Ro- versos partidaris, i ha manifestar que
L'inspector Malo. encarregat relatill als niatieigs de Stavisky
.Aquest e s noticies, escampades
ole
i establiren la confiscació
ma an.b el senyor 'Mussolini i els scus la designaciä Viereis era irrevocable,
de la dita Associació.
.le p arear el venedor ganivet a Bélgica, Hoogria, Espanya i anibients políties de la capital— els fortuna privada.
i que fulhue el declararia Regent.
cus
gas
del
collaboradors.
l'actituol
vals
desamoren
!robat prop del enditver del conLa dita princesa ha començat
Aquests darrers punts no tenen res Un incldent fronterer
.i'ratieti.
a Londres el Govern
de
no
haver-se
adherit
al
parte
bah:aarribi
Quan
setter, .ha pogut ationseguir. desseus preparatius mohlulars, prenent per‚,ne mo'esti Cl- dirigen ts patriotes.
individus 1,ertanyents a Tor- anglas estudiarà l'estat actual del
Dos
.1 Espanya, com se sap. Sla- uno/ — han estas ben acollides perque Sän
de les settar
immei
real
pres de nombroses enquesles,
per
a
condicion :
el Go- sonalment el coznandanient
la risita del rei Boris
Dollfu s s vol ganitzacid Heinattehren que feien problema del desartnament:
-Mire que el venedor era un viekv havia traelat de la cotas- demostren qme
ves tropes, que han aconseguit rebutcaracter meras diatament. si el conceller
vern
trances
proeseguira
n'entresausde
patrulla
a
la
frontera
a
Berlín
ha
tingui
un
sen-ei
tibien; d • ini Bane .Agrari, sense
--yoe atiornetial Audinet.
tenir, amis lajiut del; ninnirquics. una tro-barcresa prop de Hallen i quo sant l'examen del memorándum an- jar les forces que havien estat envíany' at personal.
des contra elles, per la qual cosa el
carta eventual per la partida suprema
i:onveniat anda urgända a la que l'ab-su:tilde arribés a realiidesactivitat
slarien perdut, s'han intern-.il en ter- glis.
S'oh , erva que la gran
alai-aja alta vist obligat a recorrer
juará a l'Earopa central.
"sreld
tçenerale". Audinet ha zai.->e.
u
plegada per Titoilescu Per tal d'acon- que es
1)esprés de tractar daquest as- al Govern, que ha trames Ums destaritori alemany. Poc després han estat
fit la segfient deetarariö:
balcánica
i la• L.'opInI6 de Dollfuss
sumpte
en
el
Consell
de
ministres
pacifica/-i6
aleseguir
una
detingut'
pels
guazdafronteres
ment de troves angleses per tal da
Desbrosses compareix als
planament de les divercteneies
El 17 de fehrer, entre les 10
manys i conduits a Rerchteseaden, que se celebrara la setmana que ve.
El eanceller sap pertectament quina des don han comunicat la Seca ar- Vranaa dirigira una comunicaein a reprimir aquesta sublevació.
anda Romania i Ingosläria, fan
i los 1230. un (llena del qual tribunals
en al programa de
s
tacles
s'opo
s
ob
Anglaterra, i fins Ilanors als cercles
nn patria donar un ressenyaBaiona. I. — El senvor Des- nossible l'entrarla de Rulgäria en el restanrariP monärquica i legitirnista, ribada a la dita localitat.
oficials es guardarà molta discreció.
nta
al liposseK romplical en l'afro . del bloc balcanie.
ment precia. y a p reser-se
partieular l'oposi a id de la Petien
i
ha
la
que
el
conviecid
A Sofia iii
Els caminants de la fam
nieu eslablimsent i va dir-nie la Crèdit Munieilial, ha cornparosmt gotero
ta Entesa. D'altra par/. Italia no es..:1
"Le Temps" contra et pla
reeixirä a desfer-se de rentes
seta inlenciö de comprar un ga- aquesta larda davan t el jtul ge
interessada en la reconstrucciO d'un Les negociacions comercials angio-Itallä
fluineics que Bits ara han paralit •
Els "caminants de la fans" has
ni ve l. Nton/As ine'n quedara uno. rEitislruccjil, el (mal ti ha cornil- zat la eva collaboracid amb altotes imperi semb l ant al que a ella ha perParís, r. — "Le Tenlos -. reierint- efectuat, sense incidents, algunes maseruit la destrucci6.
franco-britiniques
la tulla del qual era tacada de nicat que eslava acusal de enni- paisos balcànics.
nifestacions
isolades.
se a la qiiestiä del desarmanient, din
Els anstriaes es donen enunpte que
rovell. Matara' aquest defecto. plicilat en estafada.
Un centenar d'aquests, dels quali
— El dia 7 de l'actual que segons les opinion/ exposades cn
Londres.
sible de conciliar la idea
s
po
no
seria
venEhoine va insistir perqud lt i i
El senyor Desbrosses rompa- Un moviment revolurionari d'una restaurarlo') sind amb im pro- s'espera que arribi en aquesta capital la premsa italiana, er senyor Eden prop de la tneitat d'ells eren dogne' g . Són aquestes diles laques
han tres de la seca visita a Roma nes, slan reunit aquesta tarda als
grama estrictament tranquillit7ador el ministre de Comerç francas, seta
rriaerh novainent (lavan, el jula Colòmbia
pernn,s
(lel ,palau .de ,Buckingham,
de rovell que
nels anees Estat; sucre -sors. També Lainoreus. ami l'objecte de celebrar una formula anglo-italiana basada so- voltants
ge
el
lis
8
de
Eartual
r e co neix e r el ganivet lrobal proa
Gua)aquil
Segons noticies que També el president del partit legi- cont ersacions amb el sensor Runciman. hre el manteniment dels armarnents i han estar dispersats pel servei de
Pel julge ha esta( denegada le han arribat er a que0a, capital . ha es- /Mt i ata. Wiesner. ha volgut salina:- per tal de fixar les gran, linie, de les actuals i el rearmament parcial d'Ale- policia que s'havia establert.
(le Prince.
Un altre grup ha desfilar per PiePrOvnliollat data/ a ((V.O/tibia utt, indvinient
negociacion s que llaman d'iniciar•,c malva.
llar de noti que el, legitimistes
Parda. I. — A la sorlicla del '10"1"(j".de
Fent constar que aquesta doctrina cadilly, essent dissolt amb facilitat pg
batid ertlat formulada pel flete, revelucionari, perl fine ara es ICn llar programa als territorio actuals Per 5 la conclusiö d'un nou Tractat co•
Consell de ministres. el ministre
implicaria el perill de portar aviat la policia;
inercia!.
d'Austria.
manca de detalls sobre el seu abast.
de Justicia Cheron ha conferen- senyor Duharry.

Les converses franco-britäniques
al Quai d'Orsay
haüin clonat

resultat

Bulgäria I Romania
disposades

a arre-

glar Ilurs litigis

Conte

Una princesa india es
subleva contra el
Maharajá
—
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Pels Centres O ficials
GENERALITAT.
~ gel lerla de Oevernae16. —
Ahir al mati esligué a la Conselleria de Governacid el cónsul
general de la República Argentina a Barcelona per tal d'intereasar-se a favor del slibdit argenti que foil condemnat pel Tribunal d'ITrgencia a uns dies d'arrest. a fi efecte que no sigut
expulsat.
* Una Comissid de Sabadell,
de Ja qual tormaven part algon g elements Elisa Catalana d'Aquella ciutat, acompanyada del regidor de l'Ajuntament de Barcelona sen3ioe Oelavi S'altor, estigue a la ConseHeria de Governacid per tal de
protestar deis fels oeorreguls
en-lb 'mitin de la conferencia que
hi dona el senyor Salbe.
El senyor Selves els digue que
en aquella ciutat shi pi-MR . 11 (10.
nur Iota mena de conferencies,
per be que degudament autorazades, j que garantia l'ordre.
* El conseller de Governació
va manifestar ahir a la rtil als
periodistes que havia imposa I
una penyora de 1.000 pesseles a
l'amo del Pavelló de Mar, a
ges, on fou sorpresa Una partida
de joc. També ha dernanat una
relació del norn de tole els
"punts" que hi foren sorpresos
per tal d'aplicar-los penyores

den portar fine a la suspettsiú
temporal o a la pèrdua definitiva
del llon respecte ala venedors
que, ainb mlmotiui d'aquest asServeis d'Indústria de Barcelona. sumple o tot altre que hi tingul
Ordre obrint una Informado relació, alIcrili Fordre del Merpública sobre la poasibilital cal o fora teIl. o manquin al
respecte degut a l'antorilat 1 a
d'implantació de l'hora d'estiu
les ordres dimanarles del director
Catatunya.
Orrire circular adreçada als del Mereat o de la Corporació
alcaldes de Catalunya relativa a 11(1111 ( t ilbI 1.
Ant,ditaar lt sr,ajetal Teogfila tramesa antela relució de tutee
les Cooperatives, Mutualitats I rica d'Europa yergue pugui ceCooperalives, Sindical?. lebrar ei set' Coneares al Ptílnil
Püst1S,
Pósilts agricules que radiquen de Projecclons del 28 de Inarç
o actueit ale terluea intntempala al 6 d'abril. ¡ el Teatre Grec per
a fer-Iii fundó.
re spec tiu s.
!lis( inaleix s'acordä que haOrdre circular disposant el
compliment cslZ'ict de l'aplica- vend eslal fixades les dales en
Cid del sisleniu mètric decimal, que dlirant la P i o llera POwavera
espeetalinent en les transaccions se celebraran al Pel au de Melles
Arls els quinse eimeerle de la
del vi i dels seus derivale.
Departanient de Fiminces. — Randa Munieimil no sigui celan en 21111(11es dales.
Seccio 'ff2cItIca Administinti n
relatiu a l'arbitri sus, e
aprolitaments
Departament de Treball i Obres
COMISSARIA GENERAL
Públiques: Subhasta del provelDE L'ORURE PUBLIC
ment de pedra nienudalluda per
-a l'apariament del feria del cattil
Ha eetat delingut
(ionde Sarriä a Vallvidreva,
iälez Simón. al (11181 Ii liar 0131tres 3 . 200 al 5300.
Rece plació de Contribucions pada tina partida de labao
de Barcelona: Edicle del recap- uont malian.
* dha donat cumple a la puladOr executiu de la zona de
lida que a la carretera de Said
Barcelona.
Direceiö d'Obres Públiques de (tenis, a la torre on t
Tarragona: Anunci.
uns quanta dies un procuraQuanta Divialú Orgànica de dor, s'lli havien inslallal ael inI'Lxereit tEstat Major): Ins- dividus, ele quals amenacen ml
truccions als minyone subjectes propietari de la dita torre quin
aquest Itt vol entrar. Stil ha 0/1a revisió.
Juntes Municipals del Cens vial una secció de guardies d'asamb l'encarrec de destampa:
Electoral de Cataluilya: Relució
dels riultidens que constituiran l'esnientada finca d'aqueslit meles Juntes municipals del Cens na de llogaters.
electoral de Catalunya durant el
Menni 1934-1935.
Administració municipal. — DELEGACIO ESPECIAL DEL
Edietes, sublutstes ¡ concursos
GOVERN DE LA REPUBLICA
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administrad() de Justicia. —
A CATALUNYA
Publicació de sentPncies j edic-

* Digne també que la vaga
dels obrera de Iluni i forca,
anunciada per a les dotze de la
nit del dia 4, ha estat ajornada
fins al tila 15. Respecte els niutius d'aquest ajornament els
obrers han fet pública una nota
que donem a la Secció "L'anua- tes.
eje, social".
Justicia Militar: Requisitórles
de diversos Jutjata.
Un concurs per • la previste de
Anunni. — El Tribunal desigsis places al Oes de aometents.—
nat per a resoldre el coneurs
LI Bullleli Oficial de la Generaobert per a la provisió de dues
litat en la seva edició d'ahir puplaces d'inferinera cap interna;
blica la següent urdre couvouant sie
places d'infermera interna i
un corleare per a la provisiO de
qualre d'infermera externa de la
sis places vacants al Cos de suclinica Mental de Santa ColOttlli
nietents:
de Gramenet (ordre del senyor
El concurs batirá de subjectar- conseller de Satinar. i Assistencia
se a les següents normes:
Social de 29 de juliol de 1933),
Primera. — Pudran prendre ha assenyalat el dia 14 del mes
part en el present concurs ele que sutil, a les onze del matf, per
tillents a la praelica de l'exereiri eserit,
comandante, capitants
de l'Exercit, havent crésser el quid tincira 'loe a la Casa de
aquests darrers oticials primere Cantal (Montalegre, 5 ) .
.d'Oficines Militars.
El iii exereici, d'acord amb UNO
Segona —er tt cundid() indis- que disposa la base einquena
pensable per a prendre part en la convocatória, diluirá carácter
el concurs esser eatala o portar eliminatori.
mes de dos anys de residencia
a Catalunya i conejaer perfectaAJUNTAMENT
ment la llengua catalana.
Tercera.—Les instänoies,
integrades amb una pòlissa de L'ALCALDE REP ELE PEDIDDISTES
vuitena classe, informarles pels
cape dels respeelins Cossos
Ahir l'alealde, senyor Pi i Suacompanyant còpia dels fulls
nyer, vm relee els periudistes,
serveis j de fets, secan trameses Inés que per res—va dir-los—
pel s capa dele Cossos al conse- per saludar-los parque no es
Iler de Governació, en el termita perisessin que no volia fer-ho,
de cinc dies, a partir de la data ja que la setmana passada
de publicad() de la present ordre troliiiva a la Junta del Patronat
al ButlIelf Oficial de la Genera- de I'llabilació.
l/tal de Catalunya.
Parla, desprPs del Consell de
Barcelona, 26 de febrer de dime, ves , que— diguA — fou tot
1934. — El conseller de (joven- dl ci'asauniptes administratius,
digna que actualment es treballa
nació , Jan Selves I Canten
Pll PIS pressupostos, tal coro
Li lautlletf 011otal de la Gle- s'unuotilä a¡ Pie.
nseautat. Ea el seu Mundo
1.'n peri o dista li parid do les
d'alitr publica el segada Suobres del pialan Conülles . ¡ t'alman :
calde digne que el senyor DuranGovernació: Decret declarant Reynals baria ()retened la M'a
vigent el Reglament ile 1 Lidlegi suspensió i la reemistrueitiö
Ofidal del Secretariat d'Admi- mediata de la paret. Pel que fa
nistrad(' Local de Catalunya.
a aquel] jiníji edifiri
tardre convocant un cuneure tirtístio, era cosa de la Generaper a cubrir una siticant de co- lilat.
mandan en cap nublar, quatre
EL CONEELL DE OOVRDN
de capitans auxiliars j una d'ohcial auxiliar de Secretaria, exisEn tue els UVONIS We f. $ ell la
tents a la plantilla dol Coi, tle ramilla de la Cc: 11 1, 5 1a de govern
bornetents Armats de Catalunya. de l'Ajuntainent, celebrada (limeeres ti la nit. s'acurda, entro
Ordre disposant que per lal
completar la composició de len altres coses, disposar que lt S
Juntes municipals del Cens elec- Pls permisos d'orupacid totopotoral, els Ajuntanients lean de ral 41. la via en 'loe diedesignar el conseller que, con' a ser pia : aantal s al Registre Genevocal, batirá, de formar luid (if1 ral (le Secretaria de l'Ajunlamen1
ho eiguin a IPs OficitlPS del disla Junta respectiva.
Ordre ampliaut l'eatructurado triote municipal corresponent.
Prendre el segiient seord de
de les oficines de la Direcció General d'Administraciú Local, en Praveiments , en relació a la
virtut del traspas al Departa- Fira d Bellcaire:
1.—Aprovar la proposta teta
ment de Governació dele serveis
funciona relatin g al regirn de pe l senyor conseller regidor de
les hisendes local..
Proceiments. de la qual ha dental
Cultura: Decret creant une romple en aquesta Goinissió. referent a la ceglatitentaritS proviCO121i$15i .de especial d'estudi de la
eional de l Me rc al d e is Encanta i
mar a Catalunya.
Ordre disposant que n'entre en el que fa referencia a la Fira
es trarnitat l'expedient de deela- de Bellcaire, autoritzant l'esracid de monument hiatórico- mentol, senyor eonseller regidor
artistie de la Casa Mota i el sen perquè presenti la seva proposta
jiu*, de la Rambla de Barcelona, a In Comissió comeistorial de
siguin aturades les obres d'en- Provelments.
2.—Mantenir la suapeneld
derrecament iniciades.
Economia E Agricultura: Or- l'aertrd consistorial de 13 d'ocdre disposant que la S. A. Elec- tubre de 1933, sanee perindici
trice del Montseny, subministra- deis :monis que adopti el Ple en
dora corrent eleetric a Canet ¡estilare sokire l'esinenlada rede Mar, a'abslingui de facturar glamentad&
l'energia que serveix ala sena
3.—Imposar amb tot el rigor
abonats a preua superiora als de E d'una manera inmediata les
las 4rjfes que ts declareAgy ala sancions reglamentarles que po-

FULL DE DIETARI Tribunals i jutjats

Barcelona, primer de alarc de mil
nou acents trenta-quatre.
El Secretar, Benvingut Pasco.

EDICTO
que el dia 9 de setembre. a Berza.
en sortir d'una fabrica l'encarregat
En virtud de lo dispuesto por el
que
era
el
Señor Juez de Primera Instancia
A la Stock. Primera es veié una aliauel Llinis, creient
d'haver estat acomiadat de número 7 de esta Ciudad en los autos
causa contra Celest) Ribes i Vila. aeu- culpable
la
dita
fàbrica,
Ii
engega
cinc
treta
de
juicio declarativo de mayor cuan;at (l'un delicte de tinença
d'arma. El fiscal va retirar l'acusa- que, afortunadament. no el tocaren. tia, promovido por Doña Rosa y
El
fiscal
qualifica
els
jet;
d'assasDofia Sofía Vilallonga Lanciano, ;ocia, a consegtiancia de les preve.,
bre preatmaian de muerte de Pablo
t Cl quals resultaren favorables al sinat frustrat i dentana per al proums dia
cesaat
la
pena
de
dotas
anys
i
Vilallonga Pages, se hace, por medio
processat,
de presó.
del presente, un segundo llamamienva
cornA
la
Secció
Segona
3.
+ El fiscal del Tribunal d'Ur- to a las ignoradas personas a quienes
paiéixer Llimis Díaz. acusat d'un &gència la tornat cualificada la causa pueda perjudicar dicha declarados
Mete de danys. Es conforma atnb la
para que en el término de cinco lías
pena que fi foil imputada, consia- seguida contra Joan Antoni Sola, comparezcan en los expresados auto:,
fehrer
tent en el pagament d'una multa de que fou detingm el dia 13 de
a l'Audiència i Ii foren octtpades dues previniéndoles que si no comparecen
Lana pessetes.
les parará el perjuicio que en derecho
pistoles. La pena sollicitada és.
haya lugar, y que en la Secretaria de
ir A la Secció Quarta va compa- dos anys de presó.
dicho Juzgado. instalado en el sereixer Pisen Soler i Dachs, acusat
.4 NI Tribunal d'Urgricia
gundo patio del piso bajo del cuerpo
d'haver-se apoderat. en una casa de
la revocació del sumar; in,- de la derecha del Palacio de Justicia,
dispeses on rivia, de diversos objec- ordenat
truit contra Elionor Serrallo per sito en el Salan de Fermio Galán,
irs que pertanyien a altrea dispeaers atemptat, per a la práctica
de coces nbran a su disposición las copias de
de la dita casa. La prova resultä faTamhé s'ha ordenat que la demanda y documentos presentavorable al processat, pel qual motiu la causa contra Jaume Torres per
dos.
el i'a-cal sa retirar l'acu s ada inc te- coaccione i tesina: a Sabadell passi
a
Barcelona , veinticuatro de Febrero
iiia presentada contra ell.
juri<dicci6 ordinaria.
de mil novecientos trenta y cuatro.
En la reuní, que ahir tingueFI Secretario, José G. Costa Alren els relator< i secretaris de jutjats vero.
VARIA
anda el personal subaltern per a tT2Ctar de les bases que aquests
EDICTO
Ha estat pasat a diaposiei6 del jut- han presentat, s'amos-aren alguns del;
jat de gunIrdia Ifarti Echevarria Lar- punts le les base s , com són la in s En lo; autos de juicio ejecutivo que
razabal qur al carrer del Montserrat mobilitat, personal que cal (-aun a ahora se dirán se ha dictado la senva promoure un gran escanda!, ha- mínimum en cada secretaria i re- tencia que en su parte bastante es
vent-hi d'intervenir els serenos, ela coneixement de le= entitata dels de- como signe:
"SENTENCIA. — EN LA CIUguata es veieren ohligats a hacer de penaents. Sobre el , ou no pogué
disparar les seres pistoles per tal arribar- s e a un aco-r1 per la diferen- DAD DE BARCELONA a veinted'espantar-lo i poder-lo detenir.
cia que existeix entre el que dema- dos je febrero de mil novecientos
4. La casa Successors de Gailtar- nen el, dependents i el que ofcreieeen trenta y cuatro, el seilor Don Gregorio hurgues Erz, Juez de Primera
de i Massot presentà una derúncia eis 5ecretari , . El dilluns que ve tor- Instancia número 7 de los de esta
aontra un dependent anomenat Ro- naran a reunir- se .
Ciudad, ha visto los presentes autos
bert Simon, que és alemany, el qual
de juicio ejecutivo seguidos por la
s'apodera d'un< d'cuments perlasociedad mercantil "Cementos Monventa a la rata i de a aria va demaASSENYALAMENTS
lina S. A.... domiciliada en esta plaza.
nar diners i àrlluitc amenaçà els gerepresentada por el Procurador Don
PER A AVUI
rents. A conseqüencia de la denincia
Eduardo Podes, bajo la dirección del
es practicà un e:corcoll a la casa del
Letrado Don Manuel Grau y Torres.
denunciat. cii l'oren t-obats els dits
AUDIENCIA TERRITORIAL
eontra Don José Estere y Gra u .
documents. El denendent, perú, baSala primera. — Major quantia: cuyas demia circunstancias no consria fugit de Barcelona.
Carles Pacheco contra Carles Ohm tan, de ignorado paradero y declaraEl Jutjat t'amero tretze cha diez Bravo. un altre i el fiscal. Inci- do en rebeldía. V— RESULTANinhibit a favor del Jutjat número den den: he Bristish Alisarine contra DO que.- etc. — FALLO: que debo
mandar y mando seguir adelante la
en la inatruccira del suniari (pie estä Antoni I.lagostera.
instruint-se a conseqiiancia ute Eincinta'. Dospres aquest calNe
Sala segona. — Menor quantia: ejecución despachada contra Don
En aquesta Delegad() sIli esta aga NI por mis pls (piale rendi d'un trarnvia a la carretera de Encarnara', Estere i Ribó contra José Esteve Grau hasta hacer a
expedient que per Ira grlerfil PIS prPüiltIPS i Se Peto- Badalona. Tainaividtt que hi ha pra- loan Josep Iz q uierdo García i un "Cementos Molina S. A." completo
a bjeria ;Inane el fet segiient: rbanal i fui trohat, ('I1 tornar a cessat per armes% fet neaa nue ha- altre. Divorci: Pilar Gili i almadell pago de las mil novecientas sesenea
gi estat un del; autors de l'incendi. contra Rossend Alba i Castanyer. y siete pesetas, treinta céntimos, imDies enrera fou delingut lili CS- Barre:lona , per?) mannint-li lota
Poluresa: Mercè Grant contra Te e - porte de las cambiales presentadas.
I rallgPr al qual se li campa un
Pel Judjat nAmero guinTe
Meno deixos i peros ule raranvi.
intereses de dieha suma a razón de:
auto que fsm r a ndifit al Pare 70- Taestennger, propialari IdI rolxe, ertat dietat ante de processamert i do Bulle. Menor quantia: Bree de cinco por ciento anual contados en
presO sense flamea contra J'osen Ti,), C rédiC Emaardanès contra Fill de
bil de la Poliria, degadament tire - ha preapntat una reelanmeia.
cuanto al importe de cada letra desun altre indis alu qae 5e SO 5 nita r,I1C E. Roig 1 Llauger.
de la fecha del respectivo protesto,
AUDIENCIA PROVINCIAL
is autor de lacte mIn sahotatze
gastos de estos y las cochas del inia rap en un trainvia del carrer de
Secció prime r a. — Tres oral; per cio cine expreaantente impon g a a:
Rogent.
vagaliundeig, robatori i lesiona con- ejecutado — ASI por esta mi sen4. Ifa estat denunciat al Jutjat tra Mainel Bonita Josep Vives i Jau- tencia lo pronuncio. mando y
me
Puig, respectivament. Un divorci:
gue restranger ese fou detin g ut i oue
— Grego-io Burgues Foz — R um A. Ribelles contra .1. L'usa.
Micado — PUBLICACION. — La
aatualment
cata
tancat
a
la
pres6,
SOCIETAT CATALANA
rnalt felicaat per la seva disaretaciaa, Giovanni Me,seti, que tanné utilitSala segona.—Dos orals per minen- sentencia que precede ha sido leida
Ir :a 1111:11 conservarem un rennt ben
DE CIENCIES
ea els narria de Sadurni rarrossi i ea ¿aroma contra Isidre Prats i Ama- y publicada por el señor Juez que la
aqradaide.
suscribe estando celebrando audienMarina Loniltard, cí c l'autor del ro- den.
Sala tercera. — Dos orals per le- cia pública in el mi s mo (tia de sa
batori de cies i efeetes valorar en
Conferencia del Dr. Fontseri
rm.onn pessetes que fati comès a casa siona contra Angel Riqueitue i To- fecha: doy fe — Ante mi — José
A la Societat Cata!ana dc CiAnries
PER A AVU/
d'Enrio tieta Casulla i Cortes. a lacia- 11115 Pérez. Dos orals un per Costa — Rubricados."
pronunelä la seva anunciada conieY por medio del presente se notifiisla de Francesc I.ayret. El detin- homicidi i l'altre per furt contra Joaro Joire i Ceferi Väzquez, reapecti- ca al ejecu eado Don José Estere y
rencia el Dr. Fontsere, director de:
out fou reconeout per aquella.
Ceniee
E
reuruiouisio
de
Cotaanya
vament.
divorci: Josep
Servei Meteorològic de Catalunya.
Grau la preinserta resolución. en legal
•
diluir al matí els emplear< del contra Maria Caprlevila.
Comenaä la interessant dissertaci,i Club lIi catakc—A Ir, t h., orgaf•-n rnia. y a todos los efectos proceSecció guama. — Dos orals per dentes.
expressant la conveniencia d'apartar- 'lima:, per la Seccia d'Arqueologia i tramela limero 56, que estigué a
se ile tant en tant del materialisme Histaria, cm-del-ancla de pr,,jeccians per punt d'ésser incenaiat per una des- lesia i danys contra Mariä
Barcelona veintiocho de feh-era de
Erlin Duran i Canyanteres. Tema: coneguts al carrer de les Corta Ca- i Felip Vera, respectivament. Un di- nu l novecientos treinta v cuatro.
Ilse en; volta, per estudiar altres coDatacia
de
sepulares
merievals".
talanes,
resultant
mota.
Rafel
Aman,
no
deixen
vorci:
Antoni
Canyadell
contra
Leoels
nûvoO.
aes, que, com
F.1 Secretario. José G. Costa AlCamita d'Fullec 11;rtnao-.-1ineried a conseg g ència del tiroteig que s'en- 1107 Rafeques.
de tenir el seu encis i Mierda.
vero.
(Rambla de Catalunya, ;2,
Els meteoròleg, com a homes
— A tatilit entre eta incearliaria els noli. "La crisi drl romerc exte- ciea gtle el custodiaren, acncliren.
ciencia, Baceta de recluir tots els fe- lrs 1915,
Maneas a xiires. Afxia quan s'estu- rior d'Espanya", conferencia pel set1;•or bou aun!, aquests, al Twist. ner tal
LA FESTA DE SANT MEDIR
d'efectuar el reconeisement del detin- ANUNCIS JUDICIALS
dien els inivols, és quelcom diiicil i So l a de Cañizares.
cut .Tosep Barriendo:. del mili =e
obliga a adoptar alunes solucions.
La colla "La Noca -, de Sarria, ha
Atenen flcpublisiu Federa/ d'Esquer- aoaaita nue foil un dela
Generalment hom no s'adona de
EDICTE
organitzat per a demi, ¡cita de Sant
•
agents reeemegue7en cl detinla gran diversitat de formes que ra (Planeta, t5 i 171.—A les 22 la,
En virtut dispoaat pel se- M edir, el programa següent: A les
()dan de Buen dissertarà sobre "El ma- cut rom un d e ls que formaven el
adopten els núvols i les difictdtats
ruar Jutge de primera instancia del mmIati, missa a l'altar del Sant, a la
que lul ha per a clasaificar-los. ment politic actual i les esquerres re- namp de sabote l.adors. i el, empleats número 1 d'aquesta capital, en pro- Pan-Guata de Sarria: a les vtit. eis ropuhllcales
Jel trameia. en (-Raid na el recodeUnicament els japoneaoa eatudiavidencia dictada el) el proce- meus e reuniran a la Plaça d..Artos,
ren aquesta qUestiú dcs de temps
Socictat Cuiruldga ,tr.'relogia.—A les -meren. Alta- a la tarla es presen- da/teta judicial sumari seguit prl es formará la comitiva. Obriran la marantica, A Europa iota el primer Ean- 22 h., sestil científica, amh aqueit or- taren al Tutiat les dura dones a la senyor jan Vilaplana Bataller contra xa els Batedors de la Guardia
ca dd l r r nualr viria Ra fel Arnau
gles L. Howard, qui publica un trae- dre del Dr. Arias " RuptEra ter:el senyor Francesa Pencas Rovira.
ala quals seguiran E.C:sauadriu de
tat sobre la classificació deis tu.tola. manea de la uretra en una nena": doc- -ser (-1 de eamnrova- rn-neinixi5d pel preseut es anunciada argolla tlatedors i ti banda de trunquen, del re"Llassification Ql Clotais". que serví tor Serraba!, atauri: "Cas clic de a n Barriendo: an ri el, 1:1,1;1(1( 4 i:a que s'
Abasta de la finca eauecialment ßiment nilS lleuger.
1, .4., On1 mae•
de base per als trelualls qu e P osterior moviments antiperistaltica del defehipatecada, consistent en:
Formaran en la comitiva el bande- os, francesos.-:n(1drealitz g rent": Dr. Serrallach i afattri: "Un
•
Pel fi s cal (le la Seccia quarta
Una
rer Agusti Porsiva, acompanyat dels corsueca i alemanys, arribant-se a la pu- cas de fibroesclerosi perimeteropielice ha estat qualificada la causa meguida uta, al casa, situada al poble de Tia- doners
Joan Sin/6 i Julia Cortada. secarrer de Martínez Catnnoi,
'Aireen; del primer Atlas Internacio- ascendent i progressiva".
c o ntra Jo s ep Vigota i Ros, acuaat número quinar, que con s ta de haixos guit, de la "Banda Artística", de Gaya,
nal, que ha fresnal els seus serveis
de reementada colla, que
i
primer
pis.
coberta
i
dels
romeus
de
terrat
i
escudurant mas de cinquanta anys. El
sat, soll i pati a continuació: de di- anira en eoteces guamas.
perfeccionament de la fotografia 1
Ea farà la trei,cional parada. i, ¿asruit nade i setanta-cinc dècimes
l'aviaci6 han perillas de superar
d'aturde o sigui tres metres amb ares, cap a Sant Medir. Liectuaea la viarmell primer Atlas, millorant-lo en
vnitanta-cinc
centimetres,
i
dami
:eta
al sane, hotel Miura al tdart Hotel
bellcaa i eficacia.
Ilargaria de cent seixanta parns. enui- Valkilrera.
L'any 1923 es reuní a Utrecht
valeMs a trenta -(i n anda tel
A natja tarda, rls romeus segu1tan
Cornisaió Internacional per a l'estudi /
decimetres, i orilla cn conjunt, ima per \ ista-Rica, Bananova i Sarria. on
La succió de SASTRERIA deis Magatzems
dels natvols, creada a Londres deis
(limaran
un tamb ¡sets carrera de leasuperficie
de
tres
Inil
pams,
cultiva
anys abans, e:1 la qual foren cupolents a cent-tretze metres ann ca- vila. La lega acabará a la amb un
sud, e's echan, que havia rralitzat
ball
extraardinari
al Centre Sarrianenc.
toree
centímetres
i
ni:g:
afronta pe'
la Fundad,', Rabell, patrocinada pc1
Aurniiii de Sant Medir. —
davant, Sud, atnh el referit carrer:
pracer catali acnyor Patxot. Alu Im
per la dreta entrant, Est. amh la rasa Aquesta enntat portará a teme la seva
motiu de l'Exposicia, es reuni la Codel senyor loseta Pericaa i Revira: novena sortida amb el seglient prograruissiA a Barcelona, rehcnt-se ami)
per
l'esquerra, Porteen. amb la finca ma.
ha organitzat la seva Secció a base de preus
aquest totes lea parta del
A les vuit del :nata reunió al seu
del senyor Jaume Rovira i Col! o el;
man , miler. de tatogralies. que servisan, 511:CeS5OTS: i per darrera. Nord, estatae socIal. caree, de Ratusaa, 2 (Gtàmolt atractívols
reo per a planejar definitivainent el
Ci2 1 , Oil sera seni t l'acosturnat esmorzar
ama,
el
(arree
de
Santa
ataria.
Nos Atla s . airicea a la generoaitat
lia estat assenyalat per a la re- astil panal.
del senyor Patxot, unembre tamhé ule
Vegeu els següents:
matada de la referida finca el :ala
A les nou, comenqament de la cercavila
aquella Comissió Internacional. potreuta-u
del corrent mes. a les en: e. pets carrers del tenue de l'ex-vila ele
nutren ésser solventades les difirnlreaiirreut entre altres, le; aea
la
sala-audiencia
(lel
referir
anejan,
tal; econärniques del projecte, aprasituat als baixos del talat JUS- guents. Tres Sensores. Reig i Bonet,
vant-se les linies g enerale de l'Adai
tina. ala dreta, primer patit hom preEsconal, Providencia, Torrem de les
a la Conferencia Internacional Meten.
vé als licitadora que na sera. admesa Elors, Encarnació. kan( Blanquea. Canrongica de Copanhaguen, al mateix
compresos
gèneres,
folres
i
confecció
cap
dita
que
no
calfreisi
la
quaraitat
goat,
Astüries. Verde, Tupan, Menén1929. i procedint-se a la seva publide set mil cine-centes pessete: , o dez Pelase. Mateu, Badia. Camp, Padieació, da la qual les ediciono fram
ICIll
el
setanta-cinc
per
rent
de
la
lla, Cairaega, Provenea, Näpols, Induscesa. anglesa i alentanya han snrtit
VESTITS A MIDA a 58 ptes.
fixala en l'escriptura d'hipoteca, i a tria, Roger de Flor. Travessera de Graja de les premses. L'edició catalana
la qua; u, precedeixi el cEpósit a )2 tia, Salo Careta HerWaalez, Passeig de
aparcixera molt aviso Conté 174
VESTITS A MIDA a 70 ptes.
tanta del Jutfat o a l'establiment des- Gracia, Malor st. (1rar.a. Plaaa Lesplanxe , , amb miro!, normal ' i apim
tinat u l'efeete dama quant'tat
sepa 1 ANing„illt Ile a República
ibas, amb altres formes.
almeeys Si den per cent del referit Aígentina.
VESTITS
A
MIDA
a
90
ptes.
L'aportació catalana. tant en fotopreua de 9,41 dipòsit nonuis n'está
A contiauacia se seguirá la ruta asgrafie3 com en treballa per al text,
exempt el creditor executant: que >cm alada fins a Granollers, lloc desea realment notable i de molla imels
autos
i
la
certificada
llinrada
pel
tinat
per a descans i ter el vermut, i
pottancia.
senyor Reoistrador de la Propietat despras continuar l'excursió fina a Can
iServiri el Nos Atlas durant milis
de Mataró. a que la referencia la re- (aunara, del pantä de Xuriguer, carrecentúria rom el seu antecessor?. de.
gla 4 . de rartiele 121 de la Llei Hi• tera de Rellinis, en la miel masia serà
Estigueu previngudes per a fer grans compres de
mana el Dr. Fontseré. Poetice no, clopotreada, estaran de manilext a la servir un extraurdinari dinar tonteewn el ritme cada dia snis accelerat
Secretaria i e . entendri cue tot pos- ennat pe: cuiner del Crup, senyor Féde la vida, però creiem que sera de
tor accepta com a suficient 13 Cada- lix Jover.
gran eficacia, i quan ha' estat subacaa: i que le< cirrecuee o gra,
Al 5-estire a hora comenent i retituft per un altre. estera segllr! que
anterior s i ele prefe c r e te 5' n'h:
unales t•dei les calles. es comenzará la
mereixera els másints reepeclei.
gues al cridit de Fexecra-,nt cant•• j aisIlais rel carrer Gran de Gracia,
La conferencia fou illustrada ama
Dilluns es posaran a la venda lea grano partides
vuaran sehaistenta co u ben eneis Theta de Sane Mutad. Saraaossa, Eaun ;ten: fi de projecr'ons, que mosrair ei rematant cls accepta i queda lieeter, Avinguda de la República Arque s'han acumulat durant la Quinzena Blanca
traren la belleea de les planees que
subrogat en la responsabilitat
gentina, Placa de Lcsseps. carrer Satineformen l'Atlas.
senee declinar a llar extinció rón, Diagonal. Bailen, loan Blanquea
El Dr. Zontseré, en acabar, ¡cm •4144.fflieffli4+04.1 1+144444444444044. el prell de la rematada,
Rabassa (estatge

La vida i els 'libres

CAUSES VISTES AHIR

Llegia poca dies ha un anide de
Plus Baroja sobre la familia dele
Borbons de Carlea IV ençà. Lar hole, *Irak arnb la desimboltura
earaetertstica d'aquest autor basc,
evoca uns boinas i unes dones que
CO són cap model de 'antedate desIleials. luxuricame, ambiciosos, cfrucs
i, en la millor hipencsi. babaus a la
manera de Caries IV.
Pere el que cm fa mis gra..ia en
l'alludit anide. titulat sarcatticanient "Una familia exemplar", is la
documentació i l'afecte a la recerca
que suposa. L'autor de "Parados.
Rci" temps ha ane, contrariant el
seu antic menyspreu envere Perudició. ele 'libres, la història i, en gene.
ral, la cultura, se'ns revela un gran
llaminer d'aquestes Coses "putrefac.
tea". Llegeix; no para de llegir. Eseorcolla biblioteques; regira parades
de llibres valle. Enyors en les escames memòries de personatges espanynts que troba, aquella impresei6
directa. aquell realisme descriptiu
que es troba sempre en els epistolatia, confessions i histarien franceses.
Tot un procés de conversió. Partirle del fanatisme de la vida anar a
raure a una mena de bibliofilia. Naturalment que Baroja en les seves
recerques a través nie llibres i panera
peraegueix sempre el rastre de PayenCura, l'amprernta de la realitat i de
l'anidara. Pena 61: evident que, tot
perseguint la caes, ja ha agafat afició
a la cacera.
El fenomen no pot estranyar-noa.
ts un fenomen correntissim. Tots, en
una esfera o altra, amb mis o menys
intensitat, som víctimes d'aquesta
mena de desplaçaments que d'una
manera insensible ens colloquen en
a e ti tu d s que haviem rondcmnat,
menyspreat e, negligit.
—Nn es pot dir "d'aquesta aigua
no en beuré".
Carlea SOLDEVILA
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Butlletí Pedaübüie

el Decret de creació dels cursos professionals d'Escales Normals, publicar a la "Gaceta" el 30 de setembre
nie 1931, -els alumnes que hagin cut-

sat els estudis corresponents pulsaran
a ocupar una plaza amb un sou de

nor de MarceHi Domingo, que tindrä lloc el dia 4 del mes vinent al 4 000 pessetes anual!. Recentment
saló de festes de l'Hotel Orient, po- slan tingut repetides referencies d'uAclariment. - Ahir, en rebre els den ésser adquirits, al pren de setze na probable rectificada d'aquel! Deper:odistes, el rector de la Universi- pesseres, a la Casa del Mestre, al ma- cret, en el sentit de restringir el sou
tat, doctor Bosch i Gimpera, els ma- teix Hotel Orient i a les llibreries inicial. Per aquest motiu, els estuniiestá que la nota publicada referent Bastinos. Carni, Darme, Ponme:a, Rus- diants de la majoria de les Escales
a salo i Montserrat, fins a les set ( a Normals d'Espanya han començat ja
a les faltes colleetives d'assistencia
-questvpr. una vaga indefinida en defensa dels
classe calia aclarir-la en el sentit que
seus drets adquirits.
fi s'aula a produir la supressió del
Els alumnes dels cursos professiocurs. serà únizament per als a:umincs
clasa
concórrer
de
nals i cultura general de FE, N. de
que hagin deixat
a
conel
dret
els
quals
perdran
la
Generalitat de Catalunya, en reunió
se,
de febrer, acortinuar eis ensenyaments, seguint, peConferència
de Ventura Gassol. - celebrada el dia 28
que
alumnes
daren: a) Fer vaga el divendres dia 2
eh. el curs per a aquello
Al sal:, d'acres de l'Estola Normal
d'ass;stencia.
comes
falta
de
ma
r
solidaritat
amb els altres
e
per
no hagin
de la Generalitat donará una coMeProvisió d'una beca. - La Univer- rneia demà, a les dotze del migeha, companys en vaga. b) Si arriba a
sitat de Barcelona anuncia la provisió el conseller de Cultura, senyor Ven- promulgar-se una disposició que min.
vi els drets adquirits segons les heis,
de :a Beca de :a Generalitat, fundada tura Gassol. Parlará sobre el tema:
es declarará la vaga indefinida" •
per Fantiga Diputació provincial de "La missió del mestre-.
Lleida. adscrita a la Facultat de CienAnunci de vaga. - De l'Associacio
cies. Está dotada amb dues mil pes- d"Alunines de 1 Escola Normal de la Llegiu
cada dijous
seres anuals, per a cursar els estudis Generalitat, i signada pel Comité de
de la Ilicenciatura. e: doctorar i am- va g a, echen: la seguent nota: "Segons
MIRADOR
pliar un any destudis a l'estranger.
Poden optar-hi els alumnes que cursin qualsevulla de les secciono de la
dita Facultar. Els restants detalls
s'especifiquen en l'anund fixat a la
secretaria general de la Universitat
i a la taula de la Facultar de CiènLa rectificació del Cens Electoral
cies. Les instäncies podran . ser pre- Esquerra Republicana de Catalunya
sentades a la secretaria general fino
La Diada d'Ajuntaments d'Esquerra
Un darrer termini
a la una de la tarda del dia 12 del Republicana. projectada per a dinEl conseller-regidor de Governació
mes de mare en curo.
menge vinent. ha estar ajornada per posa a coneixement del públic que el
tal que la Comissió organitzadora
4 del mes que sann fineix el tereingui atendre degudament les coman- dia
mini d'exposició de les 'listes impredes que se li vénen fent. L'acre tindrä
seo i d'incloibles i excloibles correslloc, definitivament, el diumenge, ponents al futur Cens electoral de
dia
Barcelona. Si encara hi ha algun ciuUnió Socialista de Catalunya
tadä que no figuri als documents esLyceum Club. - Finides les Ilizons
de catalä elemental organitzades per
El CoriMe Executiu de la Secció de mental; i no hagi fet la reclamada
aquest Club, el dilluns vinent comen- Sans-Hostafrancs, per inaugural del pertincnt, se l'adverteix per (farrera
cara el curs superior a canee de la nou estatge social del carrer Angeles vegada que pot fer-la, dintre el termini
senyoreta Carme 'Montoriol. Les clas- López de Ayala, so pral.. celebrari comentat. a les Oficines de l'Institut
ses es faran cada dilluns i dijous,
un ntiting crafirmació socialista en ei 3Iun:cipal d'Estadistica, Via Linerados quarts de vuit a dos quarts de qual prendran part E. GraMer-Barrera, na, 16, entresol, de les nou del mati a
(Fontanella,
del
Club
les set de la tarda. Passat el dia 4 de
nou, a l'estatge
Felip Barjau i Joan Comorera.
mane no s'aelmetrii cap altra reclanúm. 18, tercer). Matricules: assoAjornarnent
d'una
conferència
mada', i tots aquells que per qualseeludes, 3 pessetes: no associades, 7.30
ferde
la
C.
N.
T.,
.1
Jan
poden
El
mil:tant
vol causa no figurin a les 'listes del
pessetes. Les inscripcions
se a la secretaria, de set a vuit del Garcia Oliver, que hacia de donar Ceno i no slagin prenden-ir de reciaavui l'anunciada conferencia, tercera mar un dret tant imoortant, no po.
ve s;,re.
del dele "Davant la situada politica dran exercitar Ihirs funcions chnadaactual, que cal fer: - , ha dcwanat un nes en el moment que sigui cridat
local de gran cabuda degut a l'interes el cos electoral a designar els seus
que creu que el seu discutes pot des- representants.
"El Magisteri Català". - Abur sor- pertar a les masses dr nu:itants de la
C. N. T.
Mati el número 84 de la revista "El
No havent-hi hagut temps material
gisteri Cataiä". Publica el següent per
ACTE DE SABOTATGE
arribar a un acord per soluciosumari: "Homes d'impuls: Marcelli
nar
aquest conflicte, la conieren7i4
EN UN TALLER
Domingo - ; "Demano la paraula - , per anunciada
per a aval a la nit, queda
F. Fontana; "Consideracions", I>er
fins a la data que oportunaBläter; -Moments de prova - . per ajornada
Allir, a les set de la tarda, dos desment s'anunciará.
J. S. T.; "Excursió a Martorell - , per
coneguts es presentaren al taller •le
Conferencies de Lliga Catalana
J. Beriet i Petit. Completen el número
carrosseries per a autorto'd,ils del carnodrides secciono d'informada, coPer a dintre de poc, i al local. dia rer de Córcega 109, prnpietat dr
mentario i noticies.
i Itera que amamanten: seran annn- raO social Gaba!ilä ¡ Chalmeta. ¡ preEl míting de diumenge. - El mi- ciats, Lliga Catalana ha orgaititzat guntaren per l'amo i el comprabl e .
ring "Pro-Escola organit- un dele de conferencies a caree,: do- que eis aquel' itinment estaven ocu•
zat per les A.ssociacions de Mestres radar; que són o han e:tat diputats pato en la reparacili d'un auto.
Nacional; de Catalunya i la Federa - al Parlament sie Catalunya.
En disposar-se atendre els visitants,
de Pares i AMICE
cò
Les conierenc:es versaran sature un d'elis es tra g
ué una pistola i ame.
de les Escales Oficials de Barcelona. "La concepció de Lliga Catalana i naCa el comprable i l'amo, mentre que
tindrä llar al cinema Kursaal, diumen. l'obra de l'Esquerra (maza a l'Es- ealtre tirana damunt el c o txe qu e es ge, a les onze del mati. Hi prendran tatut d'autonornia".
laven reparant una ampolla de liquid
part: Miguel Argimon i Sabaters, per
Els temes i els conferenciants, per inflamable, que incendió Fauto.
l'esmentada Federació d'Agrupacions Fordre que en el seu dia es determiEls desconeguts fugiren räpdament,
de Pares i Atines de les Escotes Ofi- nará, ;eran els segiients:
perseguits per III1S 9peraTiV,
cials de Barcelona; Joan Forment i
Ramon d'Abada!: "La funció judi- la porta n'in havien dos tires, que ami,
Maymi, per FAssociació de Treballa- clal. El dret civil. El Notariat".-Joan Ilurs pistoles protegien la fugida. Els
doro de FEnsenyança. Maria Balda Ventosa i Calvell: "Aspecte constitu- guatee pujaren en un taxi que els
de Torres i Josep Figuerola Mus- cional. L'estructuració de Catalunya" esperava i fugiren sense poder ésser
tera, pel Deganat de Mestres Nacio- Joan Valles i l'ujals: "La vida mu- trobats.
nal; de Barce:ona; Josep Coll i Mas, nicipal regida per l'Esquerra". - MiEntre el públic i els emplear§ acon•
per la Federació de Mes1res Nado- guel \Mal i Guardiola, "El traspäa seguiren evitar que el loe es
nals de Catalunya: Pere Blasi i Ma- de serveis. El pressupost". - Josep gues als alineo cotxna . soirint proparumies
ranges , en nom dels Mestres diputats M. Trias .cle Bes: "La política ae.rä- danys el que Ii havien tiran Fan uulurll a.
al Parlament de Catalunya, 1 Marcelli ria".- Josep M. Tallada: -La noti- que es propietat de la senyor
Domingo 1 Sanjua n. ex-ministre d'Ins- fica soc , al de FE.‘querra". -- Unís Du- sa M. Luesma , habitant a la r)iaunnal.
trucció Pública del Govern de la Re- ran i Ventosa: "Les Deis políriques
El valo r del s ¿aovo causal ., aseenpública.Els tíquets pet a Yapar a
complementäries".
deix a unes tres titil pessetes.

UNIVERSITAT AUTONOMA

ELS ESTUDIANTS

L'Activitat Política

ENSENYAMENTS
ESPECIALS

ELS MESTRES

AL
ELS PATRONS
ICA

D'EUROPA A LES IRET DEL DIE
1 DI NANO DE 1934
Sota la Influencia d'un elcld sttust a Cbrsoga ha empitjorat el
tomos • la Ill•diteeränla, p articularment entre el golf de Lled 1
on ea registren violento temporal,
de phi» I vent, amb mar grosso,
quo dificulta a n aaaaa ele In acuesta regle.
Nov. a naviera, • g urisa 1 al nord
d'Italia.
A les costes de lee Illea DrItinlpues torna • pujar la temperatura
per havsr-ss establert vente del sector sud, gas astenyalen l'anarlcid
d'un nou centre de perterbaold stmoaferloa a l'Atlimtio nord, qu• avance ele • Europa.
A tota le par% oontlnental de l'occletent d'Euro. per•Istele el fred.
cmb forte. 01•041das.
ESTAY DEL TEIRP8
A CATALUNYA, A LES VUIT
Fa ben temps a Lleida 1 a l'Interior
de T aaaaa en., dore cap als Pireneus,
l'Empordà 1 el cura Inferior de
l'Ebro el lempo ga variable 1 4•545.blelaen vente molt forte del nord,
ou• comumponen al cene. olcldrilo
eltuet a la Alledlterrinia, cap • Cerina.
Nena a la vall d'Aran 1 es registren
bolres a la val do Núria, on hl ha
lieb.

Temperatura mlnlma d'avul,
l'Estanciero°, 16 graus sota ateo: al
Port de la Benaldue, 15 ortos. 1 •
/Ag ria, 13 graus lambe sota nro.
(Les observarlons del remos a
Barcelona. a l el set. Van a la capcalera de la primera pagina.)

Mútua de OontraotIstes d'Obres
I Mestres de Otees de Iltareelona.
Aquesta entitat celebrara Junta
general extraordinària per a la
reforma dels seus Estatuto el
proper dimeeres, a dos quarts de
eine de la tarda de primera convorateiria. Si no pot reunir-se
per manca de nombre d'assistenis es convoca de segona a les
cinc, a restalge social del Foment del Treball Nacional. Avinguda Portal de l'Angel, 4. Seguídament, 1 per tal de complimentar els articles 12 i 13 dels Eslatuts, se celebrar Junta general orditária.

ELS OBRERS
8Inclicat General de Técnica de
Catalunya. -•La Ses's'ió segona
Metablúrgiques) celebrarà reunió general reglamentaria el diumenge vinent, a dos
quarts d'onze del matf, a l'estatge social de l'Ateneu Polyteelmicarrer Alt de Sant Pere, 27,
principa I.

Els empleats municIpals. Al saló de la Bohemia eelebraren
abans-d'altir una reunid els empleals i obrers municipals. Di
assistiren unes sis-centes persones i s'acordà presentar a
AMI . . a primores hoces del l'Ajuntament unes bases en les
watt, en surtir del seu domicili mudes es fixa el son minim de
al carece uic . Montserrat, núm. 3, 300 pesseles mensuals.

FETS DIVERSOS
:Madi

Echevarcia

nyols 1118 d'altres neacionalitati.
Ultra aquests vaixells entraren
dos submarins de l'Armada italiana.
Respecte el mes de gener pasprop del Conseller lis Treball
Obres Públiques, encaminades a sat, aquestes xifres acusen una
obtenir per part de les empreses minva de 12 vaixells espanyols
l'acceptació dels projectes
8 d'estrangers.
Retirs i Assegurances. Amb l'inTrifec carbonar. - Amb carlent de poder esperar la resregament de carbó mineral aún
posta qUe les Empreses han proesperats a Barcelona ala; semes donar, será demtmada autoritznen3 per a 4:j ornar el conten- güents vapors: "Santiago López", "Galatea", "Gurnersindo
çament de la vaga.

L'Actuació Social

Servei Meteorològic
de Catalunya
EITUACIO

DIA

Pomada, de

29 anys. agredit per uns
desconeguts, els quals despres
de donat . -li alguns cops que li
prodifuen eontusions amli hematoma al lira,: dret j a l'esquena
frigiren rhpidarnent. El ferit, deslices d'haver estat auxilia( a la
Casa de Socors del t'arrer de
Hm . /Jara, passa al seu domicili.
- A la Casa de Socors del
edtrer llartiarà fou auxili rt !
abir al watt Josep Moya Gameto.
de 25 iinys. et qual a conseqüeneta ilo troba r-se endeja e va
eaure i es produí una contusió
a la rara.
- A11/4 al niigdia un estranger
%a agredir Just Duran i Sans, de
18 anys, earrer del
M igd i a, nt's tuero 5. L'estranger
Oil apropar-se a :test. 1 seuse
res anib tina navalla
produir dues ferides pi 'Inundes
exlenses en forma de creu a la
trilla dieta, do prortbstie reser, i t . El t'era fo il mira t de primera intenció a la Casa t le Soearrer de Barbar:t _ d'on
passä a l'Hospital Clinie.
- Per haver-se insolentat
arta, dial urhä, a la Travessera.
prop 1101 Nlereat Central perqui•
va a ni. mes1 a r -los per e ',II, luir 1111
:loto en dirreció contraria, frei,
delinguts ahir al niatt Jesús
marti i Eraneesr 1111/1/1,r 13((lan...
- Fu l tfl establiment de robes d e l c arr e r de Eh-dad:II-planea.
número 87. propielal de llossend
II ibee. entraren lladres i ne n'empollaren gi'dieres per valor d'u'les 10.000 pessetes.

Assemblea del Front UnIc
I ElectrIcItat. - Es

d'Alpina, Gas

vonvoeit els assoriats (le les enIdols que integren el Eronl Unir
a l'assemblea que tinclrn
avui, divendres, a les set de la
tarda, al local del Centre Autonomista de Dependents del Comen; i de la Indtistria, en la qual
els elements direelius donaran
...mole de les gestions Sei es

La Mar

Junquera", -Ramón Alonso; R."

ji

AssoclacI6 de Portera, Servels i "Bjerka", tols espanyols, Ile-

domestica 1 análoga. - El din/neme passat celebra Consell general ordinari, renovant parcialment el Consell Directin i pr e nent importants acordo, entre
ells el de constituir la Junta Directiva de la Secció d'Organitzarió 1 Treball, per ésser la indicada per a portar a cap l'estrueturació i adaplaci4 de les diversos professions dels afiliats i
ineorporar-les a la legislació so-

rol el darrer que és noruee.

MOVIMENT DE L'AERIPORT,
France (Departament aseopostal/. - Arribades: Tolosa, a
les 759, amb 1 passatger; Marsella, a les 731, sense; Casablanca, a les 13'10, amb 5.

SortIdes:

Casablanca, a les

8'13, sense; Marsella, a les 13'18,
sense; Tolosa, a les 1 32 2, ami)
passatgers.
Els empleats d'Assegurances.
El dilluns passat Od tenir lloi:
al Jurat Mixt de Banca, Assegufauces i Oficines la reunió del
ple convocada per l'esmentat organistue en viril], de la preseatacid per part deis empleats
d'Assegurances de l'ofiei notifiOrganitzada ver l'Agrupada d'Alunr.cant la preparació de la vaga, nes i ex-alumnes de l'Ateneu Obrer
com a conseqüència de no l'ayer Barcelona (secció de Música), els socia
estat ateses les demandes for- i alumnes del dit Atener, efectuaran una
nmlades a la representació pa- visita a l'Arxiu de la Corona d'AragG
el diumenge vinent. dia 4, i tot seguir
tronal. Hi assistiren represenes visitará també la Catedral. Lloc de
tanto d'ambdues parts interessa- reunió:
Plaza de Marti Vilanova (abaris
des en aquest confliete, expres- Plaza del Reí), a dos guatas dome de:
sament autoritzades per a trac- mati. Queden invitades les iamilies ded..
tar d'una solució, a la qual pogiO socis i alunmes.
per fi arribar-se, i amb la qua i
Diumenge. al ruar'. la Secc:i de San:els em p leats d'Assegurances han
oblingut en t'en' un 111)Mben 1411- Dostafrancs de la U. S. de C. fara una
visita collentiea a l'Escota el'Aviacii;
1/4/1141111.. (le t'ores millores_ tan!
"Barcelona - , del Prat de Llobregat.
d'or dr e moral colo material, de
'es qmils donarem compte &tuLa Germandat -de FOrfeó Catalä, di
nal, tan aviat com coligan redac- ;lime. a dos
quarts ¿once del mar:,
cial vigent.

NOTICIES SOLTES

ta( detinitivnment el non con (leude de treball. Per taid, cal
considerar ciara a totalment so-

cominuarä la Junta general ordinaria
cemen t ada el diurnenge darrer , i que
ealcue suspendre.

lurionada aquesta qüestió.

i

l'Aire

amb ciirrega general, cap a Valencia; vapor espanyol "Ciudad
de Palma ' , amb catTega general,
V141)44%1131 antelas. - Vapor es- cap a Palma; vapor belga "Lys",
1, any4.1 "Ciudad de Valencia", amb eärrega general, cap a Maranib carrega general i 71 pas- sella; vapor aleniany "Euler",
salgers, de Valencia; vapor Dalia amb càrrega general, cap a Tar"Catalani", anib carrega general, ragona; vapor Dalia "Calalani",
de Trieste; l'ap(ip (Mili. ; "Sigrid", ala earrega general, val, a Géein Ilast, de Cartagena; vapor es- nova.
panyol "Ciudad de Palma'', amb
Resum del träfen maritim ducUPPogit general i 46 passatgers. rant el mes de
febrer darrer. de Pahua; xttpor espaiiyol ".\ I- Duran t
el mes de filmr el n ' ofunso Sellen", amb carbó, de Gi- viiiient total de vaixells n'ermitas
jon; vapor espan ,yol "Cabo Qui- al port de Barcelona ha estat el
lates'. amb carrega general, de segiient:
ltdenos Aires; vapor espanyol
Espanyols, 140; italians, 20;
"31ari Dolores" carbó, de
Ironices, 2 4; anglesos, 2 1; ale
Gijón; vapor espanyol "Cabo Ra_
manys, 15; danes,a8, 8; me e g. 4;
so", antb eärrega general, de
holandesos, 4; nord-arnericans, 4;
Itilbao; oapor espanyol "V. La
inh chrregn general i itigoslaus, 3; francesos, 6; estrangers diversos, 3 .
d'Ala " 11 •
El total d'unitals entratles
Vaixells des p earais. - Vapor eslal, dones, de 258 vaixells merespanyol "Ciudad de Valencia", canto, deis gneis 110 són espa-

MOVIMENT DEL PORT

14mal ene passat. sin malles
les cases comercials q ue han contribuit
amb inipn rtants donatius per al majar
exit de les festes que se celebraran el
dia 17 d'aquest mes al Teatre del 1305e,
arrib motin de la Festa de la Mecanòg rafa, A fi de reculen atendre tal corn
la importancia del festival requereix,
Comissió orgunitzadora ha establert
les seves oficines al carrer de Salmeron. número 4.1. Toles les senyoretes
tnecanAgrafes Q ue vulguin contribuir-hi,
sigui per,onahnent o coHectleament poden dirigir-se a les esmentudes oficMes,

on seran ateses degudament.

dia 12 d'aquest Me: s'inaugutrarà
curs elemental de l'idioma auxiliar internacional "Esperanto". a la Societat
Esperantista "Paco Rai Amo" (Pau i
Amor), carrer de la Planeta. núm. TI,
principal (Placa del 5,1 - Gracia). Per
a inscriures, tots els d i es feiners, de set
a once de la verla.
Eis elements dircetius de l'Associacii
Perinelistes de Barcelona dediraran
demä, dis s alur. a un onaet de dues de la.
Tarda, al Restaurant de l'Estació ele Ma(lrid. Saraeossa ¡ Alacant. tun dinar de
simpatia al President d e la dita entitat,
sellen,- loan Costa i Din. Els crai vnlguin
adherir-5e a aquesta ¡esta "p-den fer-ho
rec ol l in t timiet§ a la Secretaria 0e l'Aii-

sie

i.ociaci6 per tot avui. dice:vires. El oren
del tiquet n5 de 15 Pe"ete,'

-_
BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME
Po..ko 11

Dia 1 de març de 1934
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Indústria
Passeig de Gràcia, núm. 69
Telefon 78218
i elegant.
aristocràtic
El local més
Més confortable de Barcelona.
Les millors exclusives mundials es
projecten sempre en aquest Saló. preferit de la bona societat barcelonina.

iC

i sentint-se proiundament
terca, esguarden la resta del món per damunt de les fronteres, per tal d'implantar i naturalitzar acl totes aquelles indústries susceptibles de proporcionar Und
majar prosperitat al pat. Essent alas,
tenim que Latalum a, país on predominen la riquesa i el trtball agríenles, es,
alhora. una potencia industrial i fabril
de primer ordre.

Telefon 32360
Carrer de Tamarit, 153
BARCELONA

Ildefons Lago Gestal

PROCURADOR DELS TRIBUNALS
Corts Catalanes, 4.51, segon, primera -- Telefon 35615
BARCELONA

Dr. 'loan Miranda
cròniques

Malalties dels nens — Malalties
Passeig de Gràcia, 4, segon - BARCELONA - Tel. 12133
Consulta econòmica de dos quarts de sis a dos quarts
de set, tots els dies, menys els dissabtes

creixia cada regada mes a mesura que
corria mén; i en tornar an i per a installar-sin dciinitivament, ha solgut convertir el seu petit Born en un Inda petit, industrialinent par:ant reprudurcié
miniatura d'armen altre, tan enorme,
que ell hacia tingut ocasió de seure amo
els SCUN U113 i de palpar, diriem, :mas les
seres luan,.
L'explicació d'aquesta dualitat que ha
Per altra banda, tots saben prrfeetaconvertit Catalum a, país agrícola per
ment que el catan:, tan enamorat de la
excelencia, en el tros de la Península
sera turra, 1i111 inclinat a tertir una llar
ibérica on s'acumulen una major quantii un tras de terca propia, aixopluc
la veLesa, es de cond:cio avétirt. era, la taz de maniiestations de l'ordre indusqual coodici6 li fa travesear el mén de trial i :abril, és aquesta.
I si tnés no, recorren la costa, i us
punta a punta i de cap a cap, procurant
n'adonareu amb els vostres propis ulls.
assimilar teta mena de maniiesiaclons
Tixireu ocasió de veure la plana de
carkter industrial ¡ fabril i Idhuc de
l'ordre espiritual que sigui, per tal d'im regadiu de la banda de Mataró, que tis
plantar-les a ei. Es, dones, en aauesta el lloc de Catalunya cit es cull, en arri..ar el ¡con temps, la quantitat de patac-zndicó zventeera nostra, .de la val
a tendra mes ¡tupé: tul de Catalunya,
la p ostra histäria ens coma ;ala Mi:diempedrada de xerneneies. Techaren Batat de OSOS exemplars, algons dels dalona, que es, mes aviat que no un Daquals arriben idhuc a l'heruisme, com
ble, un tnostrari verfette de la dictes'explica la dualitat que heín esmentat sitat crindústries que es fabriquen a tota
mes atnunt.
la resta del país. i algunes de les quals,
coto els teixits, la fabricació de vidre i
ININE11191113311111115111Milli111111111111111 la de productes quirnics, es troben en un
estat de desenvolupament formidable. La
casa Cros n'és, 131/ exemple. La fährica
de cristall número cine, que és una de
CARRETEIGS
les mes importants d'Espanya, tant per
la quantitat de vidre que fabrica, com
Tel. 30945 Per la qualitat del cristall, que él fi,
Calährla, 128 - 130

AGENT ADMINISTRATIU

Telefon 22213

Casa Coderch

Fundada en 1848
FABRICA D'ARTICLES PER A VIATGE
Secció especial per a encàrrecs i reparacions
Rambla de Catalunya, 78 -- BARCELONA -- Tel. 78107

Tomàs Jordi, Blanch

Lil hifia

S. A.

Advocat - Procurador dels Tribunals
Gràcia, 47, tercer, primera -- Telefon 76163 1119111111MMIINIIMMIlinlinMallY
de
Passeig
4.44444.6..~.4444444.4444.i
B ARCELONA

Hotel - Bar - Restaurant
RABASSALET

GERBER

Motors Diesel - Turbines i 31äquines a Vapor
Maquines Frigorffiques - Separadores Centrifugues
Telefon 73214

BARCELONA

DEsrr.i.% ALS SEU, cLivvrs 1 AMICS
UN FELIÇ I PROSPER ANY NOU

TERRAZA

Fabrica d'estoigs dc tala mena ¡ mustruris per a la
Indústria i corriere

B ARCELONA

Cobert especial de la rasa per
Sara Medí, a 10 ples.

ROSA GARCIA
MODES

Tallers Nlecänlcs en
Fusteria i EbenIsterla

.1a119rca, Ig

Tokfon 70036

BARCELONA

BARCELONA

TRANSPORTO I DITANEf

Filia de Fèlixi Arrás

Direcció telegrafica: ARRAS - Casa fundada en 1878
Cases a Portbou. Telbfon 44. — Espanya: València, Telèfon
França
10825 - Irun, Cerbère, Telèfon 7 - PIreneus Orientals
Hendaia, Baix Pir. - Repiesentacions a lotes les Ciutats 1 Port,
d'Espanya i Estranger
Alerce, 18, primer, primera - BARCELONA - Telefon 18041

F. LUNAS ROIG
Advocat
Tel. 20927
Balmes, 24
BARCELONA
i1ilIllfl!11111111111111i11111iii111911111111$1131141111N11

FRANCESC ROCA
Auto regulador autornatio per a installaciuns d'aigüks

PATENT 120586
Telefon 19341

Corta Catalanes, 845
BARCELONA

Josep Beltran
PINTOR

FERRER I ARTUS

OARRER DE SARRIA, SS
Telèfon 79248

Construccions Electro- Mecàniques. Ascensors, Muntechrrevie

BARCELONA

Josep Riba
SALDOS
Especialitat en Mitges
i Mitjons

Cristina, 10 - Telèfon 15586
B ARCELONA

Rafel

Agustí

Faros i Metalls vells
Sant Gil, 14 - Telèfon 22956
B ARCELONA

Oro del Rhin

OfIcInes 1 tallers: CastIllejos, 179 (tocant carrer Corts Catalana

CAFE 1 RESTAURANT

RAMON PALLAJ
Telefon 729Z.

Bailen, 187
BARCELONA

ENDERROCS
OARCIA 1 VIDAL
tones bigues ferro, a 0'40 el quilogram
.LO Iones via vagoneta. a 035 el quilOgrain
Jasscres forro - Balrons - Barones - Reixes - Portes tres - Bigues fusta i (ola mona de idaterials per a la canArucci
00

VE.NC ECONOMIC

J. Padrós de Gaona

Telbf un 548t7

Cerrar del Clot, de 1'1 al 9

AVICOLA REGIONAL
Incubadora pollet s d'un día a dos inesos.
Incubadora bateria material, etc., etc.

Teldon 5019'D

Näpole, 99

BARCELONA
Rambla de Catalunya, 17
444,444.04.144.04444
114444411.44444444444444+4444444
Telefon 10332
B ARCELONA

Telefon 71893

BARCELONA

M.)

Reparad(' d'Aut.imilhils. Esprcialital en TAI.PAT ¡ REN..
El timen lema: Economia - Rapidesa i Perfeuld

DOCTOR
Balmee, 73

(S.

BARCELONA

Tel.:40n 52873

S. A.

PERRUQUERIA CANINA
DE ---

Eduard Badia

CASTELLA

Malalties de raparell respiratori
Telèfon 1202',

Clarls, 11
BARCELONA

4444441+44'

Fiveller, 31 - Telèfon 25164 •444.9144+944444.60444.44444+14~.4+44+4444444444.4-c
B ARCELONA
NOCES

Ramo Queralt

Pacareu i Serifiä, S. en C.

RESTAURANT MIRAMAR. ohprt tot yate
Noces u Banquets

Mor privilegiat I concorregut per

BARCELONA

Telefon 21222

Casa fundada rally 1900

Agent de reclamacions
als ferrocarrils
Telef. 1 1385
Balmes, 18
Corts Catalanes, 521, priBARCELONA
mer, primera - Tel. 32601
B ARCELONA
Impermeables i abries de cidro

Productos alimentaria . EspeclatiLat en purés

RADIO

CALVERA

Distribuidor Comarques per a Calalunya de
CROSLEY-RADIO

BARCELONA

Rosselló, 241

leibt on 73551

1:044444444444.64444.

Telefon 7522 3

B ARCELONA

TEATRE STUDIUM
Telèfon 52708

Bailén, 72

Telèfon 20173

Diputaci6, 305

Les Fires comercials que se celebraren

Tel. 55310
C. de Cent, 817
BARCELONA

Metge Oculista
NOCES 1 BANOUE'IS
Esperialital en els enearrers
Telefon 23548
aIiusn independents. - Llurn Girona, 13
- Hatalneinna canfor31 - BARCELONA
Auslas
March,
lahins i bigieniques
Tramvia de la Itabaissada

CELESTI RIBERA

M. Fernändez Tintoier

Magatzetn de Colontals

Servei a tobert i a la carta
rielats. Refrescos 1 Lirors
tota mena. Preus ecortörnies

,44444444+9441.44444011444+4

Telefon 15831

JOAN SUBILS SERRA

Tel. 73702

JOSEP SICART

REPRESENTAN'T

Argenterla, 35

ció de talleria, en la qual es dibuixen
tota mena de motius decoratius damunt
d'aquell; aquesta seccid és única a Espanya. 1 de fähriques de teixits n'Id ha
catorce o quince.

Casals Torres

D'Assegurances (Pl. Catalunya.
4 Barcelona) desitja agents a
les poblaeions de Catalunya ii i
esta representada. Prefereix
professiunals i se'ls gis rardeix
reserva absoluta

5. ADVOCAT

/9e'.

BARCELONA

B ARCELONA

JOSEP

el enmere tambe assoleix desenrotllament enorme. El cimere, va sempre a la
rerassaga de la fahricació i de la indatria. Ami) ella ass,slolx moments ¿espióndor formidables, i amb elles, moments
inevitables de crisi i de depressió. El comere Fs la brúixola que marca, arnb una
precisió cronometrica, els alts i balaca
de la balançaieseimmsrial i tahed dels pe-

I us n'aneu a l'Hospitalet, a Sabadell,
a Terrassa, a 2',Ianresa, cap al Ter, elcólera; a tut arreu trobareu la fäbriea, amb la seca xemeneia negroSa. esAdvoca t
copint tune. i estallada o bé a/ tnig d'una estesa de regadiu, al costat d'un riu,
Despatx de 4 a 7
o prop de les rinyes. perü gairebe semTelefon 12839 pre al niig del sembrat.
Clarls, 30
Aleshores veieu la paradoxa perneeteu el not — rica que es Catalunya.
El pairalisme i la pagesia, al cantal de
144444.414999494449444444.46 l'internacionalisme industrial, acermanats iraternalment, per cirtut d'aquest
elllielliffinE110:11111152M1 bruna catali nostre que en tots els
ordres de la vida econòmica i espiritual
Irla bornes scp ac,blar les valors i les
belleses de la terra amh els progress,s
de la indústria i de la fahricacié o de
resperit. La xenumeia necrosa que escup
ore fum espée. glevat de rollen verme-

Joatinian Carreras Manuel

Apartat 104

I, naturalment. quan es dOna el cas que
en ei pais, C0111 Pe ara ti nostre, el rnoviment industrial i fabril es tan intens,

transparent i dringant, com per la sec-

BARCELONA

Eduard Bassols Macià

as.

Dombec Banús, S. en C.

444444+444 ~44.4444444+

Aragó, 235

sI

Ja bu diu l'adatai: "Roda el 1114.111 Iles de fue, és, en aquest cas, tot un símtorna al Rota". El català, bon català bol; ella agermana, ella acobla aquestes dura peculiaritats del nostre tarannä
no afilies explicat a bastameat per sempre, ha m'un rodant pe) mOn pensant,
en una de sola, i (bina un sic de civilitl'esperit inquiet deis catalans. que, tot i adonant-se cada cop que ho pemata,
nació al nostre pals.
arrelats a la que l'estimació que semia pel seu

MOBLES

GUILLEM

mer9 Catalunya

Al nostre país es déma el cas, el qual
entraría de ple ea l'ordre .paradexai si

La Valenciana

ó, 266, primer, primera -Diputaci

DIvendres, 2 'de febrer e 1984

LA PUBLIOITAT

MODUS R
Passe!g de 6rdcia, 15

E 10

CORTINA I ESTEVE

DECORACIO Automòbils Morris
Telèfon 16141

Telèfon 72081

Mallorca, 231
BARCELONA

BARCELONA

1 LA ELECTRICA SALLENTINA

S. A.

nowd4.1. +
•
fieMe..“•n•nn••••••41.••n

-

•••••nn•,

SALLENT

Di‘endres. 2 de febrer de 1934

-

LA PUISLICITAI

moeffloofteee~~»«+$4444.e.efteeefflffleese>

J. Coma Rourit

PAU !CURIAS, 47 (abans Princesa) - Telefon 14298
Rigola/0ms i selectes cales torreta sistema Coma. Després d'una
labor constant de mes de mig segle he pogut aconaeguir la ferretee:Mer 1 selecci0 dele cates. que recomano per Ilur aroma i paladar lk

4C-Pin
1

YLADONAT 173

Tel. 31278

ieä,"BARCELONA

1

mides, en tinc un
Si necessiteu barres i dolles de toles menes
esloc de 3.000 quilos al preu de 250 pies. el quilo

CASA RIBAS

Joan Montserrat

Pianos, ràdio, gramoles. Immens assortiment en discos

FONERIA DE •NORME I METALLS
Melolor de Palau, 15 (Travessia rarrer Massini) - Telele«, 31110

Telèfon 17645

Rambla de Catalunya, 5

CERAINICA DE CORNELLA

BARCELONA

Joan Llorenç

Alexandre del Carlo

Espeolalltat en peces de torra culta, mona plane
Fabrica a CORNELLA - Telèfon 158 H.
Despatx: P. DE GRACIA, 47, pral. - Tel. 73038. -- BARCELONA

Carbons vegetals
Telefon 21223

Regomir, 3

RADIO REPARACIO

BARCELONA

VIDUA

DE

PADROS

Ous a l'engròs i a la menuda
Telèfon 19262

Ludovic Plus, 8

01/1/1WMINIIMMIO

Reparacions en Radio. TransTINTORERIA PRISMA
formació d'antics receptora. Receptora amb aparells enaufables. Pare Seochl, 48
Tel , 50665
Especialitat en aparells
SANT ANDREU
americans.
Vestit d'home rentat, 4'75. VesMallorca, 144, 2.n, 1. 1 - Tel , 78001) lit ¿'borne tenyit, 750. Gavany
rentat, 4'50. Gavany tenyit, 6.50.
SANCELONA
Abric senyora tenyit, 5'00. Yeslit. settyora rentat, 1 . 00. Vestit
senyura tenyat, 5'00. Serveia raper a
pidíssiins. Dols en poques hores.

BARCELONA

mobles
Teixits
i decoració

LA FAVORITA

Gran liquidació a preus incre,
bles. Solament per poca dies

Mantons de Manila - Mantellines - Blondes Veis de Dol

ALBERT TRONO

Sucursal: Torrent VIdatet, 2
BARCELONA
Telefon 80850

9.101111111.1011811111111111010111

Env en tes notes en

Rambla Catalunya, 32 T. 17478

Teléfon 14388

Ronda Sant Pere, 26

Mala!

BARCELONA

BARCELONA

• Finances
Borsa

J. M. Pi 1 Sunyer

Moviment borsari

A. PEDROL GRINÓ

ADVOCAT

CONTRACTISTA D'OBRES
°espata a Tortosa: Campomanes, 28 Despatx a Barcelona: Candis Nous, 1

Teldon 70623

Rbla. de Catalunya, 67

Telèfons 262 A I 8

Telefon 18153

BARCELONA

Botoneria Barcelonesa
Telefon 52051

Girona, 54
BARCELONA
reaniorecTURES DE SUR°

J.

VILANOVA

Tapa ce lotes ments..P.Apeciautat per .ila de Farmacia 1 LaboratoIHINF CullIplag1g9
rte. - Taps
e a isolitment i Cutis!' imella
Agloinerni negre jr
Aglomerat blanc. - Planzea de oro nittui al I d'aplome! al. de euro. Plantilles. Diseca% i Ser rathit ea de suco. Citilut atta nataci.'t
Vendes:

Avinyó, 21

BARCELONA

SOLDADURA PER L'ARc ELECMIC

1

• 1 eiefon 23g02

SOLDADURA AUTOOSRA

PERE PEY PON
Especial/tal ei s.tidalliiret, a .61 (11 e, Ctoters Cipm . yais. Culates
- Maquinarais en arnei al
i :Ores
Marina, 148-150

Telefon 50272
BARCELONA

010110~110~1WINONMOree*-40^-4".~Pwi
61A0ATZEM DE PAPERS, CARTOLINEb I MANIPULATS
Especialltats en papen de fantasia I dibulx

9,911.1 DOGWILER
Cerrar d'Olivar, 8

MADRID

Teltfon 26008

Cansell de Cent, 246 bis BARCELONA Yeltfons 30371 I 3E563

4111111~011.11.101111011.11,04~~"01101110

a Barcelona abans de rExposició Internacional, constitiored una demostrada
palesa. podrlem dir-ne esclatant. de l'enorme puinaiNa comercial i industrial
del nostre ;sable. Aquelles lee, tus obriren els ulls defiMmantent i ens feren
adonar que Catalunya cra una potencia
comercial de primer andre.
Abans que se celebressin les dites Pires, el; catalans no !tanteen t'upa ocasin de poder adonar-nos-en d'una litanera directa i viva. 1 igualment , pie a
nosaltres, pero, va succeir a la resta
d'Espanya, on, tut t mantenir un contacte directe i una relacio seguida i ronsrant amb les nostres industries, no ha •
rem tingut acasio, igualment que nos•
altres, de leMr-ne una visió de conjunt.
No cal da- con) les dites Fines contriMitren a FesWendor i a rexpandiment
comercial del nostre poble.
La dictadura, en muntar aquella famosa Exposlcie Internacional. la qual
tenia una punta de portuguesada o, si
voleu, de ganes d'estirar mes el braç que
no la màniga del nostre esplendor industrial i comercial, va estronrar la continuitat i adhue els fruits que. a la larga.
havien de donar les elite. Fires.
La primera se celebra l'any 1n20, al
mes d'oetubre. La segona l'abril de l'any
1921; la tercera, el mes de rna:a, del 22;
:e quarta, el mes de marc del 23, i la
Cinquina, que va esse. la dan-era, a mes
de mere, també, de l'any 11,24. eSeent
instanada aquesta darrera al Pala!, d'Art
Modern de la que aleshores liara d é ser la futura Expos;cia Inteniacioual. s
als magnifica jardins del Pare de Montjuic. Fou la Inés important de fide,. i
amb ella les nostres fines ja s'ilavien posat al Mvell de les que se celebren penadicament a Palas, a Lió, a Marsella.
a Mili, a Praga i a altres capital, tulportants del centre d'Eqrcra.
Cada una de les que se celebraren su•
tte.eva les abres. E, notata, a cada nona lira, un argument notable d'expositora i de visitante. De ni:ca en mica hi
haurien acudit tots els industrial , i fabricante de Cat imaa, i aleshores ja
que haurfern pogut aduar-no- de ¡enorme puixança industrio/
romerria de'
nostre pais de la qual -al cpie enea.
ra que en tinguern una idea foro ares.
lada a la reelissr no la tenim ni de Pon
tros, completa

LLIBRES P urtLicAT8
JO8EP PLA
MADRID

Istaplu 1 propagueu apuestes Intareasanta publloaolpna

Villanueva Rubies

11

comprovada ahir no es prou per a

fer creure en un probable sama d
rientació.
Després de l'hora els valora carrilera perden alguns cèntims, i cota
a últim canvi, cotitzen: Nords, 49.8o,
i Alacants. 44.85Tanca finada pel Mercan Llture
Valora en la sessió de Borsa:
Tanca AlCa
Valors

tIDRE?1,.%

Nords
Alacants
Andalusos
Vegeu els seus darrrrs modele do Maquines per a imprimir adre_ NI. Rif
Bulleres
'es en sobre, rebuts, ralees de prriMiles, pagament le jornals, Explosius
Colonial
eleal era
Eelgueres
NAMELA DE CATALUNYA, 72 - TELEFON 71748 - BARCELONA Aigues
(- hades
Trarnvies o
Ford
Petrolis

Manuel Cor ominas
CONTRACTISTA - PINTOR
Travessia de Sant Antoni, 35 i 37

--

Telèfon 73252

BARCELONA
Telefons: Despatx, 17714 -

Fabrica,

75434

DIrecc76 telegràfica: BELEN

PASTES ALIMENTAR 1ES

APRIGA S•
9

Foi•Lota el I80C

Pastes per a sopa, taploques I puede - Cremes de cereals -

Carrer del Carme. 1 -- BARCELONA -- Telefon 17714

Cobla
Orquestra
Orquestrina

B. C. A. I.

ADVENIMENT DE LA REPUBLICA
J. Isern Dalmau: -Pollina' Fiscal de la República". Iniminent
publiració. JU1111 Eatelrich: *Tenia o l'Esperit de la Renaixença”.

Aquelles fires, si mis no, eren rex- si per una banda som una gent aferrada
ponent mes viu i mis convineent del a les nastres coses, no volem anar a remagniiic desenvolaparnent comercial i mole, comercialment i industrialment parindustria! assolit pcI nostre poble, en un lant, per l'altra, dels altres nabos d'Euinterregne d'uns cinquanta anys; per ropa.
aquest motiu, no gens negligible, elis
heni pres la llibertat ce dedicar-hi
aat'le%.
4444444+64.666444444444.66*
Tots els nostres industrials, tots els
nostres comerciants, tots els imstres fa- F. de
bricants hi acudien espontaniament i de
bona gana - no pus empesos per la
Advocat
pressió oficial, ccm quan la dictadura -.
trasplantant un mocat de la seva fabrica o de la seca indústria: arreirant-la
P. República, 84 - Tel. 55435
del rmg del paisatge catal,i, oil eren
cnclavades, al cor de Barcelona, per tal
BARCELONA
que tot el país 'Aguas donar-se el pie
de constatar que els catalana, els quals pe+.44,44444.444+8444444444

MERCAT LLIURE
Les primeres sessions daquest
mes del sector d'operacions a tenia.
ni presentaren tónica bastant faso.
rabie, en particular remarcable Pel
negoci desenvolupat en el rotlle tau
riler. Aquesta revitalla pressiona els
canvis, els quals des deis primer,
moments de la reunió del Borni donaren mostees de ferrnesa, i es mau •
tingueren en aquest ambient fina a;
darrer quart d'hora de la sessio de
Borsa, en el qual temps hont observa
quelcom d'indecisió per pan de ta
contractació.
La crisi del Gabinet Lerroun ha
influit en part en aquesta reacció.
que de moment no mereix gaire esperances, ja que després de tatas
dies d'irregularitat com es palesa
aquest mercat, una represa con' la

C.FICI AL DE

Representant..1-NRIC BARNOSSELL
LA BISBAL (Gerona) - îeJQI núra 11

LA PRINCIPAL
de f_,.% P' sbal

LA GENERALITAT LIE CATALUNYA

Dia t anterior baixa

49.90
44.90
14.30
60.25

49.60

+0.31,

44.55

+0,35

14.00

59.85

46.75
47.25
133.50
133.25
46.5 046.25
41.25
a g .o°

+ojo
+0.4a
+0.5 0
+0.25

+0.25
+0.15

170.5o 170.25 +0.23
342.00 mano
33•003100
1400 165.on +1.00
5.15 +0.20
5.35

La tunca anterior de Felgueres
del dia 23 del mes que sonn, i del die
27 la corresponent a Bulleres.
BORSA AL COMPTAT
Els rotlles d'operacions al comptit
confirmen por afavorits per la contrariado, i en aquesta jornada el volum realitzat és potser inferior al de
dies precedents. IA tendencia de posicions no marca una variació remarcable, i en general domino el %rime:limen( (le canvis, lievat de 11v-sigues
oscillacions comprovatles cii determinats sector,.
Els rutile% de l'Estar. sense minorar en activitat contractadora, queden la mejor part ‚remissions operadas en aquesta jornada a positions
sostingudes, i fins s'aprecia quelcom
it rientes., en algunes series, ton.
EXIeflot I Arnortitrableb 1927, que

reglaren enano, entorn d'un guija
d'enter.
Lea Oh/traiciona I morena' de 1 .
Generaliiat repatriar na trio eaare
El crup d'Ajuntarnents menys active yne en seuions anterior% gireden en general • nivells sostinguta.
El mate:a 1. 9 pot dir del sector de
cedules, i mimes ef de remarcar la
balsa de les limotecari a To, 87.75
(-0.73): 1 l cupo talla°, 94.33
(-2 151 i le minora t unatatada en
les 6 '4, to e 25 14-0.7y)
El rail!, carrller continua poc arm
mat i manta un volurn d'operaeions
pise apreciable. Pel gire respecta al;
canvis. s'aprecia uuelcom de (tinagor en poaicione, i hom registra hon
aombre de pèrdues d'un quart a mig

enter i de mes importancia: .Alacant,
s&ie E, 78.75 i serie 1, 83.0,
(-2.5o).

Del grup de Tranivies és de notar
baloa de General Tramvies 5 %.
(gro, (-1.0u). De les Navilerea. Ir.

Transatlantiques emissia 1920 re
munten a ‚Son (+2.50), t025 pee
a construccions reculen a 86.5n
(- tras).
El sector d'obligacions
aigties i industrials no minora el robrin d'operacions, poc considerables
que ve realitzant d'un terma: enea;
els canvis tauimtsOc no presenten variacions rernarcables, i domina sosteniInent gentral de posicions. S 1., 1, do
felllartar les segtients variacions:
Ca,, serie Co que despeas de tallar
cup6 votitzen 99. 00 (-1.5(i); Cooperativa de Fltd ) . rozo, 42no (-2 ),
i Larburs aletallics (e. cupo). 96.75
De les a( cions és de remarcar la
rrartiri constatada per les C e o s,
22.50 (÷i.on); Fornent d'Obres,
135. 00 (+5. 00) , i el canvi de Telelemiques preierent,, que després del

venciment de capó cotitzen to7.00
BURSA DE PARIS
El me:cat parisenc prossegueix teni la major part de sector, acu‚Co feblesa. Del grup de rendes sótt
n le remarcar els següents canvis:
Renda francesa 3 6775 (-751:
1917 alliberada 4 %, 7475 (---185);
1920. 4 ic, . l ob (+ 0.65): Banc
Franca, 1 09 30 +0.7 0 ). L'especulacia, encara que de limitada importancia, acusa haina general: Rio Tinto. '565 (-351: Royal Dutch, t79to
(-40): Suez, 20005 (-55); Kuhls
' taus, ,556 (-14); Wagons Li13. 94
(menys

Mercat de llotja
Ami) re.3111111' eülleUViel11:111

.• alebra la sessi) d'altir en aquest
mercal, però aenbe que notesaiin
culi minora ell les transaccions.
Blats: Ni modifiquen en re
ilol que heni ;tila( eXplessaill,

el late que es porta, a terma bu
ion protestara (l'Arévalo, a 5350
pessetes, 1 de Salorgún, a 515
1 ,..at bol danititit vagó origen.
Farines: )1:t'Ornen Terma la
roliliaciu, pulir lea vendes es
practiquen mol! ter/lit/neta 1 el
precis, t'avara (Pis ineon5emeri 1a que la flequena topa
per a deSent olupar-se umb nor-

Anuncia oficials
BANCO URQUIJO CATALAN
La junta general ordinària de
mima accionistas se celebrar&
o
ii l'esta lpe social
(Pelayo, 42) ni
dia 21 del corrent, a les dotas. , eta'
primero eonvoralbria, 1 si no, Pa
segona, a dos qu'Iris d'una, d'acord anib les prescripcions esta,
tutäries.
Barcelona, primer de març
de 1 93 8. - 1'. A. del C. d'A. Pella
Escalas, director i secretar ges
neral.

-7779r7w74
Divendreá, 2 d
* e febrer de 1934

SPECTACLES Programes d'ayui La
T ea-t-r

TEATRES

es

Bareelena. — 5'10 tarda: "La senora Ro.
va": 1015 mIl "¡Cual es el sexta 'Id-

TEATRE OLYMPIA

EATRE ROMEA

bll""
Clre narcisionan — Varielais. tigurant-bi
Ice. trella Ros-arillo de Triana.
COMO. — Tarda: « La pipa de oro" ;nIt
": a camisa de la Pompadour".
PI
.
Esperlaele Ilornce Goldln.
Na,. — Tarda: "Barmloa" 1 "La del
soto del Parral"; nit: "Mdenrien".
Olympla. — Tarda II nli: Camplonat tan11151 de ball.
Parthenon, — Diumenge, 5 larda: " Solirre y solo en la vida".
Pollorama. — Tarda, a les 5: "El Rosario"; 10 IlIll "Juanito Arroyo se casa".
Romea. — N tarda I 1015 rilt: "La Pa'
51011 y Muelle de N. S. Jesucristo".
Studium. — plumear, larda: "Jullela,
Dila aire'. de Foirh 1 Torres.
Vlateria. — Tarda: -Dnfla Franrisquita";
nIt: "La embajada co peligro".

Dlvendres, 2 de mare de 1984

Talaron 19101
Cada cha, a l e s S ibutaque s a 2 . 5n p..
SeleS / a les 1015: 1,11 PASION Y MUER DE N..ä. BESUCIMITo, esreillflrarki,
en ver). de Fernindei-AreavIn. Grandios
San eg int rrrrr sació 1 preeentscle,
meneo, a les
o. a les ti 1 a It". 10.1a,
LA PASION. En asSaig: ALAS EN LA ALDEA, poema en vers de Bartomeu Soler

A

lea 395 hores del Campionat de Ball
de resistència
en el dual contInua bailas dote. paraos

GRANDIOSA SUPER•GALA

Una nit

a l'Argentina

Feota thal ea criolla
PER PRIMERA VE GODA A ESPANTA

SPRINT -

TEATRE NOVETATS

FORCING DE 10 MINUTO, ANS EL CONCURS DEL PUBLIC

ORQUESTRA NAPOLEON

1

Aval, larda, a les cinc, I nit, a un
evitas del merav.titiis
espreiarle sertse rival

Gran batalla de bombona - Tómbola compresa de pelma r ordre:

Quart

.nnnnnn•n•n••••••••n.•n•nn••••n••nnn .n••••••nn••n••n••n•••••n•••nn••nn•n•••n>1••••••nn••

L'espaciarle mes sorprenent del
món, de magia I misten t de lotes
les adata

SPLENDID

HORACE GOLDIN

presenta, entre nitres meravellesi
La dona a travio del cristal', La
maroma India, El moro travessat,
La pesca ampulosa, Simfonia
perdud. • Pea./ Junt anab el plano I al pianista, El miracle vivent.
La dono partida par complot per

SECRETOS

alary Pirkforil 1 1, 4 11e Howard
DIBUIXOS SONORS
I,a supermodurelti Paratuounl, en e.50anY01.
per

Pamela de

LA MOTOCICLETA INFERNAL

Drsapari r tn d'una senyoret a del
"sederar" a 'ola ni ml
Figura preemment catalana?

Gracia, 29 - Tall. 13352

AVUI, GRAN

EXIT

Un ladrón en la alcoba

Cena a las 8

90 TRUCO EN SO MINUTO
100 GRAOS IL-LUSIONS, 000
1 presentadas per l 'Al deis Magles

por

U. AL
superproduceid
Es Prol eet a a les' 413. a les 0'23 1
a /es 1013. S'expeurn localitals per
Ales suCcessius, :ten s e recarree

ii4uslonlata de tots als

effl....../IMmeMMeMemM.AMeleMe.MlueMFMM.111

temes

THE JOANNYS
sensacional número d'orare. en
colora
Ilemä. larda i hit.

SALÓ VICTORIA

I HORACE GOLDIN

Valencia,

1Pren5 populars
Mumenge. larda. 3'30, popular:
tal da , a los 6. I nit. el meravelids

289-291

-

Talaron

72930

espaciarle

Despatz a romptailorla
lielPnrn•nn•nn•n••n

Piant o nae rima, tarda.

5.30

a les

PALAU CUBICA CATALANA
UNIC RECITAL DEL GRAN VIOLINISTA

Fra rus Costa

LUCES DEL BOSFORO

STR'AWASKY
enntedla musical dialogada 1 eantada en
3Iemany, la anes gran crearte d.> Custar Locallia1s: Passeig de Gracia, SI, de 4 a 7
Fruhelich i Jarnilla . Novatas, noisie4 de
aislo
fultuns atinen/. a 10 5 lii nil
.0114444.44444.44.9444444+

TEATRE POLIORAMA

Gompanyia d'alta comedia Herrero-Solo
• Mol. tarda. 1 4 de Ot EL ROSARIO;
MI, 1;4 cI • 11, JUANITO ARROYO SE CASA
(Tarda I ni!. lt de festa per Antónis He
Orare.) Ches 5 1 6, tarda, a les 7: RELAT,
ps, p ,emo s antancler; primer relit: DE
ESPAÑA A FILIPINAS; se g uir. DE FILIPI
RAS A CUBA. 1.3 se i rnana eittr.lid.
i la de FUE UN PRINCIPZ DE ISRAEL...

PALAU MUSICA CATALANA

Exelusirament socIS

Aval, tat Ii, (le 4 a s; nit, a les deu
(lean 80 de Jan hiepura
en la «Melosa Opereta

TEATRE BARCELONA
Companyia de comedia

E5 despat g a per a /a sessid numerada de
diumenge, 6 larda

L4 SEÑORA ROSA
quart tronzo: l'eait
Bourdet

Associació de Cultura
Musical
Trio de la Cort de Bélgica

HOY O NUNCA

Rivera - De Rosas

divendres larda, a un (Mar!
eie sis:

a un

Concerts

diveltdres, Uirda, a les l'iS, i nil,
a dos quarts de den:
LA SINFONIA DEL AGUA, doeumental
timb les seres giaris crear:mis: "Sonia".
El. CANARIO og NIICKEY, illbitilSns sonoro B a rthov e n: "Nacen:1". N'Italia "Gran raga",
EL TESTIGO INVISIBLE
Tactini a "Fasioral", Slrawinsay. ele.
per Willutm uollier 1 13,4 alerkel. 1
Pidiera audienai "Duo enticeriant"
Aval,

HORACE GOLDIN

:q t,

31. ItopkIns, Kay Franels u 11. Marshall

al.

HORACE GOLDIN

M'u],

CINEMA

Consell de Clint, 217 - Telefon 90415
.01 al, ma g nito • programa:
CORSARIO
dan/Mira °diseca d'amor, per Cliester
3Iorrls 1 Alisan
1.a gran producelei

-ezmémne,

U. rrrrr

1

Actualitats. — Il e portattres d'actualllat.
AmerIca. — "Arrullas rivales", -Honraras
a tu padre" I "Torero a la fuerza".
Arenes. — Tarda I MI: "Ilnllehe". "FM.
T enle 118ted" 1 "Melodla dr arrabal".
Arna. — "Esplas ea acclem" I "Canción
0rIonlle"
Asinauda. — 4 tarda I 10 nil: "Prospe•
"Fra Diávolo". A /a tarda, a mes.
"1:1 ídolo".
Barcelona. — "Raspulln Y l a zarina".
"Audiencia Imperial", -El terror de Arizona" 1 '`En el parque falta gente".
Bobbme. — Tarda 1 Ilit: "Danta" 1 "El
e / /de del rulserlor".
Bohemia. — '1'45 tarda, "Noche de gran
ch/dad" 1 "Fria cliente Ideal".
Bono. — Tarda 1 nit; "N'oiga Volga" 1 "Fra
piavolo".
Broadway. —
bandolero de Tesas",
"El vitneed0r, 1 -No dejes la puerta
ablerta".
Capitel. — 4 larda I lo nil: "El sinvergüenza de Moran" 1 -El raso:Mario".
Catalunya. — 4 tarda 1 945 blt: JIMMY
y Sally" I "La cruz y la espada".
Cèntric Cinema. — 1 tarda: "Fra Dierolo" I "Audaz atile lodo".
Coliseum. — 4 tarda 1 1005
"El ras"m'Idos de 111 ny'' I "falla a las armas".
Colom. —
yo tuviera ein minan", "La
mar e a de los 4" I "Valses de aunarlo".
Comedia. — "La Alcaidesa", "1.11rea de
Bu e nos Alre , " 1 "I.a princesa del 5-10"
Comtal. — 345 tarda: "Ha entrado
1o/difunto", "La vida privada de Earl•
que VIII".
Oeliclet. — "Audiencia Imperial". "Parque te quiero" I "Los crimenes del
museo".
Diorama, -_. « Mercedes". "Déjame pasar
traMMe
p e cOnligo" I "El rickan /muno".
Entena& — .Nurva York de noche", "Una
vez en la Vida" I .lelo".
EsOanYel. — Tarda 1 nit: "El misterio de
les sexos", 1 anees.
Esplai. — "La patrulla del desierto", "Prs.
Iltiquerias” (nomes a la tarda), "AnnY
se flivierle" I "SI y0 tuviera un talen"
Excalelor. — 4 larda 1 934 1111: "Hotel de
esta:ames" ennenes a la m'al. "IluInanidad" I "afelfle/13 prohibida".
Fantaslo. — 4 larda I 10 huila "Hoy o
nunca'', por lean kirpurn
Fernina. — 4 tarda 1 10 nit: "Cena a las
nene".
Fraga. — "Vampiresas 1933". "1'n !Retan en la alcoba" 1 "AlrapandOloS romo puedan".
G5 7 4 - - "Un profe s or Ideal". -Baspulin
3' la zarina" 1 -EI terror de Ariznna"
Norta. — Dissahle I diumenge: "Palacio
flolante", "Marinos a la deriva" 1 - Gloria".
Intim. — "Calles de Nueva York" I "Mata
Iris Park. — "Con pasiAn", "De cara al
cielo" 1 "Yn. /O y ella".
Kursaal. — '• Se necesita un rival". "Nido
de amor" I "Peregrinos".
Laietana. — "30.000 aflos en aloe 5ing",
"Vo l ando co y " I '. F.I dolinnente".
Malestio. — "Na dejes la puerta abierta " ,
- Doro de pelar" I -C e ntral Park".
Marina. — "Nladame 1/111terfly", "Cmpafl o rns" I / /1.4 Sed/14 del a/M:1MP"
Metropol. — "Catarle rancio" I .mairt.
veda 33". •
Mi rla. — a Barda 1 roan nit: "Ha entran
till fo t4g rafo". "La vida privada de En,.
Motos VIII".
Monumental. — 3'15 tarda: op era o enta r d e ", "Central I ark" 1 "S. 0. S. lee.
Pera".
— "E/ canto niel rulsohor" / "La
Ha do las almas perdidas".
Nou. — : Tina Kong". - El amor y la suer•
1 -Tarlan el potro 5111AdJe".
Nürla, — "Rasputin y la zarina" I "El
r ala/ ".
Paria. — "Palarlo flotante" I "Paprika"
' , Mane/ de Sall
Pothlt Palace.
"Loa ringsters frl Cien.
II'''. "Far s a cOnlra tarsk" 1 "Ast es
tenor/n.3y".
Publi Clama. — Remo-talas d'artualitat
Padre. — 4 * (5 tarda: -Noche de gran ciu•
dad" I "Cna (Mente Ideal".
Popular Cinema (11.1. — Diumenge. tarda I nil: "le s s edo misteriosos" I "Ntad am e Butterf !y".
Ramblas. — -51i coraza Inedirnito",
-aventuras de Alberto Rey" I "Teatro
flotan/e".
Royal. — 3'43 tara: "Las grandes trage dias mundiales", "t'entra! Park".
-110roe o ,c.barde" 1 "S. O. S. Iceberg".
Smart Cinema. — "La i s la de las almas
perdida s " I "El canto del rnisener".
Splendid Cinema, — "Cor s :irin". "Secre.
t os" I -1di ladran cli la alcoba",
Talle. — "Por Un solo desliz" I "Mlla•

BUTAQUES DES DE DUCE PESSETES

HORACE GOLDIN

SI millar

CINEMES

Ateaccions internacional s

Diversos

de

¿Cuál es el sexo débil?
(LE SEXE FAIBLE)
Dame. dt s sabie. tarda, repost e n') de
FRUTA PICADA; tiit: ¿CUAL ES EL
SEXO DEBIL?

CINEMA PARIS

BA-TA-CLAN

Talda. 430; tIll, 915: REVISTA.
PALACIO FLOT ANTE. en espanrol.
DIBUIXOS. Franalska Gnal en

115, P. Lalret. U- Tele. 81374
Tarda, 330; nit, 11110
SO ARTISTES, 80 - lIatretiaa; SARCIA, ANGELIKA, VALENCIA, TERRY,
BARTOMEU, ESTRELLITA LOPEZ

PA PIK RA

Diumenge, dia 1: s egon con eert ma•
1Mal popular por

EMILI VENDRELL

(Granel de aal)
mMinal, a los 1036. DI.
Honsi alariene rdelriell en

1 un ALEGRE VODEVIL
Dancing dl a 4 de la matinada

Diurna,.

EL CANTAR DE LOS CANTARES

ahie West ea LADY LOU
nn•••n••••••••nnn•n•1••nn”•n••n••nnn•••

TEATRE COMIC
Tarda. a /e.5 0. /3/1/4C[UP0 a / pta.: /3 re-

cinto LA PIPA DE ORO, 0511 de 31. Caebajal, B. Arenas. A. Llein 1 Cia. Nit, a
1015, el millor especia:le de Barcelona:

les

CINE RAMBLAS

La camisa de la Pompadour 1 Rambla del Centre, 38 - Teil. 18972 1
7- 710/11( d • 31 Carbajal.
Larallr. 1 rie•
FI DE FEOTA, per 0. .arena s . Lenia,
tarda LA PIPA DE ORO; rut:
LA CAMISA DE LA POMPADOUR

j Arui:

GRANJA ROYAL
0.101 ella. ealt formtilidile del, eallaitidlnaris "ehansontilets" 4 d110 / 10:1111-1'0
que armaran en vls TES I SORTIDA DE
TEATRES. be 10 a 13: SEXTET TOLDRA

NOTICIAR( FOX. All CONA

/ ZON, por alary ChrIstians. AUENTUNAS DE ALBERTO REY, cletieett•tt

cornAdta

1

I
I sup e rproducc16 de g ran elPe,lacie,
en espanyol. F.essid continua.
!
n•••••••3n14”34.1•0n•••••n•n•••••n••••nn•••

I

PALACIO FLOTANTE

I

TEATRE NOU i
Tarda, 430. Butaquez a a pie.,
0 .F O
BOHEMIOS 1 LA DEL SOTO
DEL
. Alt. a los /o, LA iigaogwv
DE CADIZ 1 ) e gona re pre senta rle, de yes.
peeuicle xREDENCION! f estampes russes).
per Martin, Gimeno, etc.

TEATRE STUDIUM
114114n, 72 - Tetaron 52343
Aval, diumenge, tat da, a les Cine:

Hab. per a consul.

Julieta

de Josep 51. Foleb t Inri en
Butaques a 5 . 50 I • 5 Pc.se:e.,

& s lip.) en c. pari., artib mobles o set,.
Hoe cenlric, centre elutat. Ese - iure, 7325.

CAPITOL

REVISTA PARAMOUNT. PARAMOUNT

GRAFICO. DIBUIXOS I UNIDOS EN

I

tarda 1 945 1/11: "Jlnerny y Sally". "La
itioz y la espada", en espanyul, Jose 31oHea
K U rrrrr
:cantinas 4 tardo: "-Se neresita un rival".
; earge Ardís)). -Aldo de amor", Hl espartY01. "Peregrinos". lienrieila Crosman

PATHE PALACE

a l e s 1:-:

LA VENGANZA , P er (morse han I
Nancy Carroll. SOn film . Parantount

Actualitat. mundlals
VIelgee - Etc.

Butaca UNA

Documental
Miele continua
PESSETA

zonlInua 4 tarda: "1"ame.i." "Bonnrodad", fltdph Morgan, -31ellidia prohibirla", en espanyol, Jo,e Mujica. Califa

L'Orla,

115 - Talaron 11222

CATIFA MAGICA, DIBUIXOS

CELULOIDE RANCIO, REVISTA FEMENINA

Matrícula 33
per

Andre Lopuet

MIRO!'
1 larda 1 frall nit: Mantea I Nollefael
unicament Itirdat. "Ilti entrado un fotri
grato". -La n ida privada de Enrique VIII",
Charles Lana/Roo, en espanyal

COMTAL

ontirma 310 tarda: "Ila itotradn Oir fil.
tog rarn", "La vida privada de Etirlt
que VIII", Charl e s 'Amaino, en esitanyul,
C/ . 11111,4 I Al, aeild
MONUMENTAL

ontinna 315 tarda: "110100 o eobarde".
Brown. “C e n/tai Park", Jo au Plon•
fu 5. Ireber g ", no liar Ilneque.
s-lks grandes ingedias mundiales"

Loes

•

ROYAL

0111(11114 345 tardo: "Las grandes fra.
d0dias Inundlalits", "Central Park". Joan
-Ileroe n robara", l' o to iirnavil
"0. 0. e. I r rberp", fi rid la Horque
BOHEMIA I
on/Inua S'45 larda: "Ancho de gro. eh,
1 , 1)1". Mareen». Valle. "Una ellenle Ideal''
llene LefeLvre. Limite-a

tamos 256y.2.5,,
Aval, estrena de la meravellnaa

producelh

CID Di INRI

Kay Franels, Nii a As1rn.:
Waller !fusta
' Ditiglela per R. Boleslavsky
desPa lgend.linnetaiellilpUrib
tr s die,
e

per

VINT-I-NOU MIL
5 14 3521
021 035 045 062 1114 118 131 414i8
193 241 287 302 311 334 351
537
552
461 489 490 502 5 1 4 524 528
504 566 573 582 601 602 656 677 695
896 911 918
?766 990
97 3 58 97 48 24 98 4251 9845 92 8961 98
TRENTA MIL
00 4 026 033 077 100 104 120 121 179
206 236 252 271 292 298 340 346 395
400 401 417 430 518 525 628 661 663
679 680 682 7 18 758 763 790 795 821
897 915 928 952 96o
TRENTA-UN MIL
534 050 053 075 o88 100 107 130
21 04
4024
4
190 298 278 279 320 356 363 370 372
497 300 551 566 593 6ro 630
651 66l 679 707 711 725 736 739 745
774 775 79 2 8 43 954 903 90 5 935 971
994
TRENTA-DOS MIL
015 022 108 109 116 120 129 140 3 70
232 25 1 255 266 293 303 305 307 335
344 303 445 460 467 476 495 532 559
593 584 658 674 69 1 697 737 755 766
798 810 843 848 901 92 5 846 948 979
TRENTA-TRES MIL
014 052 068 101 134 138 2,3 270 233
289 303 324 343 421 450 432 474 490
518 529 568 38/ 6 0 3 617 627 632 644
68o 714 727 750 8o5 809 869 875 910
967 97 1 992
TRENTA-QUATRE MIL
035 084 096 102 121 132 134 178 183
270 30 7 309 3 12 346 39 2 439 40 5 499
509 572 579 623 624 692 729 776 779
809 829 881 88 5 897 905 907 943 992
TRENTA-CINC MIL
007 031 042 656 094 122 145 171 229
233 266 269 302 306 307 334 387 433
447 464 4 82 486 531 534 390 510 632
640 669 681 683 702 761 767 779 802
809 97 1 976
TRENTA-SIS MIL
022 041 052 074 089 103 108 122 126
145 194 201 207 220 300 312 332 386
405 4 1 5 424 490 516 531 556 580 6ot
903 014 627 583 696 711 740 766 774
788 790 837 878 945 949 967
TRENTA-SET MIL
027 044 072 090 094 098 101 i6 iSt
232 205 27 1 272 277 34 1 409 421 438
480 602 6 0 6 610 623 642 953 672 685
714 74 1 738 765 78 0 804 8,38 862 So5
869 890 921 903 993

• •n••••••••

Varielals. TOe O a 9 I
Varietats. Denunis Jazz ,

DIVERSOS
Advertim a les persones a jet
is interessi la publicació immediata de les notes que ens envien que els originals han de dirigir-se tots a la Redacció, Corta
Catalanes, 589, Ler pin abans
de les nou de l vespre. Els que
ens arribin més tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
impremta del cliari: Barbará. 14.

Malson Dore*. — OrqUeStra excentrIca
'rho Ilappy Jazz ,
Calan Dora iiirnoia Boyal). —

I 1.:irry 1 rhansonniers1.
cate riamene, '
-

Illrhard

Triana. —

Mobles

1.1411411,10 /1111,1
neu tras». Cie
nuda. 85, Casa derard No un enut
ennnon.

EXCELS1OR

GRAN TEATRE

Arul, dl y endies, tarda , a les 7.• tia. a les 1,1

30)1)

53 1 534 539 55 0 618 632 647 7 2 5 729
766 779 794 798 905 878 9o 0 922 964
975 980
VINT-I-VUIT MIL
002 009 028 048 089 141 152 162 229
26 1 268 305 327 301 395 420 4 25 451
461 472 489 51 8 553 555 932 6 56 677
684 97 81 09 754
969
99 1 794 814 856 872 882 928

di a I l aminada, trabar Orche., tra.

1 tarda 1 930 1111: t 'llotel do r4lanlianles"
lirdrarnew larda). - Ilomani0a0", Halph
Morgan.
prohlhirlf", en espatquI,

I

METROPOL CINEMA

262

390 4 23 432 441 442 47 2 477 479 525
567 605 60 8 021 662 666 692 697 727
770 862 891 894 986
VINT-I-SET MIL
22
9 14656t 41 98 44 41t 25°0
413242 41429
6
207203 20856

ulla Ida".

Pompeya. —

ADVERTIMENT

PRESERVEU-VOS.
CUIDEU- VOS

José Mollea. Noticiar,

PUBLI CINEMA

••••••••• •

64 1 664 690 704 7 1 3 7 1 5 716 763 765
809 812 813 848 856 866 878 9cti 912
937 947 9 64 999
1: 342 375
S297 31 0
25T5215 216 V IINT-I-SIS
051 101 163 173 184 196 204 298

Edén Comed. —

TIVOLI

a tarda I 10 0111 "Catalina do Rusia",
'Anglas Fairtanks, Jr., 1 Ella:1601h Ser.
roer, Reportatge Notician i 1 Airaren::

CATALUNYA

Acul. tarda, a les 4, nit,

394 4 1 7 418 419 422 473 489 541 550
556 576 599 643 690 706 713 720 760
765 773 783 793 8o6 818 826 974
NOU MIL
Premiat amb 6onoo ptes.
3r.433 Salas, Palma de 2tIallorca.
ee7 051 072 079, 1 41. 186.264 269 275
' Premiat amb 20.000 ptes.
363 397 4 21 445 417 482 532 534 588
4 . 404 Beus, Burgos, Madrid, Ala- 6 18 679 682 735 742 743 753 8.59 846
6
5 9_7
cant, Málaga.
855 870 885 90_ 9_6
Premiats amb 1.soo ptas.
DEU MIL
33.789 Sabadell.
007 017 052 0 75 121 144 158 211 219
8 798 409 411
8 5 32 34
15.001 Barcelona, Santander, Mala- 23o 256 275 8246 22 832313 34
ga, Madrid,
440 482 567 603 633 663 674 681 737
872 878
MIL
911
33.627 Barcelona, Lucena Madrid ,
z
9E
e
i
O
3
974785
477
9 21
71614
98 11
1.403 Salas, Sant Feliu dv Guixols, 9
Palma de Mallorca, Alacant,
Toro, Burgos.
1 1 3 115 148
17.966 Barcelona, Almeria, Madrid, 019 029 o6o o8o 087 090
316 325 32 7 330
San/ Feliu del Llobregat, 149 181 261 304 309
340 409 4 10 43 6 443 488 494 539 383
Vigo. Còrdova.
712 715 7 26 759
20.042 Barcelona, Sevilla, Ceuta, Pu 613 645 548 673 690 875
888 980
796 826 832
20.042 Barcelona, Pueblo NIICV0 del 764 778
DOTZE MIL
Terrible, Sevilla, Santa Cruz
004 043 046 059 104 105 log 123 159
de Tenerife, Ceuta.
21.470 Barcelona, La Linea, Sant Ißt 183 224 270 300 307 314 323 326
Sebastii,
383 399 4 12 4 1 5 435 44/ 446 447 449
23.329 Barcelona, Logronyo, Carta- 457 474 48 5 490 520 522 529 570 58o
602 604 62 0 6 34 713 742 768 799 832
gena, León.
85o 854 868 88o 884 899
27.716 Valencia.
10.015 Barcelona, Valencia, Tolosa.
2 1M2 L
00TR10E2T1Z3E
1.559 Aranda, Melilla, Madrid i 1009 046 1 00
4 178 /79
Oviedo.
226 240
249 250 284 289 297 346
20.163 Ceuta, Logronyo, Toledo i
505
590
593
960
541
703 846
454
350
Valencia.
881 890 897 992
19.544 Valencia, Granada, Mgecires,
CATORZE MIL
3.162 Granada.
109 129 204 208 212 225 227 232 283
8.6o6 Barcelona, Mora,
3(17 31() 362 377 431 431 492 502 519
Premiats arnb 300 ptas.
5 29 558 580 581 631 633 66o 988 717
DESENA
757 873 899 899 909 956 957 958 970
so 17 27 39 49 67 83
983
CENTENA
QUINZE MIL
108 122 123 146 169 172 189 1 95 227 031 03/ 036 056 118 156 158 187 194
234 237 255 264 329 36 5 432 538 561 202 223 224 229 269 283 335 348 380
568 .570 594 6o3 614 621 622 638 647 391 401 4 1 3 442 465 467 478 580 6P5
780 865 808 817 826 855 887 891 905 704 722 749 730 767 773 787 864 883
942 950 952
906 949 95 6 979 784
MIL
SETZE MIL
002 064 070 113 134 148 170 175 217 040 050 2001 207173 203994 093 114 117 146
295 304 3 1 9 399 423 442 438 4711 483 162 192
2 3 5 2 74 333 333
489 677 7 12 73 2 759 787 708 781 785
343 502 523 6 1 8 624 639 .567 774 792
795 800 847 8 7 1 907 910 949
797 8%4 888 917 931
DOS MIL
DISSET MIL
034 036 043 0 61 062 081 141 143 152
161 174 230 279 305 307 3 29 3 83 385 071 079 163 786 235 283 284 318 329
287 40 7 415 343 452 456 458 648 670 356 4 23 440 520 539 552 560 577 601
690 695 707 iß 744 749 75 0 788 869 603 609 684 703 7 1 3 722 749 795 808
826 835 858 859 916 922 933 963 969
82o 850 884 924 95 0 999
DIVUIT MIL
TRES MIL
017 046 125 137 147 154 161 177 188
014 028 061 068 079 151 250 278 362 205 246 261 263 300 301 308 316 367
4 21 467 468 472 485 548 67o 674 1/77
26 432 436 462 513 521 334
70 1 7 25 76 3 773 774 777 808 811 813 37 1 405 4547
697 bot 681 863 760 775
549 54/
869 875 88o 96 1
786 832 8 52 8 53 881 89 1 9 1 5 9 1 9 993
QUATRE MIL
DINOU MIL
me 030 044 047 0 77 118 123 149 166
0 38 093 142 182 216 243 272 293 309
220 231 256 278 287 303 347 378 397 321 33
425 43 2 438 440 442 461 469 474 510 364 5 8 359 396 432 449 646 54 1 548
7 9 008 618 700 726 730 79 1 794
563 570 599 611 619 652 655 657 683 824 833
862 89 0 922 943 963 979
7 18 72 7 739 744 767 773 782 840 880
VINT MIL
982
038 051 099 127 1 48 112 3 171 173 188
CINC MIL
023 039 050 0 77 u98 157 102 176 217 211 243 279 3213 338 355 367 394 444
243 256 257 301 302 330 443 47 1 527 4 81 485 5 21 5 25 546 578 613 627 642
535 543 55 2 553 354 600 609 626 653 643 696 097 723 740 743 783 807 865
707 715 7 23 774 81 7 868 882 828 894 902 92 0 955 966 987 995
898 929 94 1 949 95 4 958
VINT-I-UN MIL
SIS MIL
020 029 040 048 056
2 06
3 , 8 03781 686 169
007 035 063 093 12 0
178 246 254 279 192 195 251 273 88 2 3 354 376
349 359 431 473 496 5 07 540 546 571 3 82 405 434 450 462 478 493 5 66 581
575 645 6 54 667 6 78 68 2 750 755 768 649
88 6:7 689847 79 21 30 978220 8906 51 898237 848 807
Sol 804 805 868 875 891 925 948 976
1 8.84
969 981
SE:T MIL
998
002 683 116 121 164 178 183 210
VINT-I-DOS MIL
222
234 237 248 235 270 283 308 35 1 3 5 6 002 034 293 322 338
343 35 1 372 424
.37 1 288 404 52 3 532 538 57
1 616 633 443 40 3 464 481 496 5 1 6 539 55 2 355
642 652 698 7 08 6, 7841 4
8 977, 721 722 723 631 645 7 1 4 854 868 869 8',.; 883 886
7 69 776 779
991
937 939 957 959
VUIT MIL
VINT-I-TRES MIL
002 062 076 /26 170 174 186
rgg 200 on8 03C 032 051 052 165 185 200 274
,21 4 266 2 87
342 353 354 3 6 7 375 386 286 362 397 447 45 1 493 510 525 362
Valencia.

MUSIC-HALLS

SALONS C1NAES

/arda 1 943 MI: "E s e 511:vergüenza
de Moran", Jaeque4 Batirlo,. "El resuel•
fado". Borla Earloff

COMI/LE:19141

Madrid

Tivoli. — "Catalina de Tilisla".
Urquinaona. — -Temprstad al amanecer".
Valga. — "El rkpla do Roma" I "La Isla
de las almas perdidas-.
Xlle. — -Vidas Intimas" I "Melfulla pro.

Vergam, 11

4

Cinemas

i

t c

gro'.

Companyia Gallig6

filia única

a
Rif

.Premiat amb mozo ptes.
17.820 Barcelona, Alacant, Madrid,

564 578 681 7 1 5 729 741 792 793 854
863 869 881 888 912 918 919 928 965
969 997
VINT-I-QUATRE MIL
013 031 o86 107 174 188 197 204 238
240 322 324 3 27 356 363 373 389 404
408 440 497 5 1 3 5 1 4 5 36 550 552 361
591 600 6 0 3 657 664 668 671 701 707
7 10 75 2 755 756 783 790 8 18 850 9te
921 947 966 977 995 997
VINT-I-CINC MIL
003 092 112 131 143 185 198 238 247
4o6
303.3 12 3 1 4 340 370 373 375 386
4575 647i92 642898 6521 91 653291
54 30 49 5481 2 54 83 48 4593 91 60

•.••/./.0/1••//«•••nn•n•••••••••n•••n•n•11.4.n

CINEMA ESPLAI

Empine les samaciens aatindicas dalo

PASTILLES VALDA

lee fatal a obran

El vostre bon humor brollara

dIrectomeot per l obato-ab sobes YO

VI ES 12 EspIRATole11124

seva

antisepsia

PASTILLES VALGA
VERITABLES

PROCURSU-VOS-LES SENSE
muera.
001•6 *obre tot, REPUSE Y SENSE
COIIPTERPLACIONS,
/.. Pastillas qu'as ofersixin
a Ita menuda
preu dure guatas confina.
Lee tala no son mea que Imitacioush
110 POUREU ES1a,5 CERTS DE TENIS
Les Veritables Paatilles VALIJA

¡'HOSCA

el so lee compres' en 01112.1045
lansta el nom vALDA
• la tapo 1 m'u -

CORIEGA, entre Muntaner I Arlbau

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS

tafare forma.

DOCUMENTAL, LA PATRULLA Oil.
DESIERTO. POLITIQUERIAS, per

si.en Liare/ 1 10irer Hardy 1nOlitin)
a la larda>. ANNY S« DIVIERTE.
per Anny Ondrs

Dipósi t :

Si yo tuviera un millón

FORTUNY.

5.

amb Gary Cooper

••n•n•••n••1••n•n•.••

•

tassa

Del vostre desdejuni depon el vostre benestar per a tot el dla
El te I el
cató no fan mes que donar un a fuetada a l'organIsme per a dear-lo
ix
després más esgotat. El PHOSCAO alimenta, fortifica 1 estimula sense
cansar l'estiman. Com que és un all ment complet , grat al paladar 1 digerit pelo estimaos mós delicats, el recomanen els metges, igual
als sans
que als malalts, anèmics, convalescents, anclans 1
a les mares Joves

combar eneegicament
&freid:, Mal de Col!, Crispe, Bronquitis, etc. Sta.
Tingnen setcpre a la ala asa CAIXA de
volatii

al

•

•

•

A.. Hospital, 32
• • sss

BAPCEL°N •
A221
I I
•s •
•

