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del Conseller de Finances

El creador de nihil

de bell lmportants manifestacions
Sta deolarat EIdecampionat
l'Olymple ha acaha declarat
El primer d'abril será tras- Avuî la tarda arriba
Chiappe
d'alarma
a
['ART DE SABER
at
l'est
be malament
a Barcelona l'enginyer
davant la Comissió de

POLITICA FRANCESA

Els derrotistes primaris

a

ESPERAR

tot Espanya

responsabilitats pels
fets del 6 de febrer

Portaven 508 Lores
ballant i 21 les
sense cobrar

e manuscrit mes etnia conegut — un
paperus ezipci — és un tractadet de moMadrid. 7. — A les vuit del vespre
ra: planyivola j enyorada, cantant el ven
el ministre de la Governajó, que es
virtuts.
i
contrapoles
seres
tem ps i
trobava a la Cambra, ha abandonat
sant-lo amb la desolació de l'actualiParis, 7. — La Comissió Parla- barre blau i s'ha dirigit rápidament al
tat tés a dir, mis de 2.000 anys abans mentaria encarregada d'estudiar les desnata de ministm, on ha romäs
de J. C.1 No voldriem imitar aquest er- responsabilitats que puguin derivar- breus momems.
a la
ror venerable i avalat Per tanta ira- se deis fets ocorreguts el dia 6 de
En sortir ha dit ala perioclistes:
El cavalier Mucci, organitzador del
dició. encara que les coses tot sovint iebrer passat ha celebrat aquesta tar—L's vaig a comunicar una noticia. Nlaratlion nIe hall a 1. Olympia, es un
ens hi conviden. Peraò és refeete d'un da una reunió.
Acaba de declarar-se l'estat daiarma a individu fatitistic, malt brega t en les
etern miratge. El nostre desig de perEl senyor Chiappe, ex-prefecte de
formes ale guanyar-se la vida bo i
kaki no C5 pot projectar damunt del policia, Ira declarat sobre les =ni- tot Espanva.
foliar tense capolar amb els Pers el PreAlai) no significa que tit haga una inofant-se de la justicia. A la nostra
del 9 de gener
acinns
pnbliques
iest
sent. Al fons el descontentament no ir
alarma intrínseca, sine, ue ei Gmern cimat era una mica conegut per liablasmable. Només cal procurar orientarrol rodejat-se de tots els mujan, per sen mganitzat. a l'octubre de 1931.
lo: això és el que voldriem fer pitan
tal de garantir la tranquillittat pnbli- iart altre campionat de ball. que ion
sentim melles persones a casa nostra
combatut per tota la premsa, Si be
ra i yergue otigui assegurada.
cae deploren l'abandd en que es troben
El Govern creta que no tindrá neces- no arribe a l'estafa, el cavaller Mucci
les valors de la cultura i l'excessiva imdelxä
uns Bus. serie de descontents.
sitat d'utilit:ar ele initjans que la deen saber
portancia que hi adquireixen les ene.:clarado d'aquest estat d'eacepciti supo- ela qtols slauran alegrat
Ey
bona
dotes i els hornes de la política_
cavaller és. a la pres6.
so, pers'i, yen dic, vol voltar-se de tots que el
feu una
:a politice, i Odhuc necessäria. Pecó la
Despees
d'actuar
a
Barcelona,
cl$ mitjans per si es produissiu Sets
grandesa de sets el% nobles sempre
que obliamessin a ittnlitnardo i lerque "tournée" per tot Europa, que
nS
d'una
cultura
la
creaci
basat damunt
tina de lea Coses Mes crespo- que
el país tingin la s rurerat que el Gra7:umana ¡ científica. Quan tot passa i
hatirá organit7at el tal Mucci. A Lisven, catO, eta tot moment disposat a boa organitA un carnpionat mundial
cau. abre, resta_ Els catalans no tenim
mantenir la tranquillital pública.
ni. segons tots els càlcul s . no tindrem
—el lector constatara que aquesta és
mai mis .Atenes ni Neopätria: pero t ela seta especialitat—, i l'honorable
TEXT DEL DECRET
nim Muntaner i la sera crónica. Es Per
l'Estat cena or, amb nom de prestidigitador.
decret
derlarant
El
text
del
es
immortal:
i
glaria
ell que la nostra
desaparegué durant la darrera
d'Alarma din alai:
tota la conquesta de 'Mallorca t5 nodria
del campionat. i $e n'endilgue els di"De conformidad con el acuerdo
baratee sense pèrdua contra un Remen
I Fany passat. a Truville, encara
del Consejo de Ministros, y a pro- ners.
Llull. La consciencia d'acuesta escala de
n'organitzà un altre. Quan els lanapuesta de su Presidente, vengo en
va tors fa que esa nació simai o no
dors—pobretsl—portaven qU i sal) ledecretar lo siguiente:
i culta.
liares ballant. el senyor Maui iugi
es
lamenten
aixi
Articulo
único.
Se
declara
en
todo
T molts que censen
amb el seu cotxe de propietat tense
el territorio nacional, incluso en el oblidar-se de la calza amb els cabals.
dels moments ene passem; recorden anys
anteriors del moviment de Catalunya. exde soberania, el Estado de Alarma
I torna a Barcelona, u el lo del
clusivament !iterad. i voten dir que si
a que se refiere el artículo 34 de la cae is que se'l prengué seriosament
seirairn pel canal de confondre-ho tot
Ley de 28 de junio de 1933, en las lente acudir-seis, ni per un moment,
chas la política estricta anem vers un
términos prevenidos por el articulo 42 eshrinar la solvincia del cavaller
gran naufragi.
de la Constitución de la República.
Mare. I ia el teniu instaHat a l'Olymo n'hi ha per in tant • ens servida
De este decreto se dará cuenta a
nrque aquest' y envOr5 confonen un
las Cortes, en el plazo que dicho preM. Chiappe
dre Wagic i un de cronoló gic. Es evident
cepto legal determina.
nl:e nen Y ar és una funcid humana supeDado en Madrid, a 7 de marzo de
ha
exfebrer;
primerament
rior a la de resnirar. Per?, si e g eu fent i 3 de
causi en els 1934. — Niceto Alcalä Zamora Toran caphussó caldra que. ahans de tot. posat el desconcert que
rres.
— El presidente del Consejo nie
sortizi a la superficie. N p rnés axi po- esperits l'assumpte Stavisky i les Ministros,
Alejandro Lerroux Cardreu lliurar-vos a les tasques intellec- mandestacions provocades per algotuals. Una cosa fa l'ortire del tempa i nada agrupacions d'extrema dreta, que da.anaven multiplicant-se.
una pilca el de la ierarnnia.
ELS PERIODICS PASSARAN
afegit que les mesures adopT da innegable orne. d'end de la dicPER LA CENSURA
tadura de Primo de Rivera. Sant l'esinrc tades tendien a garantir la aeguretat
l'atenció dels catalana' s'ha vist arma- del Palau Borbó sense rigor inútil,
El periódics han estat advertits pel
pegas ner unes circumstàncies obligada- i que havien esto aprovades Pe l Pre- Govern civil que a conseqüència de
mea/. politiques. .;. Qué té de particular. sident del Consell.
la declaració de l'Estat d'Alarma, cotaue les ma s se' sim p listes cangirin.
rneriCarà aquesta mateixa nit la prèd
lía
indicas
que
esP
S
re
de
le
dimie
matenmoralment. la procesaó de les valoro
-sin',delmtrChaupsvice- via censura per a la premsa. Al
op
'a
vida?
de
lebrat amb el senyor Daladier, nou te ja temps seis ha donat les orPeris amiesta mateixa equivocad&
de
per
a
la
tramesa
s
instruccions
tune
e.eLs mateixos motius que no es basa president del Consell, una entrevista, galerades a la censura.
dasnant d'una realitat transioiria. tarnhé durant la qual baria dit que el senyor
Frot •esforeava per reclutar un SUSPENSIO DELS AMES POLItirsdra un caràcter transitori. Els pessiTICS I SOCIALS
mismes ele y erta gent ens sed-den tan equip compost d'homes segurs, els
A consectiiencia d'havm'-ae decretat
sirrtplistes com ho és la mentalitat que guata s'associarien estretament a ell,
agrupació
que
estaria
compota
per
pel Govern l'Estat d'Alarma, la diells. amb raó. titilen de primaria.
uests pessimismes poden te- socialistes ortodoxos. socialiste% dis- recciO general de Seguretat ha swpes
A .dhur aq
resultat contraproduent. corn to- sidents, alguns comunistes i "carne- la colebració de tota (liase de reuMe
tes nredicacions depressives. Poder Iota du roi".
nions politiquea i de caracter social.
eamadar el Dable a la peresa. al no fer (Seo-ocie o la pdg. 7. al peu de la col. t.)
del ministre
res . ,ea la sensació del fracàs de resEl "cavaller" ?dual

passacla a la Generalitat la
contrilmeió territorial, que
importa 43 milicos»

L'empresari, "cavaller
presó
Mucci,

Manifestacions
de Governació

forc

EN que escriuen no diuen arrestes co-

se tu, es fnrmen idea de la l'orca eue
té la natura. Mentre la riostra terra
siniga viere intensament i valer arnh ermesa. tot s'adobarä. L'errnr es menvs
nnixant cite el ternos. i la histbria tena
marge.
-pe

Roseend LLATES

Llegiu, a la pàg.
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EL RETORN
DE L'HOME NECESSARI

per BELLAF1L

A

Els feixistes del Dr. Albiñana, en Ilibertat

El fiscal diu que no s'ha demostrat
que hi hagués reunió clandestina
ni que els agents de l'autoritat

Importants manifestacions del Conseller de Justicia
Ore senyor Lluhi

Pregrmtat ahir, a ¿artera hora de
la tarda, el senyor Llutú, sobre l'anille-4nel* deis delimite a la penya

pia, organitzador d'un nou campionat, Quan els balladors feia 508 ba-

Ahir al rnigdia, per primera regada després de l'atac hepàtic que so(ti ara fa deu dies, el conseller de
Finances va rebre al seu despatx els
periodistes que tan informaci6 a la
Generalitat.
El senyor Martí Estere va començar agraint ala representants de
la premsa l'interés que aquests i els
respectius diaris han demostrat durant la dolença que ha sofert, i va
pregar-los que en la impossililitat
de fer-ho particularment, regraciessin en el seu nom totes aquelles persone% que slan interessat pel seu
esta t.
Amh referencia a aquesta qüestid
el senyor Esteve va desmentir una
informació d'un periódic local segons la qual durant la decrece reunió
nIel Govern un conseller havia mastrat desigs de retirar-se del Consell,
car se sentia fatigat.
—Si alean conseller baria de sentir-se fatigat— va die— aquest baria d'ésser jo, per ras' de la meya
convalescincia. 1 no solament no em
sento fatigat, sind amb maltea ganes
de trehallar.
Precisament —va continuar— tenia molt d'interès a assistir al Consell, per tal de continuar davant els
meus companys la relació de les gestions realitzades durant la nostra
estada a Madrid, i informar-los de
les reuni a ns celebrades per la Comissil', Mixta durant la darrera setmana
i ne la qua l va donar-me compte el
president de la representació catalana a la Comis s ió Mixta de Traspassos, senyor Nicolau d'Olwer.
La passada fou una setmana de
gran activitat per a la Comissid Mixta. Va trehallar-se extraordinàriament
en traspassos i en valoracions ,
raepaaaat% els semi, relate al
Tribunal Tutelar de Menors i a la
proteccin a la dona.
Mis importància. perh, ea revestir
el fet d'haver quedat xifrat l'import
de la contribució territorial. Ja sabeu —prosseguí— que els acords de
la Comissid Mixta en el que fa referencia a valoracions no sOn executius. sind que teneo el caräcter de
propostes <record tetes al Govern.
Peró com que l'acord fou pres per
absoluta unanimitat, atril) l'aprovació
dels representants catalans i deis de

res que la ballaven, les autoritats
s'assabentaren de quina era la personalitat de l'organitzador, j suspengueren el ball.
Inimediatament començaren a ploure denúncies al jutjat, i aleshores es
procedí a la detenció de l'aventuren
Peris l'honte, que ja está avesat a
plantar cara, dona unes habita explicacions al jutge que mig el convencien: Deia que s'havia barallat amb
un dels ballarins perque al seu ca-

nteri hom hi havia trobat begudes

alcobóliques, la qual cosa es punida
pel reglament. A conseqüencia de la
baralla, ell s'havia allunyat de l'Olynnp:a n de tot el que es referia al carnpionat. i traspass à els seus drets a
l'en; presa de: teatre.
Pech els halladors, en una pintoresea manifestació de gent nng adormida, aliaren al Palau de Justicia i
explicaren que el que pretenia el cavaller alucci era aconseguir una suspensiO governativa per tal de no arribar al ftr.al de: contracte, i per tant
no haver de pagar nincit
Cono que pesaren Inés les manitothom.
En esser preguntat sobre els festador, dels haliadors que les del
"Nos y Ego", digue que no tenia
senyor
Mucci, e: jutge ordena la derumors circulats refelents a la
cap referencia de la llibertat decretada
tenció i empresonament d'aquest,
i que, pels antecedents que posada del clausura d'alguns Sindicats i a mentre el jutjat instruirä el suman
fet, no creia que el Jutjat l'hagues dis- haver-se efectuat algunes delen- corresponent.
ciims, ha dit que no en sabia res,
posada.
Els balladors acabaren maniíestant
Llarors fou mostrat al conseller de car el Govern no adopta atines- que rohen cobrar l'import dels 21 dies
Justicia i Dret un exemplar d'un pe- les mesures amb prejudicis de que havien ballet i també el prerni
riúdic del vespre, en cl qual s'atribueix cap mena.
correaponent.
al fiscal senyor Altes l'afirmació que
no está provat que hi llagues reunió
clandestina i que els reunits acudiren
a saludar el doctor Albiiiana.
Com sigui que s'insistí a posar de
manifest el fet que el fiscal necessäriament hagué de consultar amb els sens
companys el cas, el senyor Lluhi manis
festä que el govern de la Generalitat no
t e cap jurisdicció sobre els fiscals i que,
de totes maneres, ell considerava infonamentada l'afirmació que aquell diari
posa en boca del senyor fiscal, perqui
recordava que el comissari d'Ordre PC>
blic ii dique que la policia s'havia incautar de cannvocatóries de la reunió,
que ¡oren adjuntades a l'atestat origen
del sumad, signades pel secretari de
l'entitat, i els termes de les quals donaven importancia achine a la reunió.
Sorprés el nostre informador per les
paraules del senyor Lluhi, Ii pregunte:
—Llavors, si fossin certes les manifestacions que s'atribueixen al fiscal senyor Altés, vis les consideraríeu greus?
—Evidentment — respongué el senyor Lluhl. — I acte seguit va afegir:
Tingueu en compte que el ministeri fiscal representa l'Estat, i la seva actuaciO en qUestinns d'aquesta naturalesa
dóna la tónica de com un regirn es defensa dels seus enemics. 1 quan un rigim, a través dels seus organismes
&l&t,
~nos 4. rEac ala 4. Paglipia 04 Içi
gsaccicia
actua amb debrlitst, cal comesor
'
ZraniPet Mg botita
temer per la seva yida,

fossin agredits
Fins a les nou de: mati d'ahir, el
Jutjat número quinze va rebre declaracionas als militara detinguts amb
motiu de la reunió de la Penya feixista NOS i Ego", eis quals estas-en
tancats al castell de Montjuic.
Després de les declaracions, el fiscal va formular les seves conclusions.
En aquestes diu que esta demostrat
que no In hagué cap mena de reunir:.
clandestina i que e:s individus que
hi havien anat ho havien fet únicament amb el propòsit de saludar el
doctor Albifiana. Afegeix que tampoc
no sha dernostrat que slaguis
atemptat contra els agents de l'autoritat, ja que aquests mateixos no han
pogut precisar quins foren els individus que intervingueren en els feto.
L'Unte que podria resultar culpabe és el doctor Albifiana, damunt del
qual el Jutjat de Barcelona no hi te
jurisdicció.
De consegüent, el jutge ha ordenat
que siguin posats en Ilibertat tots els
individus que foren detinguts i que
esteren acusats del delicte de reunió
clandestina, i que siguin processats,
pe) procediment d'urgencia. eis militars Pau de Peray, Fausti Pulido
Leal i els germans Eliseu i Frederic
Giner Gamas, pel delicte de tinença
lllncita d'armes.
Després de declarar davant del
jutge, els detinguts foren condults de
n'ay al castell de Montjuïc. A darrera
hora de la tarda d'alije foren posats
en llibertat els que no tenien carrecs
contra seu.
.
• • •- e etrierbe!

Madrid, 7, El ministre de
Governacid ha rebut aquesta
II/atinada els periodistes i riferint-se a la publicació del decret
declarant l'estat l'alarma a tot
Espanya. ha dit que es tractava
duna mesura de previsió. sense
que triad suposi motiu d'inquietud ni pot inspirar temors de
cap mena. Són mesures que s'aplicaran estriclament en aquells
casos que sigui necessari. però
tenim l'esperança que no es (1)narb lloc a l'extensiú de les mesures ruindades.
S'llan cursat telegrafies a les
autoritals per a la publicació del
ban corresponent, incloent-hi la
fa n-ullat de l'article 39 de la Ilei
d'Ordre Públic, que diu que no
s'estableix la prèvia censura.
Esperen/ — ha dit el ministre —
que els peribdics no donaran non
l'establiment de la censura,
mesura tan desagradable per a

La Comissió Mixta «le Traspassos «odia
acabar les seves tasques pel primer de julio)

L'Escola de Policia

Irieg

l'Estat central, es ¿esperar que el
Govern de la República l'aprovarà

Ladera
D'algunes setmanes eneä i'iNustre
enginyer espanyol Joan de Lacierva
ia objecte de les més efusives demostracions d'afecte i admiració per part
dels seus compatriotes. Lacierva, invitat per la Federació Aeronäutica Espanyola, després d'haver recollit les
mostres de respecte i consideració de
tot el món aeronautic, es troba a Esponga per a efectuar demostracions
del seu darrer model d'autogir. Potser mesan. tard Lacierva recull l'ho-

tense dificultat.
Fou la m'Opa

Comissió Mixta, atenent indicacions que se li havien fet
en aquest sentit, qui va fixar uns terminia en expirar els quals ha d'haver
acomplert determinades tasques de
traspassos i valoracions. /sien permet
d'afirmar que el primer d'abril vinent
quedarä traspassada la contrihució
territorial, i que el primer de juliol
la Comissid Mixta haurä acabat les
seves tasques, i Catalunya entrara
de ple al seu regim d'autonomia.
Donada la forma unànime en qué'
fou apiovada per la Comisaiís Mixta.
no cree que sigui cap indiscrecid
dir que l'import de la contrihucid
territorial ha estat t'izas en 43 milions de pessetes.
Una altra qüestió nie la 91.1 també m'interessava parlar al Consell —
prosseguí — era de la prórroga de
l'actual pressupost. Cal consignar
que, (record amb el desig expressat
pel Govern d'enqi de la seva constitució, sen ä millorada la situació dels
funcionaris mis modestos. Això podrá, peró, portar-se a compliment
en aquesta mateixa prórroga.
També he de donar-vos compte
que aquest mati ha estat aquí un representant de la Cai g a Nacional de
Previsió, entitat asseguradora. i m'ha
fet lliurament de la quantitat que
ahir fou robada a un funcionari i que
ascendeix a poc més de 24.000 pesLacierva
setes i no a 34. 000 , com es digué, per
equivoca ció, de primer moment.
una
mica
cohibit del seu país.
menatge
Finalment zn'interessa aclarir que
La personalitat del famós enginyer no
la ponencia integrada pel senyor
a temps i Ii calgui
Comorera i el que us parla ha de fou reconeguda
fer-se un nota farnós a l'ombra de la
tenir per objecte no recluir. com eri americana. Atas
británica
protecció
'Mitimaes* &ha ditides funciona del
Lacierva gaudeix d'una rama internaMercat Iliuro cle valors, sinó deli- cional
indiscutible, i les seves creamitar les funcions que respecte dels
representen les conquestes mis
serveis traspassats de Borsa i Llotja cions
atrevides
quant a seguretat en la nahauran de correspondre al DepartaA el) no se li pot ter
mera d'Economia, i els borsaris, que vegació airia.
la seva obra la va haver de
passaran a dependre del conseller de retret si sota
una
bandera que no era
realitzar
Finalices.
tot cas la culpa ha de
Aixi— va insinuar un periodis- la própia. En
en el pais q ue no sabé recollir
ta —, tot i les maniiestacions del se- recaure
millors valora. Lacierva ti
nyor Marraco. les vostres impressions els seno
honre
que sha esforçat a contriun
són bones?
buir al progrés de l'actual civilització,
—Naturalment. Després del que us
i en azonseguir- ho.es a doblement creacabo de dir...
ditor a la nostra admiració i respecte.
Invitat per la Federacid Aeronäu
tira Catalana arribarä a clareen hora
d'aquesta tarda a Barcelona pilotant
el darrer model del seu aparen.
L'arribada es jara a Faeriport provisional del Prat, i Ial assistiran. ultra
les autoritats, les mis destacades personalitats de l'aviació reidents al nos.
tre país.

Les maniobres na- La constitució oficial
Republica
vals angleses i la del Partit
d'Esquerra

situaoió estrat gim a d'Espanya

ELS VOLS D'AHIR

A

Madrid. 7.— Molt aviat s'anunciarà la constitució del partit ürlic d'esquerres amb elements que integraven

el; d'Acció Republicana, els amics
del senyor Casares Quiroga i els del
Londres. 7. — Les maniobre. senyor Domingo. als quals aunaran
navals angleses d'enguany a l'Al- altres elements que pertanyen a grups
[bulle, d'Una imporiancia i un d'esquerra mes o menys en discòrdia
abast no igualat des de 1931, te- en els anteriors temps. Per a la consner/ un aspecte que ha d'ésser titució d'aquest partit es prepara un
d'interés, sense cap mena de acte póblic en el qual farä ús de la
paraula el serme Azaba. D'aquest
duble, per a Espanya.
grun, segons es diu. no en formaran
L'esquadra es dividiró en dues part els mies del aenyor Sánchez
parla. Una. amb distintiu
Roman, cenit s'havia anunciat, ni lantrepresentara qUe perl any a 1111 poc els elements oue figuren en el
pala imaginan, i Eallra, amb Partit radical socialista ortodox, que
defensarä la presideix el senyor Gordon Ordaix.
bandera :inglesa. Les operacions
'Mitran cona a base les illes Acoree i Gibraltar, i es desenrotilat'in/ de la segúent. manera:

VALENCIA

València, 7. — Des de les primeres
hores del metí, en tramvies, trens,
autobusos i altres rehicles Ola trasIladat a l'aerdrom de Manto- es un pú.
blie nombrosissitn. A tres quarts donne l'aviador civil enyor Alarcon, anonapanyat de la seva senyora, ha sortit era
avió per anar a rebre Fautogir, el
qual ha vist al cap de poc. S'ha unit
a aquest i a l'aparell que l'acompanya.
va i els ha assenyalat la ruta a seguir
fins ah cantis daterratge.
I.'autogir, lentament, i fent parades
en l'aire, ha mes terna perpendicular.
ment.
(C.-noinna a la higina 6, rol. S)

Tornajornals

1..r s. quadru blava

figura que
ha (M' input l'ajut d'una poléticia
eslrangera ¡ pot disposar d'una
liase d'operaeions ell un pul
d'aquella, que en aquest cas és

Espanya.
A fi de guanyar aquesta base,
l'esquadra blava sorlirä a la 'Id
del 10 a II 1 del corren!, de San
3ligUel de les .Aeores en perfecta
t'orín:trió i amb lotes les unilals
atnb
L'esquadra que representa Anglaterra surtir:1, Ilavors de Gibraltar sola el

comandainent

de

l'alinirall William Fisher, per tal
linitirenlir l'objeelin de l'encinte,
que és considerat un projecte
Ainb molin d'aquWes
!liares navals es rerorden les
que va perlar a eap Itàlia ara fa
un quant temps i que tetasen coles
a base les Balears.
COM es veu per l'anterior lolegramo,
lotes les rolhlries co P redee ed de re'
maridito: d'una guerra en ¡a qua! FiPUI1 .1,1, (01 i port, ju'aria lo! PO ter de prieruy fit. Tothom
M'oren menso unzaltres, tot i
encadipInntatica
que uno

l

—1S1 eta obrera

peraisteigen

expulsase per la iforça publica'
actuacid
—jai el Omega pereiateia ea
minado podria evitar-nos el dio de dona
aun por la farsa pública {
preocupaticou mis grtas.

ben

en la vaga de braços caiguta aran

la

vais de bravos caleta asci

b'. 1.
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no, a no ser que le acune lo que a
10. débiles y a los enfermes erdniees

El nou Govern vist des de
Madrid

LUZ
La relucid domada a la crin—dinsupo» wi consPas d'esisrra en cl camí
equivoco pel vol mova a estintbar-ü
Ia República:
"Los republicanos del 14 de abril,
los que gobernaron corno los que no
gobernaron, o los que se apartaro n a
tiempo del Gobierno, empiezan a resestarse. Han vivido prisioneros de
muchas cosas, y entre éstas, las ilusiones no han sido las que menos les
han apresado. La realidad nacional
se les ha impuesto y, por todas las
trazas, han sabido aceptarla. Bajo su
signo, y para defender a la República, ellos son ahora los que tienen
que reaccionar. Si no lo hicieran,
otros reaccionarían por ellas. No les
queda ni el derecho de elección. El 14
de abril no es la fecha de una crisis
cualquiera, sino la anotación de un
proceso histórico que continúa su
corriente honda y fecunda por debajo
de todas las crisis ministeriales."
No es tracta—afcaeix—d'oposor ana
política d'esquerres a una de dretes:
"Hay que emprender en republicano una obra totalizadora que suponga, bajo el signo liberal y característico de España, lo que suponen
esos regímenes totalizadores que con
uno u otro caricter van dominando
ahora a las naciones del mundo. La
República tiene que ser para España
lo que ha sido el fascismo para Italia o el comunismo para Rusia. Con
nuestras ideas, con las ideas republicanas, un rescate español."
1 disteis ernsItugela afirmació poc claro, qrs *flema d'inoúetar un dandtraba, *mana 101 pavera nacional:
"La crisis honda y no resuelta de
la República sólo tiene un camino
para resolverse: el camino recto, el
de un Gobierno nacional. Es preciso
que los republicanos se hallen preparados para este Gobierno, que por su
carácter histórico ha de tomar derechos y fuerzas de algo más que del
juego corriente de la política más
vieja y banal. Han de gobernar por
España con la República, sin caer en
las trampas en que las primeros Gobiernos han cardo. Gobernar no para
un partido y para una mayoría y con
estos o con los otros respetos, sino
con la probidad natural de reconocer
sus propios límites, sin la falsedad de
la demagogia, pero con la. fuerza
arrolladora de la creación.
El Gobierno actual es de transición,
y lo será el que le suceda y los subsiguientes, hasta que se forme el Gobierno capaz de hacer lo que hemos
dicho, lo que dicen en sus conversa-

ciones, en cuanto hablan . llanamente,
dos republicanos: un Gobierno nacomal.
HERALDO DE MADRID
Augustol Vivero hi assenyala que les
crisis de la República s'assemblen cada
dio mis ailes de la .monarquia. Amb n{11.7
diferencio: cine en les eriesi allontines no
actuaren sind monárquico, madre que
ara actucn mit MOIlarqUiCS que republicaos.
"Porque en plata, dqVienes son los
que, aupados sobre un Parlamento
exánime, forman el novísimo coro de
doctores? Los más de tales facultativos son los que con sus 'consejos
desvencijaron la Monarquía convirtiéndola en un islote solitario en medio de la nación. ¡Por qué, pon, tornan a influir lo que influyeron? EI
hotnbre de la calle y el hombre del
terruño no se lo explican. Y en general tampoco ningún republicano."
L'explicaci ó , taninateix, es cloro: les
lames rs tornen a omplir,dcs de les darretes eleccions general., (»Gil yoles, de
lo moteta-a manera que abano i per nied
la politka torno a isser la ala/eixa:
"El dineral gastado en las elecciones fui para la piadosa gente infalible 'seguro de garantia". Si "Paris bien vale una misa - , el señorear
unas Cortes, el influir sobre las orlenraciones de la República "laica", el
anudar la hora presente con el pasado, bien vale todo lo que ello exigió para convencer a las urnas de
que debían ser defensoras del cenitsionalismo borbónico. No ya se ataja
el no sé qué laico que dormita en las
columnas de la "Gaceta"; pero hasta
se hace posible soñar con la conquista del Estado. A. M. D. G., para
muy en breve..
Y ahí está el valor efectivo de una
crisis de 1 934, que parece una crisis
de las del señor marqués de Alhucemas, por imperio de los nombres. Las
derechas clericales han "purificado"
el Gobierno, en santa emulación de
las "purificaciones" que obró en el
Estado el tortuoso "narizotas", Y sin
cesar de decir "Marchemos todos, y
yo el primero, por la senda constitucional". se aproximan paso a paso al
instante que ha de permitirles destruir la senda, !a Constitución y el
pequeño nucleo de supervivientes del
pasado que, sin querer o queriendo,
les entrega todos los días un poco
de la República para que la carmonicen a en gusto. Por suerte, eso no
es España. Como tampoco lo era
"aquéllo", tan igual, de las crisis anteriores a la República."
LA LIBERTAD
Royo Villanotta s'hi mostea optimista.
Fa un gran elopi de les figures que forMVIS ei sea norserss, ei gual—ve a di,—
riurd gráties a la desinteressada &libad

agraris. Agnist deshereda, pera, es
reritirix o ler do Lerrows un simple
Manda/0H. Vean' si no:
• "El Sr. Martínez de Velasco no
ha puesto empeño en aumentar el
número de los ministros que representasen a su partido; pero en cambio ha recabado la aprobación de los
proyectos que están en el orden del
dia y que coinciden con el programa
electoral de las derechas."
Afirmen', argos, sembla, test se vol
éste, agror, con; rndical:
"En estas mismas columnas de
"La Libertad", el culto escritor Jaime Torrub:ano me denla que el programa electoral de las derechas podia 'realizarlo dentro del partido radical, lo cual indice que si Lerroux
coincide con el P rogram a de las d e.
recitas es porque las derechas moderan sus pretensiones y limitan sus
deseos hasta que quepan en aquellos
términos de coincidencia con el programa del Sr. Lerroux."
Ami> tina mica de bona voluntat hom
pot alterar , tense timare fressa, iota In
Constittret6:
» La notoria aspirackin de loa a g raTiOs a que se derogue la llenada ley
de Términos municipales fui una
propuesta que tomó estado parlamem
tuno en las Cortes Constituyentes,
por iniciativa ‚je un veterano radical,
D. Perfecto Diaz Almisot el problema de los haberes del clero, que nada
tiene que ver con el articula 26 de
la Constitución, es una concesión
equitativa de la que habló ya en las
Cortes D. Fernando de los Ríos siendo ministro de Justicia. En las Cortes de la monarquía he oido yo elocuentes palabras a D. Alejandro Lerroux en pro de lo que él :amaba el
proletariado de sotana. y tal como
está redactado el proyecto de haberes al clero, no implica ninguna infracción constitecional. puesto que
son derechos pasivos en concepto de
excedencia, que sólo habrán de P a
-garselocdtquirven
a la Iglesia cuando el Estado tenia
una religión oficial. No se les paga
por decir misa, sino por harberla dicho cuando el decirla era un servicio
público."
Quant a l'amnistio..,
"Y en cuanto a la amnistia, el señor Martínez de Velasco ha dejado,
como es natural, a la discreción del
señor Lerroux el momento de plantear el problema, pensando, sobre todo, en la proximidad del 14 de abril."
EL LIBERAL
Roberto Castrovido
exclama: "Pifior que abans!". I des/'rés d'examinar
la comPosicid dcl nou tsihiisferi, diu
tia hauria esta! /a sohicid raonable;
"Fugitivo parece el nuevo Gobie:-

ELS ESPORTS
MOTORISME

Les modernes escoles de pilotatge
Es possilele la formarió reoniemiea
Je pil ots aviadora
En alguna altra ocasió hem parlat de
les dificultats de l'ensenyament del pilotatge pel sistema normal de doble comandament, la principal de les quals és
canvi sensible de meterle en passar
l'alurnne del vol amb professer al vol
sol. El vol amb avió amb motor no pot
esser començat amb l'alumne sal a bord.
ptrix que les conseqüencies de la seVa
inexperiencia serien fatalment perilloses.
En canvi la presencia de l'instructor
continua essent necessäria quan l'alumne vela sol, puix que Ii queden molla detectes per corregir i moltes coses per
aprendre, pene també cal alliberar-lo de
professor per evitar la influencia depriment que la continua presencia d'aquest
pot produir en un alumne en bones condis-ions.
Per aquestes causes l'actual sistema
d'ensenyament del pilotarge d'avions ofereix aspectes criticables o almenys de
passible perfecció. En aquest aspecte
parlat de la conveniencia de completar
l'ensenyament dels pilots tot just aviats
per mitja de la T.S.F. D'aquesta forma
el professor, còmodament situar al camp,
seeuiria les evolucions en vol del seu
alumne i Ii comunicaría per radiofonia
les instruccions o les correccions a fer
a cadascuna de les maniobres, especialment la d'aterratge, que tan costosa és
de fer comprendre.
Una de lee suggestions més interesaants que es poden prev eure Per al ner
de yantar--fecionamtdls
ge es la que, ja en l in ola d'utilització.
realitza l'Aero Club belga de Gant.
Desn etis dels resultats obtingurs per l'angles Wilde en aplicar damnar de planadors velers d'escota un motor de moto.
a distints paises se seeid arel) exit raplicari6 de metors d'anulo timo sobre
anarells de vol a vela. Sén/ ben craneana
els resultats que ha donar a Alemanra
el "Grunau-Baliv II" amb motores auxiliar i els que recullen els socis de lesmentit Club de Gant amb un planarlor
de la mateixa categoria. amb motor.
Els elements del club belga comencen les seves practiques arnh els aparells
elemental s del vol seise meter, en terrenys plato, tal com fan fina ara ela
aficionats catalana. Aque s t entrenament
pot fase solament fins als Ilaneamenta
amb sandows o be rot arribar al remede
amb cedge, per& en tots dos Mes es caraeteritra per l'economia efe despenes.
Quin l'entrenament arengarles el gran
necessari, l'ahorme pesa a fiord d'un
amtrell amb motee auxiliar, 1 surt amb
l'oblinció de parar el motor a una certa
•
fixtela per enelavant i rneid re•
Amb el motor aturat, el planafiar es emitiere sensiblement com els
aparenn amls els guate s'havia entreno
abasto- A menea oue l'aprenentatge
anega, el profese« permet a l'ahume,

sempre sol a bord, majors distancies i
aleäries mes importants. Els viratges
primer s'efectuen oberts i aten amples
amb gran lentitud; despres es fan mes
cc mplets i tancats. D'a q uesta manera,
amb poc risc, amb un autoaprenentatge
perfecte, les despeses del planador amb
motor queden extraordinàriament per
dessota de les que ocasionada un asió
normal d'escola. Quart l'alumne l'ha convertir en un pilot. completa el setz aprenentatge arnb unes poques lliçons de doble comandament en un avió d'escola.
Aquest sistema erleetic d'aprenentatge, reunint el vol atase motor, els
radiara amb motor auxiliar i l'estola
clissica a primer cop d'ull presenta aspectes molt dignes d'éeser tinguts en
reinante, especialment l'economia. Potser
no fdra inútil que els interessats en la
formacin de pitos, catalana es documentes-in i e studiessin sense nrevencions
respecte d'aquest sistema d'escota de
vol. pula une si en l'actualitat tot itist
surt de l'etapa ex perimental, no seria
cena estrany que dintre d'un quant tetnns
es villgaritzés i fas aplicada amb flormalitat
M. FOYIt
L'INCREMENT DE LA PRODUCC10 D'AUTOS AMERICAN
Chrysler ha rebut el/ el 1deS
de genes' enchrrees per 86.0(10
niil y es. o sin m'odre vegadee mOs
que en el mes de gener de 1933.
noche n'lla venid 32.000 en ola
pi-ir/lees vird, dies de gener.
Plymouth aproximad:1mnd IMA
.1 5.0 0«. Nagh ha construit 3.800
cobres pel desembre ¡ e n hitfin
pnssnr d'aquesta xifra ¡ arribar
als 12.000 More en el primer
trimestre d'enguany, que repreeenten, per altra part, le pro(jitar-OS de Int l'uny rtnFerior.
Orlan'. a Ford, conetrueix 3M0
colzes diario 1 pel'ines de gene s .
ha arrinnt prop de les qn.non
unttate. ls teje plana luan ental Apemile en 11.000 entices.
Chevrolet ha rebut 100.00 0 ellArrees i ha'aeonseguit el din 20
ele nenere .produlr en Inl el din
2.111 vehielra. Toles lee altres

amoricones, segueiten
una produreid equivalen/.
Pel mea de ?A y er hom minorara una produerin encara mea
marque'

nodridna Ford, que treballa (*Irle
die§ per »Imana, ha peoduit en
la primera 3.800 cotice diaria.
Chevrólet comptava fabricar, 80

mil vehicles, dels quals 25.000
serien camions. Plymoulh construeix 1.200 colxes per dia, 1 la
casa Chrysler projectava Hancar al mercal. de 50 a 60 mil
coixes en el mes de febrer sola-

ment.,
El. SALO AUTOMOBIL.
DE GINEBRA
Horn prepara activament el
Saló de l'Aulomnbil de Ginebra.
que ha de lenir lisie del 1 5 al 25
del correo h roes de maro-. Fins
ara les marques inseriles a IEKrSiCÍ6 es dislritmeixen de la
segilent manera: Estals
20 marques; Franca, 13; Alemanya, 10; Anglalerra , 10; Unlis. 5; Bélgica i óitis p a. 1 sola
Mares.

La marca inscrita carvi a
allie3811 As la "Swiss-Parkard",
que serà mutilada en terrilori
sufs.

Futbol
Davant el matx
Espanya - Portugal

que siempre tetan muriendo y viven
alga que los Jóvenes que quieren herederlos y q ue los sanos que lee rindan; a muerte premio:la está, según
todas las apariencias, condenado, y
es asf como hay que creer, a no tomar en serio la broma dada por los
moribundos, q ue no se acaban de morir. tengamos bien preparada la solución razonable, que es la que ahora
han aconsejado al Presidente de la
República los señores Besteiro, Azafia, Martinez Barrio, Barcia SantalO
'
y Matara (D, Miguel): un Gobierno
republicano y laico, apartado de la
dirección espiritual, de la fianza y el
apoyo de agrarios, populares agrarios,
lligueros y demás caterva católica,
vaticanista, jesuítica y dictatorial.
De aquellos gobiernos anteriores a
la dictadura, que vinieron supeditados
a las Juntas de defensa, decía gráficamente el senyor Sánchez de Toca
que gobernaban al dictado. Así, al
dictado de los que llamábamos amaina "jesuitas de capa corta", no queremos que gobiernen los republicanos."
EL SOCIALISTA
Afirma alee nou gavera inorira del
moteir tea f que l'anterior: la desrompnsirid interna de lo minoro, radical, de in
qual Gil Robles s•ope,lieo:
"Desde donde se puede averiguar
el grado de descomposición de la unidad radical es desde la Ceda. En
efecto, ahora mismo la Ceda está especulando, hábilmente por cierto, ron
las divergencias de los radicales. La
sorpresa de Gil Robles no conoció
limite al desenbrir que MI minoría
tenia una sucursal auiva y numerosa
dentro de la 'M'Inri:, radical. Ese hallazgo le consiente disponer de una
masa de maniobra utilísima y eficaz.
El Gobierno le es deudor por doble
concepto: lo puede derrotar dentro
y fuera del Parlamento. Suponemos.
en consecuencia, que Gil Robles preferirá derrotarlo en el seno de la minoria radical en vez n le hacerlo en
la Cámara. Si nuestros informes no
equivocan, el nuevo equipo gubernamental tiene su vida tasada. El tasador es Gil Robles. Gil Robles, que
confia en que una vez nIerrotado Lerroux se le incorpore „tia gran maca
de diputados radicales, viniendo de
esa manera a contar con la nece,,aria
mayoría parlamentaria para encargar.
se del Poder, sin necesidad de diatilver 125 aC1,111. % Coria"."

ANALISIS
MEDIcAmerm PURS.
FARMACIA VOI.

6INOVi 0=5
Per acord de les dues federacions
durant el primer temps podran éster
eubstituits dos jugadora per equip en
cas de lesionar-se i, a mas, el porter
en qualsevol moment de joc,
EL TREN ESPECIAL,
El tren especial que com saben els
nostres lectors sortirà de Barcelona a
nou de la nit del dissabte, per
estar de tornada dillune a primeres
hores del mati, es pot ja ¡asegurar
a hores d'ara que és un fez. I.a Companyia de Wagon, Lits Cook, davant
el reduït nombre d'inscripc:ons que
resten a onaplir, fa avinent a tots ele
aiicionats que desitgin trasliadaose a
Madrid, que reservin per tot el dia
d'avui la inscripciä a les seres cificales
del Pa5Seig de Gracia, núm. 8.
Els preus del viatge, anada i tornada, sein: 55 pcssetes en tercera, 8q
en segona i uy en primera.

En defensa del Campionat
de Catalunya
A la demanda d'una bona part
Clubs (mes dels necessaris per a duela a cap) que se celebres una asseirt/Ara extraordinaria per tal d'oposarse als acords de la famosa ponencia
que promouen l'anullació dels campionats regionals, ha <n'atestat el president de la Federació Espanyola, en
una l'erra dirigida a cada un dels
Clubs que signaren la demanda, denegant la celebracin de la dita assemblea fins que a l'esmentada petició
no s'hi adjunti sin contraprojecte per
a les competicions oficials.
Per altea part els Clubs catalana
celebraren una reunió en la qual es
redacta un document que fou signar
per tose els que hi assistiren, a encender de l'Espanyol.
En l'esmentat document es fa cons ,
tar que els Clubs que el signen sie(encanan per damitas de ter el mame.
niment del Camninnat de Catalimya,
a bate de sis Clubs, i que, per tant,
són necessàries deu dates. Així ma-

Les Lletres i les Arts
Els 'libres nous
•"Tribut pbehnn"

retan d'articles de M s Teresa Duren
.*
Ton aquells que escriuen en diaris
revistes catalana han pogut experimentar, en sortir de Barcelona ¡ anar
a una altra ciutat o vila de Catalunya,
la satisfacció reconfortant de trobar
arreu nuclis selectes coneixedors de
llar obra i que els acollien amb afecte
i amistat i encoratjaven Ilur tasca
amb un interés que moltes regarles
havien trobat en manca en la feina
quotidiana d'ad. L'ambició de Catatalunya-ciutat, grades a aquests mis
clis inteHigents i patriotes. que són
tanibe aquells que mantenen els ateneus culturals, organitzen funciona
releetes, conferencies i exposicions i
editen setmanaris i revistes, adhuc
diaris d'una gran vibratió catalana i
admirables per l'estere que representen. es fa una realitat en potencia.
I tots ela Ilibrea i les publicacions
que ens arriben de les ciutats i viles
comarcals desmentint un centralisme
cultural barceloni que si existeix és,
per vergonya nostra, degut a la miabra de la nostra vida literaria, són
acollits anda la joiosa avidesa que rebriern uns fruits olorosos prometedora.
Aquest "Tribus pòstum", editar
privadament a Sabadell per uns pares desolats a la merneria d'una filla
malaguanyada, nuarta als vint-i-quatre
anys, té per airó. ultra el sea valor
literari, i per la recança que produeix
haver de renunciar a una ploma que
hauria pogut posar-se brillantment ai
servei de les Iteres catalanes, un valor especial per a LA PUBLICITAT, perquè l'editor del llibre remarcara, precisament, l'enorme influencia que havia exercit sempre en
resperit de :a seva filia la lectura del
noAre diari i lee propagandes dels
lunes d'Acció Catalana. D'aquestes
lectures i d'aquella mitinga i conferencies sorgia l'espuma inicial que
decidia a Maria Teresa Duran i No.
gula, noia d'una vasta instrucció i
d'una exquisida sensibilitat a posar
dannint del paper les seres impres,ions_ sense cap intenció de donarles a la publicitat, i únicament com
una mena d'exercici literari i Atr ioliarle elemental per a poder figurar
an dia, assolida aquella perfecció
EL CORREU D'AVUI
formal i aquella practica que ella de:itjava, en les columnes d'un "gran
¡liar; o publicació catalana que fin* Joas¡stim Sw nyer.—Aquesta setmaales per lenta: Catalanisme 1 Cal- na seré repartir el catàleg de lec obres
que constituiran l'exposició nao dissabte,
meta:. mnrt interrompia aqueats pro- dia lo del corrent mes, inaugurara J oapósits. Per mitró els pares d'arrue5ta quim Sunyer a les sales de Syra. Hi fino:a coratjosa recollien amorosarnent guren 23 obres, entre elles cinc retrata

teix es fa constar que en cas de
mantenir-se els acords de la ponència,
en l'Assemblea de Madrid, que impossibilitin els campionats regionale,
s'arribaria fine i tot a l'extrem de relinar -se de les competicions espanyo.
les per donar preferencia al nostre
Campionat.

NOTICIES SOLTES
..nn•nn•n••n

BOXA
A Newcastle el mosca francés
Angelmann renté l'anglès Mat. Guire per fora de combar a la desena
represa.
— A Buenos Aires Vittorio Cumpolo resulta vencedor per punts del
nostre conegut Artur Godoy, que
pesan & 30 quilos menys que el seu
adversari.
— A Leicester Larry Gains vence Guring per lora de combat a la
serena represa.
— El dissabte vinent a l'Iris se
celebrará l'accutumada reunió setmana!. Formaran la base del programa els encontres Murray-Soro i
Pahissa-Matamoros.
CICLISME
El Comité Nacional de la V. ha
iet públic el calendari oficial de provea per a la tempnrada (pie 11 a comenear. Es el seguent:
Curses qu'afinadores per al campionat
d'Espanya:
— VIII Circuit Pamplona.
Comité Ba5C.
14 d'abril. — 111 Gran Premi Republicà. C. C. Eibarrés.
II d'abril. — 111 Troica Masterrer.
S. C. 1.7. E. Sans.
13 de maig. — IX Prova Loinas.
S. C. Beasain F. C.
3 al ro de juny. — Volta a Llevant.
"El Pueblo". Velo Club Valencia.
16 al 24 de juny. Volta a Catalunya.
S. C. limó Esiortiva de Sana.
7 i 8 de juliol. — I Volta a Madrid.
1:v1181/d Flin.era kegns
t5 n le jiol. XI N'alta a Los Puertos,
Comité Primera Regia.
22 de julio!. — Cursa Valladolid. Ciele Excursionista.
28 i 39 de julio!. — Cursa Pinta Cidista Excursionista. Valencia.
3 d'agost — Campionat Basco-Navar.
ros. Comité Base.
3, 4 i 5 d'agost. — III Volti a Mallorca. Penya Nicolau.
ea digne. — Cual Club Ciclista
Avilesino.
ab d'agost.
Campionat de Manre.
se. $. C. U. E. de Sana
8 de setembre.
Cona Cenes BarbaClub Ciclista Uomblanc.
Gran Pre53 i 24 de ¡envere.
mi Valladolid. Valladolid C. Extursin-

Madrid, 7.— Al camp de Chatitarjugar a les quatre el darrer
entrenament per a regajo seleccionar
espanyol que ha de jugar contra Portugal.
No s'ha. perales l'entrada al públic,
neme hi havia espectadora fecleratus
seleccionara i prensa madrilenya.
Han actuat Zamora, Zabalo, Quincoces, Cilarruen, Ma", culeta, Erde,
Ventolrä, Regueiro, Längara, Chacho
i Gorostiza.
Cont a equip entrenador s'ha alineat
un grua de vuit jugadora, que han
FRONTÓ NOVETATS
c,tat: Guillem, Goveneche, Feme Ne•
gueiro, Valle, Herrerita, Lazcana, MaAVUI, DIJOUS
rin i Campanal.
To po, • Hm
No ala jugar cap partir. L'entreGAI.LARTA III . ELORRIO
nador ha fet donar diverses voltes al
camp. Deopres shas improvisat uns
• ates
equips, i s'he jugat quinze minuto.
I
Els dos interiors han tirar penaltys
alls. a un quo% 4818
a Zamora, Gorostiza i Venteilrl han
IZAOUI RRE . UNA/A UNO
tirat cernera.
Per part d'elements de Madrid es
~tea
presea la no alinearle, ele Ventolre
ItäRIU0A - M141801.0
nassar a ocupar aquest ?loe Marín o
0134111 p
riella
Lazcano.
Han sobreseen Quincoces Chacho.
Els jugadors sortiran cap l'Escos
na romandran fine diumenge.
Els p reus (entrada i localitats han Frontó
Palace 30 de setanbre. — Curse Nacional.
tatas fines iguale al del partir EsCiclo Madrid.
M'uf, dijou g . Tarde, VIS
panya-Bulgiria, jugar l'any 02/9/11.
El m'apianas d'Espenye, y d'octubre,
ame bel Comité de la Primos RaILIBRIAL I . T1000110
116 1 sobre el merme Uedrid - BuiESTACIO DE SERVEI
contra
trago - Madrid,
No entali f learan var al Compionat
ANDRINUA - MIAU*
Pee
n adn ~joule. lea secneets curses:
Paseeig Sant Joan, 100 • 102
Nil, 10'16
ts d'abril. — Curse ValImiolid, Cicle
Excursionista,
ARRUTI - CAZAL. 1 8 II
t8 de setembre. — VI Circule de l'EPT
I ll EIXAT
bre.
Club Ciclista Idequitneenne.
contra
,le de setembre. Camgionat d'Aregé.
g
fina a 20 HP. ISARLUOIM 1 . WIARTIONZA S, C. Saragossa F. C.
tía

Principal

e

MONUMENTAL

3

per turismo

E.

tote. eh* trebills literario que trobaren
en els calaixos de llur filla i els reuniren en aqueas "Tribut pasmar",
del qual feren ofrena a tots aquells
que enyoraven l'autora de les pagines enterrarles en el llibre.
D'aquests articles, ja que en la seva
majoria els treballa continguts en el
volum estan escrita deliberadament
en forma de comentaris periodístics,
i entre la gran varietat de temes trac.
tate —Ilibres, pellicules, conferencies,
feminisme, afers 'erais, actualitat politica—hom destaca, plenarnent, el
catalanisme racial i renquean liberalisme d'aquella noia malaguanyada.
El to sempre correcte dels comentaris, plena d'una inteHigencia i d'una
claredat excepcionals, pren una mejor vibració quan Maria Teresa Duran s'encara amb la realitat política,
o quan, tot proclamant el seu catolicisme fervent s'indigna amb aquella
que pretenen privar de fer una hallada de sardanes el dia catorze d'abril, perque s'escau en Divendres
Sant. Amb una simplicitat magnifica
declara: "a nti m'ha produit molta
pena aquesta coincidencia, perquè
una festa jciosa s'escau en una diada
que per a mi és consagrada a la meditada i al dolor, pm', crec que el
nostre liberalisme no ens pot permetre prohibir que una altres valguin celebrar uns actea als quals nin(pi no ens obliga d'assistir".
Lea impressions de lectures recusen
també una sensibilitat desperta que
hauria pogut donar fruits ben apreciables en la literatura. Precisament
hi ha unes pagines, titulades "Ditsort de Joyentut", que semblen un
primer capítol de novel'', escrites
amb una gran força suggestiva i Menea d'un patetisme aantingut gens
correas en obre de joventut
Es dolorós, pesó, que aquests elogis hagi de fer-los amb motiu de la
publicació d'aquest 'Tribut póstum a la memòria de Mari& Teresa Duran i Nogués. ¡Con' hauria estat mes
interessant i profitós q ue aquesta a dmirable noia tabadellenca ens llagues
ofert, pract.kat ja el seu conscient
aprenentatge de treballadora de la
literatura, la novelia o l'aplec de flanraciona deis quals el ten talent i la
seva voluntat es feien prometedora'
Rafel TASIS

12 arOdllbet..- n IX Circuit Ribera Jalón. S. C. Saragossa F. C.
te d'os-tubre. — Campionat d'Espanya
Velocitat en Pista. S. C. Saragossa
F. C.
* .AI Pelan dels Esports de París
el diumenge passat s'efectua la gran
reunió de gala. en la qual els record'
man del alón Francis Faure i Maurice Richard disputaren, en un mata
de persecució, les seves pretensions
particulars. Guanyi Francis Faure.
el qual emprâ la seva bicicleta horitzontal, avançant en un quiblonetre
Richard.
* Al velecirom de Perpinya finare 'loe una interessant reunió, en
la qual participa el notable "staier"
J. Cebrian Ferrer contra els franceses Raynaud i Warubst, en un mata
de mig ion,. en tres martecue.:.
Cebrian Ferrer es e.lassiiici en tercer !loc. Acusa manca d'entrenament,
potser perque a Barcelona no existeix un lloc adequat per a preparar-se.
* El diumenge vinent s'ciectuari
al veledrem de Villarreal una cursa
individual de noranta minuts, en la
qual participaran els notables corredors Francesc Marco, Ramon Palomero i S. Arenós.

femenina. alguna d'infants i un conjunt
molt estimable de figures i compoticions.
4. Tagitteria, ro: Heus ací una
adreca a hoces d'ara popular. Ea la de
la Revista de Catalunya, d'aparició immediata Si encara no en so y subscriptor, adreceu-vos-hi.
Areii és el dia de Ifirador. No
oblideu d'adquirir-lo.
E post' cid "anima/Ir/ira". —
Grades al suport del Cercle Arriano la
Penya "Arca de Noé" invita els artistes per tal de desenrotllar una original
Miciativa el tema de la qual es molt
apropiar per acoblar un conjunt
ginals inspirara pels irracional'.
Seran admeses com posicions i figures a la lliure interpretació dels escultors, pintors i dibuixants, que en l'aspecte animollstic ens poden fer fruir
belleses ale fons, forma i emotivitat.
TarnSe amb el caire de l'humorisme,
l'ingeni dels amistes pat aconseguir originals interessants. Queda • Bistre iniciativa dels expositors tota orientació,
procediment i dimensions, peA cada
obra (pintura i dibuix) haura d'isser
presentada amb marc i les escultures
amb els seus corresponents pedestals.
El Comité de Selecció citara integral
per competents arriates. L'Exposició
Animalfatira s'installara al Cercle Ato.
datie i podrá isser visitada del primer
al 15 del proper maig. El Cercle Artistic i "Arca de Noé" agraeixen per
endavant l'interes que mereixi per part
dels artistes aquesta comunicaciO
els
prega que presentin les obres destinades a l'Exposició Animalistica durant
la segona quinzena del mes d'abril al
Circo! Artistic.
"A r t". — Ha estat posat a la
vernla i repartit als subscriptors e: número 5iSe de la revista "Art". que re
a superar l'èxit del número anterior,
ea: al seu otra va superar tots els altres. "Art", per primera regada en una
revista catalana, exclusivament dedicada
a afers artística i d'art modern, es menté i augmenta considerablernent la cartera de subscrintors, que significa la Seva eficäcia. Aquest darrer número
("Art" és dedicat als artistes següents
"Miguel Villa". per Sebastià Guasch:
"Pau Gargalln", per Marina Gifreda:
"Rafel Benet". per J. Ltarene i Artigura ; "Pere Dama a Saint Cirq", per
Joan Mates: "Antoni Vida! Rolland".
per Joan Cortes i Vidal; "Olga Sacha'
ruft', per Joan Teixidor; "Mturice
Urillo", per Jean Meni, i "Les Exposicions-Pocumental". Es abundantment
illustrat aquest asIm. i impecablement
imprés, com és el costum d'aquesra revista,

prés a disputar algun ramplona; a
Enropa.
— Daoant de milers d'espectadora, Tilden, Vines, Cochet i ?lía
s'han trobat a Montreal per al tercer
mate Estats Units-França professional. Aquesta regada la victòria amerizana ha estat menys neta que les
precedents, puix que si be en la primera jornada Tilden i Vines gualayaren respectivament Plia i Coche,
en la segona els francesas prengueren la revenja guanyant Plia a Vires per tres sets i Cothet a Tilden
per 6-4, 5-7, 6-4, 6-3. Els americarts
guanyaren el doble i el mata per tres
victnries a dues.
— L'equip britànic Perry, Lée,
Hughes i \\* dele, que després de llar
¡larga tournée per Australia mrnava
Anclaterra. corresponent a una in5itació deis dirigents de Bornbai,
s'atura en aquesta ciutat per tal
de len amb els seus jugadors un mate
d'exhibició. Els angtesos guanyaren
en individual i dobles ebs hindús
Bobb, Tew i Pitt.
— Amb motiu del repartiment de
premia del campionat social del Badalona L. T. C. , aquesta entitat celebrarä el diumenge vinent, dia Ii, un
festival tenistic consistent en u*
mate Germänin-Badalona I.. T. C.
Ultra l'interès que té aquest en* El corredor italiä Camusso ha contre. donada la proximitat del camestat autoritzat per la Federació pionat de Catalunya. aquest festival
Italiana per a prendre part a la té Falficient de !a probah:e eabibició
Volta a França.
del campió dEspanya, senyor Enric
Camueso correrä també la Volta a
Italia, perque aspira al premi extraordinari de poco lites que es cen- VARIA
e-edita al corredor que guanyi ambA l'Aßsociació General d'Empleats
dues provee.
d'Assegurances ha quedar constitui* En la cursa Premi inaugura- da la Junta provisional de la sedó
da que /Tapen Ciclista L'atila ha d'espcgts.
organitzat per al dia 25 del mes corEs prega a tots els egmleats d'asreo hi podran participar els princi- segurances amants del futbol, atlepiants amb 'licencia. Inscripció, Auca t:sme, hasquet, etc., que passin per
pessetes, de les quals se% en tornara l'entrar (Portaferrissa, 30 , prinriuna a la devolució del dorsal. Hi Isa pa'l totes les vetlles de les set a dos
alguns premis.
quarts de nou, on se'ls donaran teta
Es donará la sortida neutralitrada mena de detalla.
a dos quarts de vuit del mati, i co— L'esmentada Junta provisiomeneara la cursa a les vuit per al nal, amb el desig de contribuir a les
recorregut de 66 quilemetres entre festes del tercer aniversari de l'AsSant Andreu, Cerdanyola, Rubí, Cas- sociació, ha organitzat per al protellbisbal, Martorell, Molins de Rei. per dia 17 una conferencia a dos
Sant Feliu i Pedra:bes, on hi haurá quarts d'onze de la nit, a carrec del
l'arribada.
senyor Rossend Calvet. El dia ttl. a
les deu del mati, un partit de futbol
EXCURSIONISME
Avui, a les deu de la nit, tindri i unes proves d'atletisme social, 3011
el
seguent programa: 8o metres llilloc al Club Muntanyenc BarceIones, sos,
loo metres Ilìsop, salta d'alear-lit
plaça Macil, 3, primer, orga.nitzada
1.000 metres mar ga
i 4X100
per la Secció de Fotograba del dit rellevaments, entre atlética
equipa de
Club, una sessió de projeccin ile loto- ses companyies d'asaegurances. divo,
grafies, a arree del a0Ci senyor «losen de la Riva.
— S'Un fet ja públiques les bases del concurs anual de. fotografia ADVERTIMENT IMPORTANT
del Club Muntanyenc Barcelonés
Aquest any va arompauyat del Concure Barcelona-Ciutat, per al qual
Ele partloulare I •nUtate que
també hi huiré, sens &date, un gran ene trameten notes ver a la seta
entusiasme i molt borles recompen- publIceoló, eón primate que tInsen.
guln presiona que la redaocld
esportiva de LA PUBLICITAT be
TENIS
al earrer de Barbar g. 11 1 13, que
Mrs. Wills-Moody, que després do on cal adrogar tota la corres.
dels Campionats d'Amèrica del se- pondsbnola destinada a *queda
tembre puses u:01.M's un dolor a les'
quena que l'obliga a abandonar el amoló. La pubileaold dele origiseu tito], ha repres un lleuger entre- nals que no vInguln amb aquesta
nament. A primera de maig partici- &droga, earlra, d'ara endavant,
para en un gran concurs a San Fran- un retard mlnim de vint-l-quatre
cisco, i da probable que vingui des- horas.
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1.1171rdern
Quedaren aprovats ele arboles de
ðei l'home
L'enterrament
codos-,
Tres
S'han
L'origen
deis
la hei de pròrroga del Pressupost S'ho resolt, do
siceessarl
del catedràtic
cómplices
del
sat,
socials
1
conflictos
de la Oeneralitat per al sepa
Una gran manifutacid
de del

argentí doctor
Bianco

Parlante'« de Cataban»

Mullida** MI,
effleMte fiel roe Mi »SÉ getialutillolin
je raifua .4 anarquistas perillas* felaident de

moment, la vaga

trimestre de 1934

de Manresa

sabotejador trobit la responsabilitat
cremat al Pont deis patios

Ha eireat dit que la necessalat no
td llef; i aisub de. boa matera com
qualtevol altea de dir -que ella fe la
llei mes forte, baklament an ~Tila
sitió en les circunstancies que ens empenyen, ni promulgada, no riel
ist irrevocable. Les Corta Canstituents
van tenle un borne neteesari: el senyor AzaiSa; pera m'imites d'ara, que
al primer cap d'ull ja es vela que «en
rnolt diierents, pene) que cada dia
que passa s'hi van retirant suenan, tenen una absoluta i contigua neceesitat del senyor Lerroux. De cap de
les maneres no sabrien n assse"se d'un
partit, ni sobretot del cabdill. que el
mena de manera q ue no faci cap nosa
a ningú menee no es pensi de llevar
als seas adherents les prerrogatives de
-falo de la majordona". (Sepas lana
corranda Ileidatana, del poeta Iglesias
Guizard,

Amanear la riostra infoernacid d'atan
Les activitats de les Comissions parlamentarios
sobre la mort sobrada a la Unicersitea del catedràtic a la Universnat de
A les 5 .45 cougnea la :Mi() sota la els Ajuittaments deis Municipis de Ca - Esclata una bomba en una
La Plata doctor Bianco, podem dir presidencia del sensor CASANOVES. matunga de EniS de 10.000 habitants. per
...Ashir al migdia el senyor Companrs
va rebre ras periodistes que fan inque dimarts, a les sis de la tarAl banc vermell Ist ha els Conseilers de a establir determinants arbitris sobre so- fábrica de La Pobla de Ullet
da, acompanyada del cònsol gene- Cultura. sensor Gassol, i de Sanitat, se- lees edificats i atuse edificar.
Alar a la matinada foren detinguts formaeid a la Generalitat i eta féu
Alar, a das guares de tres de la ma- per la policia, al carece de l'Aurora, les segadas manifestacions:
ral de l'Argentina, senyor Mugia, i del nyor pencas.
Dictamen de la Comissió de Gaveta
periodista argenti senyor Ruiz, amic del
—Rea de particular —començà
Els escons i les tribunas. poc ani- nació sehne el projecte de Llei re- tinada, es va sentir una expl05i4 molt Josep Granero ilustra), Valeria Carilrat, la vidua del doctor Blanco es mara
laziu a la creada, d'uns Jurats erExae- forte, a la qual seguí un incendi, a la dona Domenec. Lluis Mantanya
dient—. Aasabo de conferenciar 3f1lb
ó
persone al Saló de Retraes de la Una
el
senaor Selves, ej qual m'ha maUn secretan atada l'acta de la sessia cions Locals substituint en les seves fabrica Pujol d'aquella poblaci
Pascual
halan,
tots
ells
fitaats
versitat, on era tapa: set el cadaver, i anterior, la qual es aprovada després funcions els Tribunals Econämico-Ad- acudiren les autoritats, el sereno, els iPau
conmuta com a anarquistes d'aceita aifestat que la vaga de Manresa sedescabdelli una escena commovedora. d'hacer fet constar el sensor ROIIEVA rninistratius de les antigues nravincies de reina i els bombees de Berga, i acensegueix
en igual estat.
Al primer se li ocuparen diverses
guiren localitzar l'incendi, que fou su- armes i municions. Cossfessis que era
La :Ilustre dama, a la qual no se Ir el seu vot contrari a la hiel ama sada ea Catalunya.
Veurem com segaielx tot —P ros se
onze
focat
a
les
Dictamen de la Comissia Especial
del mata Queda cles- un dels que formaren part del grup
peemete d'acudir abans a vente el cadá- la sessió anterior.
que jo, amb alzó, vul--gui—.Sens
Seguidamerit es pasas a l'Ordre del (Co ntractes de Corren) ProPosant un truida gairebé tota la fábrica. La cau- que intentó incendiar el tranivia nú- gui significar que la vaga de Manresa
ver dei seu capas, mostró gran enteresa,
i prega devane d'ells uns a dos quarts Dia, amb els
non redactas al Tito' vlIl "Contracte sa de (incendi fou deguda a l'explosió mero ab al carrer de la Marina, can- té anäleg significat, caldri que el Gade parceria".
duna bomba de molta potencia, que féu tonada al de les Corts Catalanes, que vera observi amb atenció les veritade vuit, en qui abandona la Universitat.
PRECS I PREGUNTES
Lo fill de la majordona
Acabada la lectura dels esmentats die- un sot profund a terra. Les pérdues sostingué un tiroteig anal els agents de bles causes que motiven els conflicDos alumnes sacerdots, de la FaEl semor FRONJOSA formula un
té els guatee "emedeios" minore:
catar de Ciències, oraren també davant pece al Conseller de Treball, que ell temens el President l'estela l'Ordre del sofertes pugen la quantitat de 130.000 l'autontat a conseqiiencia del qual va tes que amb excessiva freqüencia es
nunc,
campanee. "sereno"
la
sessió.
de: cadáver.
pessetes. Han quedat atase feina uns dos- resultar mort Ratet Arnau. Va con- van produint: no fos cas que obeiasin
anomena el "Consentir Invisible - , sohre Dia davuií i seguiclament aixeca
i mosso dels regidora).
S.in les vuit en tauft.
CCIlts obren.
A les nou de la nit el conseller de el sabotatge que sellen realitzant els
frasee que hacia resultat ferit el f a al deliberar propòsit de crear <AstaEl senyor Camba va estar a la vella
Cu:tura de la Generalitat, senyor 1 as- patrons agr.coks a la Bei anornenada de
El Sindicat de 1.a Pahla de Llillet ha l'espatIla i que slavia curar tot sol. eles car aleshores calarla reprimir-los
d'asa:ce l'horne necessari en eis temps
50., acompanyat del mes/ secretari, se- termes municipals que está encara en
trames un telegrama al conseller
Je feia dies que la poncia que está d'una manera inarnedrata.
de
la Dictadura, i el senyor Alba va
nyor Font, i del d.putat senyor Fonr- vigor.
Governacid protestant d'aquest acte de al servei de la Delegada Expecial del
Ilcgit l'article de "La Ver",
bernat, estigueren a la Eniversitat viCreo que els culpables d'aquesta nesahot atne criminal. La guardia civil, se- Govern de la República a Catalunya en el qual recomanen discreció i pro- semblar l'home necessari en un hotel
de París. El senyor Sanchez Guerra,
saant el cadàver.
siona sembla, podrä detenir els autors da feia gestions encarrilades a detenir dencia?—preguntärem.
gligencia són els alcaldes. els quals són
MANIFESTACIONS
si no bagues estar per aquell general
El rector de la Universitat, doctor encarregats d'aplicar i len complir el3
l'atemptat, ja que te una pista segura. anuells guatee individus. A la matinada
DEL SR. CASANOVES
—Naturalment. L'he vist una mica que va deixar carrer la paraula doBosch Gimpera, i el secretari del Patro- areceptes de l'esmentada Ilei. Afegeix
Seguras manifestacions de l'alcalde de d'ahir *conseguí d'eiectuar les detennas Universitari, doctor Balceils, esti- rum en rnoltes localitats, com Perrera, ÉS PROBABLE QUE ELS DIPUPobla al conseller de Governacia, Hatos. Els guatee detinguts formen per sobre i el sine retallat per tal de nada, ho havia ben escievingut. Triste
gueren vetllant el cadáver uns a dos els alcaldes sha irancarnent encubridora TATS DE LA LLIGA ASSISTEI- la reparacin dels desperiectes ocasio- part de la coneguda agrupació anar- llegir-lo despees. Pite dir-vos, pena ni:grade:se la del -que de que", al cosde diles de la matinada.
dels propietaris Que incompleixen la Ilea XIN A LA SESSIÓ SECRETA nats per l'explosió de la bomba exigi- quista "Faros". A Josep Granero li que la prudencia i equanirnitat polè- tar d'una cepada i persistent realitat.
Irns alumnes de la Facultar de Dret amb el pretext que aviat será deroD'AVUI
ran, com a minimum, un treball de fou trobada una pistola -atar - amb mica que comenten és la mateixa que Es veu que calla haver fet de corsari
jo els recomano.
per les inars agitades de l'extremiarae,
turraren des que fou exposat el cecia- gada.
Durant la suspensió de la sentida dos nesos. Slan donat, pera, les or- els carregadors corresponents i unes
o
Acaba
dient
ntesRespecto les posicions politiques de amb incursiona fructuosos per les ribeque
si
tea
san
c
l-te al Saló de Retrats fins a l'hora de
el sector Casanoves va cridar a la dres oportunes a fi d'eullestir tan de cepsules soltes. A Cardona, una pisl'enterrament, de quatre en quatre, vet- tats els ames que en la Cambra slan Presidencia de la Cambra els perio- pressa com sigui possible aquella re- tola F. N.". també amb els carne- cadascú; penó recapto plena llibertat res catalanes. per a poder ésser anofet al Conseller de Treball, eh qual seno- distes, i els va manifestar que tenia parada, per no Pe rj udicar els dos-cents gadors coaresponents i unes d'astiles. per a sustentar les premies. I qui menee Aitnirall Perpetu de l'Armada
nant el cadáver.
Aquest era exposat en un sever túmul, bla que no en fa cas, ells diran als el propbsit que una cegada apeo- obrera que amb mota: de la salvatjada
Josep Granero, que fou sotmes a parli de prudencia, que tingui present Invencible de l'atraen, del 'Retiro"—
del servei de Pompes Fúnebres de la obrers que en aqueas País només teten vada la Ilei de contractes de con- anarquista es ttoben en arte breas.
un interrogatori minuciói, coniessà, que no he estar pas jo el que ha perqua el que és ara per mace . daCasa de Caritas, arnb blandons de cera ralo la F . A.I. i la Lliga Catalana.
com ja hem dit més amunt, que era donat la nota agra que s'ha observat questa categoría navega el senyor Lerreu fosan suspeses per un enes les
• ••
El CONSELLER DE CULTURA ocasiono de la Cambra d'acord amb
roux—, sense que ningú l'en pugui
dernant
un dels autors de lacte de sabotatge en deterrninats comentaris.
manitesta
que
el
senyor
Barrera
es
seoEl que els representada de Llaga deaposseír per cap escomes4 arrae q
Tumbé vetllaren el cadàver fins a
La vaga de Manresa ahir al mati que fou comes contra un traman& de
Goverts.
el
-ladopérfibve.
l'hora de l'enterrament bidells universi- ha ocupadissim veis conflictes que hi ha
.alentrestant —digue—bom podria no s'havia recae seguint parats els la línia 56, el dia 16 del mes passat, Catalana haurien de fer—segui dientplantejats actualment al seu departa.
La grandesa del senyoe Lerroux es
tario.
i a conseqümcia del qual hacia re- es tornar al Parlament. Tot el que
mena i promet intervenir especial:tara anar preparant cis projectes de llei obrera del ram textil i fabril. En Fas- saltee more Raid l Arnau ¡ ell ferie a do tema d'aquest article podria éster destaca damunt tintes apoteasiqu«.
L'ENTERRAMENT
proa del Conseller tIc Treball, peque electoral, comptabilitat. referendum, semblea cate ra celebrar-se la nit abans l'espatlla esquerra. D'ençà que nema objecte de debat a la Cambia , i l'oNo hi ha victòria que pugui ter mis
i a conseqüencia dc la diaersitat de
D'ença que fou expnsat el cadáver consentí aviat els orees q ue li han estas incompatibilitats, funcionaria, etc.
pública jutjaria en consemién- goig a un gran estadista doblat d'un
La Cambra — prossegui — conca- parees algans deis assistents sagrediren. regué aquell fet, ei grua dagents d'in- pialó
ahir, uns a l'hora de l'enterrament, la dirigits.
pensador,
que el fet que els seas adcia.
funnaci6 que es troben a Barcelona
desfilada davant d'aquest bou continua,
Cl acoger RIERA formula un oree neix rapiclament les tasques de les Ui bagué alguns feras. Ha estat prohi- va saber que a mis de la mort de
Entenc que es necessària la fiscalit- versaris es repensin, i hagin erempasvisitant-lo gran nombre de catedrática i al Conseller de iktvernaiiú. Manifesta Cornissions. i aquestes no donen l'a- bida a celebrarla diquestes assemblees, Rafel Arnau, un dels sabotejadors
nació dels partits d'oposicid. Pera cal sar-se qui-sap-los andes penjaments
bast. En l'actualitat sentó treballant i el constate de Treball esta lene gesprofessors de tots els centres ¿acento, q ue alguno ajuntaments per a e,itar
havia cstat ferit. Aquest era Granero, que la Higa cornead a cornprendre i estirabots, i co ell iinalment recoleta.
una multitud d'estudiants i la gran ma- iiscalització pública ~Jamen les sea- en alguns dictamen; que fan referen- tiona per tal de rtsoldre el conflicte.
No nlavien disparat pocs ni cairel
el
qual
aleshores
vivia
al
carrer
de
que no té altra sortida que reintejorra de la colemia argentina resident sions en hores inrempestises. a ti que cia a Sanitat. Arxius. Biblioteques.
• ••
París. Quan els agents de policia grar-se al compliment del seu deure. d'improperis les dretes espanyoles conels obrera del canas ournats en Ilurs Mutualitats, Salda: ata agricoles. Fien aquesta capital.
tra
el senyor Lerronal Les valles deAhir a dos quarts de sis de la tarda anaren a casa seca. van saber que no
Ahir, a primera hora del sentí, la vi- t reballs na i tt acudeixin
;lances, Prarroga de pressupostos
notes celibataries li detall la injúria,
se celebra una reunió de delegats obrera hi hacia tornat, la qual cosa cota:rosa
dua del doctor Blanco visita de nou LA PRORROGA DEL PRESSIls municipals. etc.
en llurs boquea suprema, crhomenot;
sospita que tenien.
POST DE Pan
En l'ordre del día de dernä figu- ¡ representants patronal& de la indas. la Digné
el cadáver del set: capós, i ora davant
la propietat privada no el considerava
que hacia pres part, junt
Irla textil de alanre.a, quedara, en
Un secretara hercio el aclamen.
d'aquest.
ren els tres dictemens que torea:
simia amb pell de gallina; i el sentisaboacte
de
en
el
cid
El senyor FERRERES 1 DURAN, gilt durant la sessió d'alair. Tira, principi, resol t el cuniliete que s'havia arias l'Arnau,
A dos guarra de dotze del matí s'orment general de la Dreta de l'Eixami que el dia abans aquell Ii ho
ganitai nenterrament del doctor Blan- en nono de la ComissiG, fa la presen- doncs, la imnressia que dimarts o plantejar a les fabriques de la indústna tatge
ola, que es una dreta toas un sol
havia proposat. Que luden quedat
co. i constituí una veritable j solemne tada del dictamen. el qual no loa ramur dilaceres. després d'aprovar la llci textil d'aquella cintas, La solada ha d'acord ell i l'Arnau per trobar-se
hame, el tenia per una mena d' ogre—
esser presentar pel conseller de Finan- de contractes de conreu 1 tres dicta- tingut per principi la pancista del semanifestacia de do!.
no cal dir que beta injustament — i
al
Parallel,
cantonada
al
carrer
de
Des de les deu del metí, el San; de ces sensor Mera Lotear, per trobar-se men: mes urgenas, seran suspeses nyor Bada propietari de la fabrica a Els Sant Pata .ani trobaren tres indivianta emul — encara mis injustaCointals", el qual va oferte que la recias- dua mes. Que havicn mantee tots cinc
Retraes. Sala del Comen i despatx rec- encara comalestent.
les sessions.
ment — de Robespierre i de Marea
Manifesta el sentar FERRERES que
toral de la Universitat eren plena comTambe figuraran en l'ordre del dia ció de dos dies de trtball per setmana en un auto, marxant en direcció a la
I be: ara el senyor Lerroux es respletament de catedràtics, personalitats i les mons que oblinaren a mnrrogar el de densa els vint atildes que man- es limitarte a un sol dia per semana da- placa Monumental, on baxaren del
atranca de l'Altar; la n'asa deis ulls
estudiaras. Les Ilistes conocades al ves- pressupost de 103 ter al primer mime '- quen de la hei de aontractes de con- ra n t aus termini de das mesos. Aqueo cotxe. Que feren parar el tramvia
de
tothom que té una finca o altea;
La Comissió municipal de Gadel 34 mili les mateixes out ha d'exribul nomplien ràpidament de signatu- Ire riel
anual será sotmis pelo elements del que hi pujaren, i que al mateix temps vera. Pla la seva sesiö d'alltr,
reu i la sesaló secreta.
i , d'ença que la Dreta de l'Eixampla,
planar ara a la Canana.
res.
l'aprovacid
dels
obrera
a
afeeSindical
—Si. El Tribunal de Garanties
ericies a les campanyes catalanistes
s'havia entaulat el tiroteig. Que se prendre els acords següents:
La fa::51 nrincinal d'aquesta prOrroga
A l'hora esmentada es tancà el reía,
<le la l_liga, llegeix "El Debate - , la
Constitucionals ens ha invitar a in- tats de Manres a . i si elle l'aproven que- senti ferit a l'espatlla, dirigint-se
Proposar a l'Ajuntament Ple,
de caoba, amb ornamento daurats, i, rels és la lentitud amis qué Ora portal la formar en la consulta que li ha dará en definitiva rescit el omitiere.
i el reconfort d'aquell indret
bausa
c
aleshores a l'auto que els
on• ••
funcionaris de la Casa de Caritat, fou valoració deis serveis traspassats, la formular l'Audiencia de Lleala resrecollint petició del Consell de si fa no fa beatific.
consignad() deis guata no f ig ura en els
CiOlt a aqttell flor, afegint que el darconduit al catee estufa, que era al ves- vells pi-resupo:4ns I nie compren
Al
vespee.
en
rebre
els
periodistes
el
Govern
de
la
Generalitat
de
CaI les esquerres, qui no havien fet
rer que hi arribá bou Arnau, el qual,
amb els pecte de la inununitat parlamentaria
tibul de la planta baixa, al peu de l'es- recur sos de les guisare extingides Dinu- dels nostres diputats.
sensor Seien els confirma que ha vaga
consequeneia de les ferides q ue ha- lalunya, que se CPCIe7:31 en usdr- circular, d'ençà del primer govern
cala d'honor.
--s A que ha estar deguda la eon- de Manresa eslava rescata i que aquest vis re/ata caminara gairebé arrosse- fruit l'esglesia de la Ciutadella Azatia, contra el senyor Lerroux! Reratisals.
Sabre el ièretre es collocaren les cometí tothom tornarla al Ins-hall. Per a gant-se per terna. Se n'anaren d'aquell Per a monnment funerari al qui petien incansables que mai no atara
Acaba dient Que la Conlissin adme- sulta:
rones trameses pel rectoras ele la Uni- teä de l'o. gr es 1 , 1 3 ele suggeriments que
—Amb motiu d'una causa seguida ahir a les ruit del vespre foto autora- lloc i els 5e115 companys el deixaren fou primer President de la Ge- enlloc, i ja és President del Consell
versitat, dels alumnes de la Facultas de li fuel., els diputats. el, vials nn dulaa contra el diputa: senyor Canturri. He cada la eelebracia d'una assemblea dels al correr d.:Aragcl, cantonada al de
per tenga acceda; i si dura gaires meDret, del Consular argenti i de nex-pre- que sntaran el dictamen. Queda cInsa la d'insistir, pera —segui dient—, que obrera en la qua! s'havia de parlar ex- Rocafort. Digné que no sabia on CO neralitat, En Francesc Macla.
sen en Cl poder. qui sap quintes veFormular
recites
clavara
el
sidenr de la República Argentina doc- discussia de la totalitat, i sense dis- no es tracta de cap recurs. sin '', d'una clusivament de la tornada al treball.
:cedes mis no en será'. Deien que li
dirigiren els altres amb r Arnau.
tor Airear.
• ••
eussia s'aproven els articles primer. se- consulta, i per això celebraren un
En baixar de l'auto trobà un anule, Tribunal Econñmiro-Administra- nrancava flama esquerrana, i ja veirm
L'escala d'honor i el vestíbul creo gen i tercer, que fmmen anuesta Ilei. canvi dimprersions en la sessia setiu
Central
contra
les
assignasi era esquerrista, que dóna escrupoi
aeompanyat
d'aquest
se
n'ara
fins
Manresa, (Per telèfon)— Del 'lasplena d'estudiants i nombras públic.
la natal Queda penden d'aprovació de- creta de densa.
tre corresponsal), — Lassemblea que es- a una farmacia de la Ronda de Sane cions de productes reforents al losament la dreta al dretisme; i no
;ruar dues compactes files, entre les finitiva
hi ha pas manera que ee'n cansa 1
A continuació el senyor Casano- lava anunciada per a la tarda s'ha cc- Pam on va comprar iode, tatetá i re- Dunc il'Espa nya.
quals passà el seguid.
Els articles anrovats <linera així:
finalment mai no s'estaven de ice saves va capotar una sede de ramas lebrat a dos quarts de den del respre. meis per curar-se tot sol la ferida
Retara
de
quantitats
en
capeArticle
r.
—
FI Pressupost per a Pan,- que justifiquen l'existencia de la imA tres guarra de dotze en pum es
ber que el tensor Lerroux, en llar
Il a ti ngnt ll oc al Gran Kursaal, tense que tenia a l'esparlia esquerra. Que dients de plus vt.lua.
pose en marxa la fúnebre comitiva. fi- 1 ,113. prorrogat per al primer trimestre munitat parlamentaria, i mes a Ca• que
apinió, no era bo per a res. I ja ho
s'hagi registrat el Inés petit inci- havia romas amagat al domicili d'uns
Paga/neta de comples per a veieu: ara tots plegats heno de regurant al cap la clerecía parroquial de lame que som per la Llei del 27 de talunya que en un altre lloc, car no dent. La comissió lun donat
amics,
fino
que
li
recomanaren
el
del
compte
de
desembre
del
rus
a
d'afirmará
regins
duamb creu aleada; despees seguia el fecarrer de l'Aurora, on ha estat de- a I Pudre les despenes oausades als coneixer que la realitat és ben a la
existint poder moderador cls nostres
retre i darrera d'ell una secciä de bi- rant el seson trimestre del 1034. amb representarais es Seurien mediatitzats record a que s'havia arribat, despees tingut. Afegi que podia assegurar que Registres de la Propietat anib inversa, perque. tot comptat i debaIn farmula d'adaptaría a les necessitats per una serie d'influencies externes de les gestions efectuades arri. anal, els Arnau havia mort dins l'auto i no en
deils i portees de la Universitat.
tut, no hi ha paper que no faci.
nbdiu d'expedients de pille
pr,metaris de les fabriques "Eis CorlaA continuació hi hacia la primera it' aqtteats que COMIN:11,11 els estats a i
al Parlarnent.
BELL 1 FILA:
rais" i Serra i Peleare La solircin do- una Casa particular, perer que no sabia
Fixacions
de
<moles
i
rectifipresidencia, cornposta pel senyor Ser- de variants en despeses i ingresos nue
A més— digné— fou aquest un nada al conilicte ha estat la segada: Oil baria estas conduit.
cacions
en
el
padró
d'inquilinot
raclara, en representacin del cap del s acompanyen.
Mis tard, la policia aconsegui que
En consequincia nautoritza Del' a l'es- acord sur va prendre's per absoluta la semana entrene es treballaran q ua- altres dos dels detinguts— el valencia
iproVaCi n ; si i, C,smples preseaGovern, senyor Lerroux, i del Govern
unanimitat.
tre dies, 1 la set/nena cinc . i a partir
central; l'alcalde de Barcelona, serie« mentas exercici trimestral un vint-i-cinc
Cardona
el Pau Pascual— es con- tats pela directora de Grups Es—;Anireu
a
Madrid
tal
d'eres
d'aquesta data es treballara normal. icssessin itambé
Pi i Sunyer; el rector de la Universa- Ter cent de les consi g nacIons desne- vacuar acuesta consulta:
eolars
autors de l'intent de
i de la blanda Municipal.
nient sis dies. Sembla que el 'notita de
tat, doctor Bosch Gimpera, en repre- se5 pressupostades nel tn33. amb le; vasabotatge que Conta la vida al seu
—No, no caldee. Delegarem la
Obres d'habilitaciA etu loca la
sentad() sets i del Govern de la Gene- riants stur resultin dels augments i han riostra representacin en algun dipu- suprimir aquests dies d'agrestes diles conapany Rafel Arnau.
Hagat o per a escoles.
setmatres as degut a la necessitat de natral:ter i conseller de Cultura; el rector xee nee s'esmenten en l'estat si adjunt. tan.
El Cardona pertany al Sindicat del
Artirle 2. — Es autarazada renauralitzar
entre les seccions rara de la Fusta i el según is elsehonorad i catedràtic de Dret, doctor seSubvenció de 1.000 pesset eEartitud de la Miga, que en de filatslai producen',
ció
dels
insta:aloa
rentrihreions,
taxes.
les
mateixes
cateixits
d0
nyor Eusebi Diez, i el consol de l'Arusta. Andadós digueren que eren in- a la Cambra Oficial del Llibre,
dreta arbitris, recursos (Mamila de la saben?
nes. L'assemblea ha actirdat per unani- tinas arnics de l'Arnau i que amh ell de Barcelona. per a contribuir a
gentina, senyor Mugia.
--La ignoro. Unicament puc dir...pide que aliar a la tarda ens visiLa segona presidencia la formaven Generaalat, compresos en el Preso:ame vos — acabä — eue é5 probable que nntat reprenire el treball arnh aquestes el Granero i dos desconeguts d'ells la Festa 11e1 LIthre.
taren a la Redacció un grup de siegenels devano de Dret, doctor facie; de d' ingre s sos Per al 1933. cite es faran assisteixin a la sessió secreta de condiciona des de atine al mata
enarca amb un autonuabil a reahtzar
Jubilacions, viduilats i pague,: sientes mecaneagraies de cases de maquiEntre els chrers que han assistit a el sabotatge al trainvia de la linia 50.
Ciències, doctor Mur; de Filosofía i efectius durant el stann trimestre de
Lletres, doctor Xirati t de Fati/lada, l'anv nne aom de conformitat ama, lea denle.
l'assernhlea Ola chservat rin gran de- Coincidiren en coMessar amb el Gra- de gracia relatives a funcionaria nes d'escriure, protestant que una casa
s posicinns en vigencia. reamar Exades.
REUNIÓ DE COMISSIONS
del rano organitzava pel seu compte la
doctor Deulofeu, i de Medicina, doctor di
sig de reprendre el trehall.—C.
nero que es trobaren a l'entrada del m tan eipals.
també, lee consignacinns d'ingreems en
Abir a la tarda e% reuniren al ParTrias Pujol.
• ••
Apravaria de quadres de 1111- inaterea diada e anulo aquest objecte, ja
cure- de Sant Pata tocant a la Ronda
vn vint-i-rinr 'per cent les del 7013 len/cm les seesucnts Comissions: de
Seguía despees la tercera presidencia amar lee variants que exigeix na-lamacin
baria detnanat a l'Ajuntarnent el Palau
A la fabrica "Aprestas Reunas. S. i marcaren tata cap a la Granvia meraciú del comentiri.
familiar, formada pela swyors Ruiz, r,e1 trimestre cine es detallen en Testas Satinar, per a eullestir lo hei J le
de Belles Arts. Les mecanagrates viTamhe digueren. cona l'esmerilar
ees;
d'Economia,
a
continuar
esper
a
permiResalurians
relatives
a.",
a
Prensa
de
Mar,
hi
hacia
va
a
de
g
saetas lamentaven, sobretot, que l'enArenas, Fraga, Alcaraz, Bel:nades, Ma- h adjant.
tudiant la hei de mutualitats; de ,-ragos plegats.. Els males de la ¡a- Granero, que l'Arman lumia mort dilas sos d'obres particulars.
tau. "El triangle", organnzadnra de la
teas i Perematen
Ancle 3. — Es antoritzat e Consen Cultura, per a examinar la llei tle helea estan espatIlata. de
lautomabil en el qual fugiren, i que
gut a un sa- en
A continuació anaven els vocals del exerutiu re- a amnlIar ientis,i q d'obli- defen
de
sobrants
de
festa anterior, 1 per tant representant
Dedaracions
esten
al
correr
d'Arenó
baraca
<lel
s a del natrinanni artistic;
l'oletee atas ProP i s obrero.
delegat
autentica de la menanOgrafa. qiedes posPatronat L'niversitari, amb el secretari, naelons de fi.. la Genesalitae
cotxe el Granero per a anar-se a curar via pública.
doctor Balcells; els catedràtics i proles- arrnvada rer Llei rIal 22 de mare dal Contractes de (narrar, per a l'estudi del treball la va intervenir demanant la ferida, i que elle lancaren uns asaetergada
a segun tenme per culpa d'aqueAcceplarinns de cessions gra.
l'articular sobre piurcenia sie Go- als Marees que tornessin a 'rebanar, i
sors de la Facultar de Dret, de 1-iloso- tos en la nuantitat retal de 3.7en 50n0) de
tees mes eitlli, deixaat dins lautu,- tutes .le torta: aya vials i apea_ lla casa i que ara satavia vist obligada a
vernaciO,
per
a
estudiar
tres
Ileis:
armas
s
g
aren.
La
lora
peihnca
hi
ne
.
fi 1 Lletres, de Ciencies, de Farmacia Pessetes . representadas per aano titols de
&manar el teatre del Bous per a poder
dos desconeguts anal) el ca- vanid do rasants.
de P messu P osta s manicIpals, la trae- va d onar l'ordre de ele‘allntiar el lo- mislsil
fer la festa.
i de Medicina, i el senyor Ribé, cap de son pessetes cadascun.
de l'Arnau.
binas sobre
en poblacions
c al. Tora els °brees van riada mera., dáver
a
par
I
imanes,
Bequeriment
s
Acabaren pregant-nas qua desconfiase
Cerimonial de l'Ajuntament.
e r esmentadet oblig9 eions hieran ms's de annon
El Pascual cenfessa també que és
habitaras.
¡
la
de
creadas d'ells que es van manifeain . dient
Dirertors i representarions dels ,easser e en e t ril en 1es c e nd isien s reee i ssino de les invitacions i easenyanansal
có del Juras d'Exaccions locals, que que la fabrica era sea( i que ariinsella- an dels si tie anaren a casa d'Angela ando mafia d'obres particular,: i
Claustres dels Instituts de Segona
tes 1/11" rartide 2 de la Llei e9I1C11tIlla pila de papera que acreditaven qua
ha de substituir els Tribunal, Eco- ved ei s a lte e s lf ui r cci es nmeuessin. Fo- fiareis, disneaera de l'Arman, a rece- installarions industrials.
senyanea, Balines, 2.1a ra gala Asistas tarh.
Ihr les robes del mora i que hi troba
Rosolticions referonts a la im- eren elles les que ta. 'laven ° r eatanren detirgins i portets a Barcelona.
El r,oluete de l'ampliació de l'enas- nómica.
March, Pi i Marean, Salmeran: ihrer.
la bomba, que Iliura al sru company. posicie de contribució de millo- zada narre pasmar i les que renten, per
tors i representada dels Claustres de s ia d'abligadans de Tres-recia s'atairatant, mes dret que ningii a usdefruitar,
Sobre aquest episodi emplicä que
aaas11111«,
isfer
les
des«
a
sa
r
ra
en
primer
terme
Comerç,
Arles Escotes especials
el Palau de Belles Arta
pasat j ant per alontjuie trohá un indi- reo.
quitectura, Narmals del Magisteri, Efe- Pe s e s que s'efe:atan durant el ree,n trideis
permisos
per
a
Regulacb5
no
vIslu de l'Organització", al qual
Com que, per la nastra banda, no telies Arta, Arts i Oficie i nodrides re- me stre de l'aras ove “..M 1 de conformimes coneix de vista, que li ordena que exercir la indnstria de cirabales. nias preferencies, aja: com fina ara hein
presentacions de tots els centres (la- tat a mh les ree vi s ane s nresstinOstSr.es
acompanyés
un
tercer,
del
qual
tampoc
acollit
les notes de la Diada de la mede
la
de
coniptes
Aprovació
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ceras a culturals de Barcelona. Acale• que earre-ranatan a cabal% extraordinana sao el nona, a recollir les robes
sana:arda número 1, aVtli nalcollim una
Casa de Miilernologia.
mie s . entitats i corporacions ofidals i ria i en el manee qu- resulti a facintsr
el bagatge de lastrnau, pula que h
de la número a, fent-nos el propasa de
el fparannament de I a Tre s preria a e la
ColebraciA de suhhesta per al no donar-ne cap mea per deasar totparaculars.
havia papera compromete:iras. Aixi
A continuació anaven les Juntes de Generalitat durara la er arreaa trime s
ato bereut, i assegura que ell es limita suinnInistrament a la Clínica Ilota contera.
-tral
les Associacions profess:onaas d'Ahora
i Hatear la maleta i la carta a aquell municipal do Psiquiatria dels arDiu alud Ig nota que ens lliu raren lea
El PRESIDENT manifesta esse Per
Llibre del dia:
nes de les Facultats universitaria, i
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f:IIKLIESPEC
JohnGilbert, dificultats que t'obligaren
a retirar-se, són perfectissims i en conseqüencia l'han contractat de momear
per fer diverses pelficules. El que fóra
interessant conéixer és si els que s'han
modificat són els micròfons o be la veu
i secretari de Laemmle, etc., etc., amb de John Gilbert, que ha permès el remotiu del 28 aniversari del president torn d'un dels galants més anomenats
de la Universal en la indústria cine- de les darreries del cinema mut.
matográfica. Altres personalitats com
* Aviat podrem tornar a veure AlR, Harns, director de les edicions de
l'Est de la Unió i el vice-president bert Prejean, l'excellent actor francés,
en
un nou film titulat "Un hijo de
de la Univemal, R. H. Cochrane, etcétera, etcétera, se citen igualment en América". Annabella, que veiérern per
la reunió que a Nora York se cele- primera negada en "El milió", de Rebarä. Els representants esmentats né Clair, forma part, també, del red'Europa han arribat en el vaixell 'animen d'anatst Ima
"Aquitania" a Nova York.
* En totes les vides d'home s'ha
* El batalle dels directors sota dit que en els seas éxits i en els seus
contracte de la Universal acusa un iracassos es troba sempre la dona. Ella
nombre de /8 en ractualitat, que són és, gairebé sempre, la que enunotlla els
:eus trioinfs o la cale provino la seva
els següents:
John M, Stahl, James Whale, Frank L aguda. .sques.a IttlaP e,t.0 preBorzage, Lowel Sherman, William s-.e.'x "El p..lc.r y la gloria'', el film
Wvler, Karl Freund, Edward Buzell, excep. i i rial • tic mo.t ira ‚'estrenara
Karrt Neumann, Edwin L. Marin, al Fantasio en "Sessió Mirador".
Aquesta és la sintesi: una vida d'hoEdward F. Slontan, Edgar Ulmer,
James W. Horne, Robert Wyler, Ed- me que s'atila del no-res instigas per
ward Laernrale, Lluís Friedlaender, l'ambició d una dona, Quant en els seus
Ernst L. Frank, Ray Taylor, W. P. esforços pasea per sobre de la mateixa
instigadora, arribará roblit, i una altra
Hackney.
dona mes atractivola esborrarä el pri* Metro Goldwyn Mayer Ira re- mer amor. Egoisme de rhome i, per ésunit en una sola filmació artistes de
hunià. Per6 si una
l'anomenada de Marie Dressler, John ser cruel i egoista,glòria
moral i mateBarrymore, Lionel Barrymore, Jean dona l'eleva a la
rial
l'altra
dona
l'enfonsarà
en el pitArlow, Anita Page, Jean Hersholt.
Wallace Beery, Lee Tracv, Edmund jor tracas. Alzo es "La poder y la gloLowe, en "Dinner al eight" ("Cena ria".
Aquest film Fox, objecte de la próa las ocho"), que es projecta al Féxima "Sessió Mirador", compta entre
mina.
els seus interprcts: Spencer Tracy i
* Noel Coward té sols 33 anys Colleen Moore, la qual després d'un
i és el més popular dels autors d'An- llarg allunyament, es revela com a acglaterra i dels Estats Units. Es ve- triu excellent. Helen Vinson i Ralph
risas que les seves activitats són múl- alorgan completen el repertori.
tiples, car a mes d'ésser autor és
actor, cantant i compositor.
* "Felipe Derblay" (Le maitre des
Noel Coward comeneä la seva tas- Forges), obra mundialment coneguda
ca al teatre com a actor, i no trigà de Georges Ohnet, obtingué en el teaa estrellar algunes obres que li do- tre un exit esclatant i ara ha estat
naren com a autor u n mes gran re- trasplantada al llene pel célebre superlleu, No ha deixat, però, la sena car- visor Abel Gance. L'argument de l'orera primitiva, car c.ontinua essent un bra és conegut de Sobres per tothom.
dels puntals del "Guild Theatre", al
Abel GanCe, el gran animador dacostas dels artistes Alfred Lunt i quest film, en transportar les situacions
Lyon Fontaine. Generalment Noel a la nostra epoca, els ha donat el seu
Coward treballa en les obres escrites estil personal.
per ell.
Gaby aforlay n'és l'intèrpret.
Les seves mis famoses produccions
teatrals són "Vidas privadas", "Ca* "Tarzan de les feres",
balgata", que realitzi Frank Lloyd, basada en una de les series de "Tarzan"
i "La noche es nuestra", que Ira estas escrites pel célebre Edgar Rice Boradaptada al llene sota el títol de rough's, i interpretada pel campió mun"Reina el amor". Les dues obres pre- dial de natació Buster Grabbe i Jacquecedente també han merescut els ho- line Wells.
nore d'ésser interpretades per mitjà
* Sin a Barcelona el senyor i la
de la cinematografia.
Recentment hem llegit la noticia senyor Herbert i el senyor Hessen, que
componen
un dels equips de la Fox Moque Noel Coward, autor de "La noche es nuestra", sera condecorat pel vietone que coren les conegudes Catiies
rei Jordi d'Anglaterra en premi deis Mägiques. Aquests senyors han vingut
amb robjecte de filmar una catifa soseas merits literaria
"Reina el amor", una de les mis bre Catalunya, que haurä désser un
famoses obres escrites per Noel Co- document viu de la nostra terra i tinward, ha estar adaptada al llene per drà un excepcional interés per al públic
la Paramount i té per protagonistes catalä. El Patronat del Turisme i la
Generalitat de Catalunya han donas les
Claudette Coibert i Fredric March.
majors facilitats per a la filmació d'aquesta pellicula, que porta el titol provisional de "El encanto que es Cataluña",
El mateix equip té el projecte de filmar una altra catifa sobre Espanya en
GRAN ÈXIT
general. Són aquestes, dones, dues noLUCIEN BAROUX EN
ticies que públic i empresaris hauran
d'acollir amb entusiasme, en la seguretat que aquestes dues penicules hauran
désser altres tants enaltiments d'Espanya i deis seus costuras i manera d'ésser.

EL CINEMA
LES ESTRENES
Catalunya

F. I. D. A.

Una de les coses que solen tenir
més les novelles espanyoles sol ésser literatura i una de les coses que
menys tenen acció. Això fa que, en
portar-les al film el director tingui
molt lleure de presentar plans, pallomames i angles mentre l'acció Hangueix. I, cosa curiosa, Ilangueix tant
més com mes intensa es en els intervals de la literatura, perqué el cinema admet molt poc els intervals.
Es per això que els americans han
adoptat el procediment de les adaptacions i ho adapten tot, per bé que
de vegades adapten el que per ell tot
sol ja esta adaptat. Però tot excés
dolent, i aixà és sabut de tothom.
No coneixem "Iaos hijos de los
celtas", la norella d'on ha estas tret
el film "Mala", però tot fa suposar
que Rafael López de Haro s'entreté mea en descripcions. Pede una
descripció, que en un llibre de vegades
vol pagines, en el film es fa en deu
segons, seise necessitat d'insistir i
de tornar a insistir per obtenir l'equivalent de termas de les pagines del
llibre_ El film demana l'acció del llibre en el fons descriptiu. Però aquest
fons, purament visual, i que pot veure's d'un cop d'ull, no ha d'interferir
en la manca de l'acció.
Trotze, el director, en possessió d'un
bon objectiu insisteix excessivament
en aquesta part purament formal del
film. Ens dóna, és cert, molt bones
fotografies. Però són fotografies que
no fan avançar l'acció ni l'expliquen.
Més aviat la repeteixen, a la russa.
D'aquesta manera el drama de la
lluita entre la superstició, la maldat
i la ignorancia per una banda, i les
idees modernes i l'amor per una altra, que podria ésser una cosa violenta
i magnificament ti-agita, es dilueix en
preses de vistes i angles que fragmenten racció i es presten a equivocacions i, encara que en fan un film
interessant, no en fan el film que
seria sense aquesta preocupació per
l'extern. Però ara ja sabem que
A. Trotzs pot donar-nos un film ben
fotografiat i as/lb originals preses de
vistes. Podem esperar, dones, que en
el pròxim ens explicará racció amb
tota intensitat.
En el repartiment hi trobem actors
com Antofiita Colomer, R. Velez, ViIlagómez, Barrera, Ricard Mulioz.
Félix de Pomés Josep Lledó i
d'altres, i quadros ripies i cançons de
la tradicional Galicia.

"Por el mar viene la ilusión"
Fantasio

UfIlms

El tema del princep, clässic a ropereta, combinat ani amb una campanya de cinema, fent que el princep
veritable faci per casualitat un paper
de pr. fr./ceo de pellicula, dina materia
percprè Geza von Bolvary ,el director
alemany ens doni en versió francesa
una aventura de marine, d'actors de
cinema i de nobles d'un pais imaginari. Un assumpre que es presta a
molt moviment i en el qual Lucien
Baroux fa un paper de comeraman
molt divertit i Edith Mera, el d'hecoima. Jaques Catelain, com sempre.
inexistent en el paper de protagonista eorn en tots els altres que E
havíem vist in illo tempere.

Fa n t a sio

Por el mar
viene la ilusión

* Respecte del projectat viatge
de Carles Laemmle, fill, a Europa,

diuen de Nona York que el president
de la Universal, el seu pare, ha decidit que les converses sobre la producció Londres i París es portin a
cap a Nova York, tota vegada que en
la dita capital hi ha Max Friedlan,
el director general de la Universal a
Europa, i Fritz Keller, a més de
Grainger, el director general de vendes de l'exterior, Joe Weil, l'asistent

ufigo inaong
DEMA, ESTRENA
Dues pellícules que omplirien dos cinemes distints
en un sol programa
..«.EVANS
auc'ÉRADY

d'Estat", tots deuran obeir-lo i trebailar. Hi ha un moment que els queviures arriben a faltar i es planteja
el greu problema que un dels habitants de la illa sera devorat pchs
seus companys, Tots lento por, puix
saben que "Carlomagno" és implacable.
A la fi apareix un avió que va en
busca dels náufraga Tot seguit la
vida canvia. El rang social torna a
entrar en vigor. El rei destronar coneix la cólera del seu poble. Fins la
bella Rosa, que, després del "cop
d'Estat", fou l'esposa indivisa de
"Carlomagno", oblida la felicitat passada i abandona al seu reial marit.
Al vaixell que els porta a Franea,
"Carlomagno" sent plenarnent la miseria de la seva caj,guda. Quan era
poderós el respectaven. Ara, els seus
antics súbdits s'aparten d'ell amb desdeny. Sofreix tant, que resol fer-los
una broma terrible. Els diu que a la
illa ha descobert una mina d'or fabulosa. Será immensament ric. Tots
retornen amb ell. Tenen Mil negocie
que proposar-li. Coneixen el seu geni... Fins la bella Rosa li torna a dirigir mirades irresistibles. Tanta baixesa subleva el marsellés. Con/ castigar els seus lamentables súbdit? Ah ,
ja ho sap! Aqueixa mino no existeix
montes que a la seva imaginació!...
Després de dir-los això, deixa als
tristos personatges abandonare als
seus escarransits instints i torna al
seu ofici de fogainer. Una visió
racompanva: la d'aquella Rosa infiel,
peró delicada...

El Teatre

DIVENDRES, ESTRENA al

CAPITOL

ESCENARIS
Aquesta nit, i Es ja hora, s'estrena al
Victoria l'opereta del mestre Detrae
Vila La embajada CII peligro, !letra de
l'actor Angel de León. Ultra la tiple
Gloria Alcaraz i el bariton Pau Hertogs, que, com vam dir , la cantaran. Mtervenen en a leiartseatació les tiples
còmiques Empar S-us i Enriqueta Conti i els actors Ferran Vallejo i Rodolf
Blanca, entre altres elements. Sembla
que la presentació será cosa bona. Del
mestre Dotras Vila, autor de la música, cal remarcar que fou l'autor de la
partitura de la revista NaPoleónicas;
en aquesta revista i en un grapar de
cuplets, sial com en l'orquestració de
partitures per a nombrosos films, el
mestre Dotras Vila, ratisic jove i d'empenta, ha donat repetides vegades mostra del seu talent i de la seva traça.

i211 u .11;

Un film allucinant
Carceller, flauta, i está integrat per
les següents obres: "R icercar e".
J. S. Bach; "Cinque concert de Brandenburg", J. S. Bach; "Sarabanda",
F. Ardévol; "Holberg Suit", Grieg;
"Sinfonietta", Siegl.
Poden sollicitar-se invitacions a:
Patronat Ardes-o% Fiveller, 34, segun
pis. segona porta, de les cinc de la
tarda a les vuit del vespre; Casal de!
Metge, Laietana, 31; Llibreria. Nacional i Estrangera, Rambla de Cata.
lunya, 72.

* També está finada per a aquest
vespre l'estrena, al Romea, del poema
dramatic en vers, de Bartomeu Soler,
Alar en la aldea. "Aquesta obra, com
totes les que anteriorment he donat al
teatre — ha dit poc mis o menys el seu
autor —, és fruit del que he anat
pel món i no del que he llegit. L'amor
¡ el dolor s'agermanen en ella fins
finit. Es una interpretació personalissiFestival d'art. — Per al propvinent
ma d'una Castella que, si be vol ésser
13 els alumnes del sise curs de
Castella, no vol plasmar ni recordar la dia
Medicina organitzen una vetllada
"SU ULTIMA PELEA"
Castella que en el teatre i en la noveria
dan
a la sumptuosa sala de festes
Loretta Young encarna, en aquest aixecaren abres viatgers".
del Casal del Metge.
nou filio del qual és proatgonista junt
amb Douglas Fairbanks, Jr., una
Meted Plantada, després de la Sena
* Ha estat llegida a la companyia
jove xicota que fa de triare de quatre del Nou una nova sarsuela: El /agur. brillant actuaciö a la sala Gaveau.
L'autor
és
un
jove
compositor
mallarnens que li confien a una Ilunyana
de París, ofereix un recital, en e'
qual figuraran les cançons que den,:
granja de la qual és propietaria una qui que es diu Codina.
tia seva, Mine Ilcalahon, i que les
a l'esmentada sala parisenca.
del
tenor
mexitä
Ridues cultiven i curen.
* Els concerts
FIn collaboraran, ultra Mercé Plan Loretta Young, els instints maten- card Lara se celebraran els dies /5, 20 rada, el conegut bailar/ Joan atagt;del
mes
corrent
a
la
Sala
Mozart.
24
i
nals
de
la
qual
elan
demostrar
des
nyä, el pianista Alexandre Vilalta
Ulteic;IviaiARDY
de la seva infancia, s'ha sentit molt L'acompanyarä la pianista Enriqueta i l'Agrupació Artística del Casal del
en el seu ambient en "Su última pe- Carreta.
Metge, Is qual está integrada excluEl que ha passat a Nova lea", on els seus fills adoptius. Fasivament per aletees.
* El recitador castellà González
York a tres noies assedega- rina, David Duran. Dann O'Day i
Aquesta vetllada promet ésser de
Mickey Rooney, rebien tosa classe d'a- Marin vindrä dintre poc a Barcelona. grata recordanea per als seas assi,
des d'amor, i el que ha pas- tencions
dels seins instints maternals. CM actuara?
tents.
sat a les trinxeres a dos "Su última pelea" es un film on el
* Al Nou alón es dina aquest vesdrama d'una vida estä dulcificat per
Merce Plantada a l'AssociaciU
Quixots àvids d'aventures l'amor
pre per acabada la temporada de circ que
d'airees vides.
Obrera de Concerts. — A reminerit
Warren William, protagonista de fa alguns dies inicia en agua Iloc el se- cantatriu aferre Plantada — que acaAdquiriu les vostres locali- les obres "El rey de los fósforos", nyor Willy Frediani.
ba d'assolir un gran exit en un rectas
tats amb anticipació per a "Tres vidas de mujer", "Entrada
de
* El comiat de la parella Ladrón recital donas a la sala Gaveau,
de empleades" , etc., es presenta en
París — l'Associacio Obrera de Conaquest grandiós programa un
nou tipus totalment distint en la de Guevara-Rivelles co tindra lloc, con- cert, li ha reservas el nove de l'acApolde la Warner Breo First tra el que anunciärena al teatre sin
Avui, darreres projeccions producció
els tual enes. Aquesta excepcional sessio
Nationale "El adivino", en la qual en- 16, sinnt a l'Espanyol. Els dies
de
carna el Gran Chanara, un mago que mateixos. o sia els 14 i 13 del mes de Cant, que se celebrara el diumenge
el futur i dina consells en cure. Per aquest motiu la presenta- cha 18 del corrent, revestirá un inteTempestad al amanecer endevina
per a ohtenir exits, i que en el fons ció de respectacle de music-hall de "Les rés musical que cal subratllar antino es més que un pocavergonya moit fines de France" ha estas ajornada per cipadament. Tres gloriosos noms
figuraran en el programa: Schuhert.
llest, ajudat admirablement pel seu al dia /6.
Mussorgslo i Wagner. Del primer es
soci, un trinxeraire que corre buscant
cantaran una bella selecció de les
noticies per que el Gran Chandre.
més formuses i nienys conegudes
després de fer grans preparacions al
Cançons; del segun, el cicle complet
llegas i Valenti Perera. Cura a direc- seu laboratori cientific, a presencia de
"La cambra dels infants", una • de
tor ma ya John Reinhardt.
la sena clientela, les vagi repetint una
les obres mes encisadores i originals
a una, com missatges vinguts d'un
de
"El
principals
del genial músic rus. De Wagner,
* Els den actors
min desconegut. Així aconsegueix enhombre invisible", de la Universal , ganyar tothona ärihuc la sena secreultra altres obres, es donaran en priNOTICIAR!
mera audició quatre interessantissi.
adaptació del 'libre de Wells, sin, coas täria que acaba fent la seva esposa
de
la Ilovella original, anglesos. Una "xCon s tance Curnming és la bella seBach" mes composicions per al "Panes",
del
"Festival
Els
solistes
estreGlòria
Stuart,
cepció la fa miss
Goethe.
cretäria del Gran Chandra, i el seu
lla del film. Aquests sin Claude Rains, treball al costas de Warren William de "Música da Camera". — Han
Pe al de donar a aquesta sessio
quedat designats els solistes que
Budley Digges, Una O'Conner, Henry no desmereix ni un moment.
prendran part en el gran festival el relleu indispensable. sollicitat
Travers, Furrester Harvey, Merle Totla
collaboració ele l'intelligent pianitBucle que l'Associació de "Música
* Pròximament tindrem ocasió
tenharn, E. E. Clive, Holmes Herta Pene Vallribera.
tornar a veure a Raimu, el cómic da Camera" prepara per al dia 21.
bert. etc., tots de rescena anglesa.
Com tots els concerts organitzats
marsellés, intèrpret de rexcellent film Sin els artistes Andreua Fornells.
de Pagnol "afarius". Recordern soprano; Concepció Callao, contralt; per l'Associació Obrera, aquest reci* Una Henkel, que veiérern en un
tal
de "lieder" es reservas als socis.
riltimament la seva P resencia en di Emili Vendrell, tenor; R. Fuster, hapaper secundari en "El carrer 42", de
-versalínodiques. riton; Eduard Toldrä. tenor, i Vi- Per a aquest mateix concert i els viLloyd %lora ha estas anunciada per
cene 11. de Gibert, organista. Tan riente, a carrec de l'Orquestra Pan
Ilarold Lloyd com a intèrpret d'un
valuosos element 5, conjuntament Casals, s'admeten inscripcions a sefilm que comenearà aviat, "Tire Cate
amb el gloriós Orfeó Catalä i una cretaria (Alt de Sant Pere, 27, prinPaw". Aquesta artista, que actualment
"CARLOMAGNO"
Teutre
nombrosa
orquestra, sota la direcció cipal) tots els dies, de les set a les
estä concentrada per M. G. M. ha estar
nota del vespre.
En el curs d'un creuer, el iot del
de rillustra mestre Lluis atines, ascedida per aquesta productora a Ha- baro de St-Mayer naufraga vora -ma
segures una inoblidable execució de
rold Lloyd. El film será distribuir per illa deserta mediterränia.
la
de
les tres cantates i fragments
la Foz; con/ sabem, el conegut cómic
d'aquest accident, St-Mayer.
Passió, que formen el programa de'
és productor de tots eis seus films que la sena bella "amiga i els seus invitats:
"Festival Bach", de les quals obres
fine ara ha distribuit la Paramount.
un compositor, un director de teatre,
no será donada cap altra audició que
per Walter Huston
* Lilian Bond rue g ue a Londres. oil metge i un periodista, és troben
1 areservada als components de l'As- No podem publicar les notes
l na de les minore produee., que oterelx sociació de Música da Camera.
Conquisti el primer premi en un con- apuradissims.
CIFESA
agueSta
temporada
nacinia,
curs de bellesa a la sena ciutat
El fogainer, Pittalugue, al qual anoUltim concert a benefici dels RosProduccid Columbia
i com a resultat obringue un contracte mentn "Carlomagno", minyó pocapitals de Sant Llàtzer. — Demà, di- pregades que no vinguin esa la famosa Revista Musical de Coch- vergonya, es troba entre eis nisuirags
vendres, a les deu de la nit, tindrà
ran. Després d'aparéixer amb exit a i és, sortosament, un rnarsellés eixolloc el tercer i ¿arree concert de la
Londres aria a Nova York a actuar als rivit. Tots el consagren de seguida
Un documental sobre
serie que ve celebrant el Patronat crites en català i amb un
teatre locals.
com a doméstic, cuiner i criar per a tot.
Ardevol al Casal del Metge, Laieta"L'Opera
de
París"
Properament la veurem en "Delirios
"Carlontagno" fa possible la subna, 31.
1
del Trópico".
sistencia de la petita colimia. A canEl programa va a carrec de l'Or- timbre o signatura coneguda
vi a aquesta soalicitud, recull bresques.
Aquesta setrriana sima acabas un do* L'exit de la patena Frederic violències i desdenys. Tot esperant cumental sobre l ' Academia Nacional questra de Cambra Ardévol, amb la
collaboració dels solistes Leonor FaMarch-Claudette Colbert en "El signo un socors improbable, ele seus tiränics
"L'Opera de París",
bre, piano; Robert Platja, violi; Joan
de la cruz" ha animas els directors de }tostes viuen ociosarnent. Per a matar Francesa:
El
guió
ha
esta
t
isc1.1
per
Pierre
Sila Raramount a entroncar un altre cop ravorriment, decideixen — a pesar de
card,
pintor,
11.
Claude
Lainbert
ha
una
producció
de
gran
llurs talents en
le protestes de St-Mayer — benefi- realitzat aquest film amb la collabora- 1 ••••••••• • 311•1111111111111••111•111111•• 313331133333111•
a
espectacle: "Reina el amor", dirigida ciar-se tots, alternativament, i durant Cii
•
Bussen, director de l'or- •
per Stuar Walker.
una setniana, de l'amistat de la bella maestra de l'Opera.
II
•
•
••
* "Belleza a la venta" és de Ri- Rosa. Ni cal dir que el nostre bon
Aquest film mostrará al públic la bisLlegiu
chard Boleslavsky. En aquest film, un "Carlomagno" és excliis de tan ama- birla d'una obra des del moment en que :
U
ble
repartiment.
El
bon
humor
del
reflex de la vida turmentada, tan plees rep fins al dia de l'assaig general. o
a
na de contractos, de tres noies novaior- fogainer s'ennuvola... Sense ell... quC: Es un documental complet del que en mi
ir
quines plenes de joventut, frivolitat i seria d'aquests "snobs"? Pensant així aquest espai de temps succeeix al "Fo- ii
r
ir
se
sent
pujar
la
sang
al
cap
i
no
por
alegria, que ensems senten com Mugí]
yer
de
la
Danse
de
l'Opera".
El
film
i
les tristeses i sofriments de la vida: contenir-se. Agafa una estaca i, amb comenea al despatx del Sr. Rotiché, di- a
u
Ci
a
afagde Evans, Una alerkel i Florare veu de tro, es fa cärrec del comanda- rector de l 'Opera , que china les (mires U
e
Mac Kinney, principals intèrprets d'a- ment a la illa. Després d'aquest "cop per començar ele assaigs d'una obra que U
r
quest film,
acaba de rebre; aquesta es va materiaa
litzant fins a convertir-se en especta- a
e
* La música de ' Por el mar viene
1.
cle, assaigs d'actors, de bailarina, d'ore
la ilusión", que es projecta al Fantäquestra, amh les seres inacabables re- i
o A
AIXO ÉS UN FILM!! AHll
sio, és dirigida per Gera von Bolvary.
peticions van transformant-la en realitat. a
9
OR a
U
Franz Grothe ha escrit la música que
a
Han
pres
pan
en
aquesta
peHicula
lee
a
acompanya aquest film,
e
a
cantatrius Faeno Heldy, Wenspaulous
En el repartiment figuren Edith
a
Almona; els cantora. Georges Thil, Vi- U
Muera, Daniele Barrieux, Jacques Caa
•
D
Ilabella,
Le
Clezio,
Etcheverry;
Avelitelain i Luden Baroux.
ou
ne i Zambelli, mestres de ballet, i Bus- U
U'
z
ser, director d'orquestra
* Una nova pellicula hispana s'esIN
U
tä rodant als estudis Foz, presentant
El film s'acaba en el momear que el
n
SORTIT
AVUI
novament Raoul Roulien, intirpret de
RA
director d'orquestra reunint els mistes U
a
U
n
comenca l'obertura. HOM hauri vist tot le
"El último varón sobre la tierra" y
u
el periode de preparació, realització, de u
"No dejes la puerta abierta".
n
materialització d'idees.
En "Granaderos de amor" Raoul
n
Roulien i3 secundat per l'equip enesEl dia de l'estrena marca la fi d'a- a Setrnanari de Literatura, Art i Politice a
is
a
quest document; a partir d'aquest miplet hispano Fox, figurant Conchita
nut el públic is admès; això no podia U
Montenegro en el principal paper fePreu: 30 (intima
meni. La resta del repartiment inclou
interessar la cambra, que no tenia al- U
r
a
tra ambició que la de mostrar-nos el que
Romualdo Tirado, Paco Moreno, Maria
a
:BBAIrituomminaemmirlIBIIIIIIBBIBBAIBBBIIIIIIIII
del teatre 'ens és amagat.
Calvo, Andrés de Segurola, Lucio yi-

La Música

ARGUMENTS ABREUJATS

Goya

A. FERRAN

D'UN FILM A L'ALTRE

111BIBB1313111M111133111

Una farsa musical
plena de gràcia i humorisme
* El conseller delegat de la part
técnica dels Estudis "Orphea-Films
S. A.", de Montjuic, ha estar substituit en ei seu carrec pel senyor Josep Egozcue.
Tot sigui en bé del cinema nacional.
* John Gilbert torna al llene en
film "Reina Cristina", de Greta Garbo, després de cinc anys de separació.
Els técnics han declarar que els resultats de la impressió de la ven de
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DEMA TARDA, ESTRENA

Dilluns, estrena

La locura del dólar

TIVOLI — EXIT

Avui, darrer dia de UNIDOS POR LA VENGANZA
Emocionant i dinàmic film Paramount

o
U
z

w
i

IRAD

Dijous, 8 de mare de 1934

LA PUOLIOITA'T,

INFORIVIACIO D'ESPANYA
LES CORTS DE LA REPUBLICA
1
LA SITUACIO SOCIAZ
El non comen!' /jiu( substituirá al senyor Madan aga a
comercial hispano- l'ambaixada
S'ho declarat la vaga general del
de Paris? S'aprova un projecte de Ilei ampliant les plantrances
Alteracions de eitr- filies dels cossos de Seguretat i Gedia civil ram de la Construcció a Madrid*
rees a qui pot donar
no ha hagut incidents
[loe aquesta sub s i
concede
un
ordit
extraordinari
per
"
titució
Hi ha la impressió que no earribark a produir la
.

Madrid, 7. — Sota la presidencia
del senyor alelquiaele, Alvarez, president de le Comissie d'Estat, aguara
tarda elan reunas conjuntament en
una de les secciona del Congrés la
Comissió parlamentaria d'Estat i
düstria i Comere, a l'objecte d'estudiar el !tau tractat comerc i al convirt•
gut ansb . Franca . Ha assistit a la reunió el miniatrt d'Estat, senyor Pita
Romero, el qual ha manifestat que
estant present el diputas senyor Carles Radia. que no solansent ha estad
qui ha negocias en nom del Govern
cl tractat, sino que ha eatat tambe
qui planejä i ideä les negociacions.
entenia que havia desser ell qui, pele
aeus mejora coneixements informes
la Comiseió sobre les P rinei P als ca
-racteisqudl.
L'informe del senyor Badia ha estat verbal, si be tema desean els textos del Convexa j acords complementaria. Ha fet una exposició analitzant
les concessions fetes per ambdas pat.
ser. Ha esposas tambe en linies general, el bé que Famosa el tonveni que
marca asna nova orientado en la poatice comercial amb França, orlentació que permet d anar a una total
nivellacia de la balanea comercial en
ambdos paises, amb garantia de reciproca estabilitat, cesa que des de
rany 1930 no tenia Espanya, en relució amb aquell pais.
Asabada rexpesissa feta pel senyor Badia han fet Us de la paraula,
sao per fer objeccions al tractat sind
per demanar alguna aclariments els
diputara senyors de los Rios (Ferran).
Viguri, Garcia Guijarro i Araquissain.
Tots ells s'han reservas el jadie:
definitiu fins estudiar el text amb
majar deteniment.
Tenint en cornete la urgencia extraerdineria de posar-lo en vigor la
que es vigent des d'avui a Palas i e:
seu retard pacida signiticer el tuncament de la frontera francesa a l'exportacia de truites espanyoles, la cemisste ha acordes propasar al Cungres
que aprovi anib carácter provisional.
re,n1 rnir aviat millar, el tractar a rePerra d'examinar detinguidament el
text i ernetre dictamen que la Cambra
podre discutir amb tola amplitud per
a ¡a seva aprovació definitiva.
Segans teatro entes les concessioas
espanyoles no representen cap sedar:a/ per a Espanya, i les concessions
tetes per França san efectives i d'imponencia.

Pari s, 7. — Ahir al mata al Quai
d'Orsey eis sens-ors Barthou i Lammtreux, per una part, i Saludar de Mídar:no, per l'altea, han procedit a la
signatura d'un nou acord comercial.
Armen nou acord campana dues parts
dist eres:
Primera: Un nou tractat de cometa
prepiement dit, que reemplace, el saaa
que regia les relacians ecurManques cutre el, dos paises.
S e go a: Una comerció camplementaria que preveo, en contrapartida de l'elevació Pe r França ile certs centingents,
a , iiinatat5 atargats a aquesta per Espanya.

Franca asígneme en particular cli.
Sena eatingents sobre el, primers íruits,

els ro/mateas de Canàries; sobre certs
productea industrials, canserses, productes de vestir, calçat, roba, papera, navalles i cena productes quimics. Espanya
allarga el, sets, aainingents sobre le,
importacions de Fra ncia , en Particular
sobre la fusta, el besana i el, oua i
disminueix per una dotzena dz
procedencia francesa els sena dieta Je
duana. Assenyalem una cláusula nava:
hom cap que la separació de les des
ferries de la Península lberica es mes
'arnfaa que /a separada nonnel; Espanaa en aquesta cláusula es comprmnet
a pesar en servei, ea un brea, termina
vagaras amb cirios modificables Inne si
donen satisfacció després d'un /erleide
de p reve reuran el heu (1.5 generalitrat
per al transport talad de fruits primereas sense transbard a la frontera.
Iii ha una cláusula, en fi, que -1 reveu al l, Paaici ons favorables a la navegada france s a; c l s vaixells francesos que
vénen del; porta francesas de l'Atläntic
seran dispensar, dels drets especials que
sefreixen els vaixells estrangers ; d'altra part, els nestres vaixells que transporten els emigrats Oliver, l'Africa del
Nord tindran d'ara endavant el rnateix
tracte que els vaixells espanyols.

S'assegura que March
es desprén de dos
diaris
Un d'ells és "La Libertad",
i se'l queda el senyor Alba

11

Madrid. 7. — Por a substituir
a Lenibaixatia d'Espanja a Paris el nou minielre
Pública, senyor Madariaga, sosten els imane de Eex-sols-eecretaei ifEelat ¡ actual ministre a
Praga, senyor Agremonte, I de
l'anibaixador a Washington, senyor arden:te.
També s'assegura que la vacant produida al Coneolitt General de L'Ilavana per paesar el
aeny a r Agt . 11ar a la Direcció
Política i Comerç Exteriors del
minteleri d'Esta', firrit robarla
pal sanyor Manteen. actual cianea! general a Tánger.
Al Censi s lat de Thnger Isi
ri n, arriba) el cae, cl senyor Mora , cap de Complabilital del Mito:aten d'Eelat, j a aquest darrer
carrec el senyor Iriarte.
Sant Sebastià, 7. — En l e xPr ee d'a
nit ha pasma per aquesta capi--deat
tal, amb direccia a Madrid, el ministre
d'Instrucció Pública, senyor Madariaga.
-

Lo vaga d'olumnes
agránoms
Es per a protestar
contra un decret

de la Generalitat
Madrid. 7. — I.es Associacione
d'Alumnee d'Enginyers Agrimorne.
i Perdis Agríenles. com a conseciiincia del decret aparegut al
Bullieti de la Generalität
Catalunya anal dala del 19 de
febrer. pet qual es coneedeilen
els títols oficials d'enginyer
agrönoro perit agrícola als
ahumes que cursin o hagin cursa! fiare estadis a les Escales Superior i Miljarna d'A gricultura de
Barcelona i ile Caldee de Montp ui, reepeclivament, niel coro a
les eostingudes per les mitigues
Diputeteions i Mancornunitat
eonsideranl illegal l'esmentada
dispe.airia per manea de la suficient base científica, aixi entra
pal que respecta a la
j e les atribucions de l'Estat en
la concessió de lítols oficials.
rnanifesten Huir Inés enie.gica
protesta coro a primer pas per
.t la sub/muela de tal dieposieici.
que tiltrapneett le d arbiles legals,
asaistits en aqueeta determinacid per l'incondicional ajut de
laaesociacid General d'Enginyers
Cavila i d'Ajudants del Servei
AgrOndinie i Na g iOltal de Perils
Agelcoles, i acorde en definitiva
la declarar la pro vi p lant al d'una
vaga de quaranta-vnit llores a
partir dathir , cha 7.

Sembla que será un
fet l'augment de les

tarifes ferroviàries
Madrid, 7.— Sha reunit novarnent
el efe de l'Assemblea (fordenacie fer-

roviaria. Ila estat sotmesa a l'estudi
de l'Aesemblea la ponencia quina
Sembla que aquella és rúnica pos
neacia que arriba amb eaperit harinúnic i en la qual coincideixen totes
Ira Delegacions. Aquesta ponencia
tracia de la coordinarla deis transporto. No s'lla presentas cap vot
particular.
En e) fans, la ponencia ve a

ser la
la mateixa dktada per les conclusions de l'Assemblea de !me, que
es traben avalades pels sectors economic, mes opotats d'Espanya, i
albur algun p artit politic l'ha Melosa en el seu programa.
Els periorliste; han preguntat al president de l'Assemblea de Transporta
respecte al rumor que s'anava mi acordar un augment de les tarifes ferro.
vidries.

El senyor hamo ha contestat que
efectivament. en la reunió de l'assern.
Idea s'ha arribar a la conclusia que
cal un augment de les dites tarifes
e, lié c o ncedir un auxili econiunic a
les emoreses. Afiló— ha afean el senene !ren to—de ceiripletament provi s ional. La ponencia respecte a trenes
ports s'este ult!mant 1 is ciar que
alli s'assenyalen les soluciona definitires.

Es duna cola a segur que
"Luformactonee" ha deixat de
perlanyer a Jean Marela i que
les accions han pasen! a peder
de l'actual director de l'esrnentat
permd¡u, anomenat Joan Pupa
el qual es preopOaa constituir Una
social al an i inime per In t de ente- Les relacione dele socialistes
madrilenys 1 barcelonins
tintar la politice deetiste.
Tumbe s'assegura que "La
Madrid. 7. s-es Aquesi mal(
Libertad .' ha paSea t. a P oder del s'ha reunit la C rimissid Ezecusenyor Alba, que inepirará
lis] del partlt aocisliala. Uta
mentat pernedic.
dona) remete i cha examinat Un
•
publicat per "Juetteiri Soria)" de Barcelona que parla /loe
I. I N AZA
bre el rialge del senyne Largo
DE6E141INADA Cabellern i dele arg elina d'aquest
viatge. 14 . 1in acorde tener/Pire
únic
una circule!. a Barcelona fletaIlarit les dimerepanciee !astiles
esmera,
entre la Unió Socialista i els soSi,rdaiere
j:/hefjxejl cialistas de Madrid, per arribar
LA .•••fiumic
$ una :wad,
Lo. sumo s m'u« n

XANTI

a aquesta ampliació

Madrid, 7. — A les a'an cementa la
sosia ele la Camhra, sota la presidencia
del senyor Alba. Inane Han hi ha els
ministres sle taavernacia i Marina. Hi
ha mea enteurrencia al, escena i tribu.
sea Un secretari !lerda l'acta de la
gesaiii anterior. que la aprovaria. Seguidernent es darla connote del desnate ordi•
nari.
LA MORT DEL SR. AZPIAZU
PRESIDENT DE LA CAMBRA
notifica als sensor, diputats la mort del
SenVOr Atraerla Dedica un record al
renublicanisme i als alts dota Qlle adata
naven el senver Aspiazu dimitas radical
per Luga , el qual mori salaarlament
Madrid fa pote Mes. Pregunta a la Cambra ei consta ert acta el sentiment d'as/tiesta per la mart de tan digne campana.
El senyer DIMAS MADARIAGA,en
cocido la mirarla Popular Agraria, s'adhereix a les emules nranunciades nel
senyer Alba. Seguielemenn. altres eliputats de diversos crups s'adhereixen a la
premia presidencial.
El ministre de MARINA. en neta del
Govern, s'associa, en representada d'aonest, a les paraules del President de la
Cambra.
El PRESIDENT DE LA CAMBRA
_Canstara, cicues. en acta el senlimenl
de la Carnbra per la meta del sentar Aapian!.
ORDRE DEL DIA
Hi ha una prctxisiciO j e Ilei sobre
collegiaci6 obligatòria dels apeas d'asseewarces.
El sensor MARCO MIR.aNDA, en
brees paraules, defensa a q uesta mena'j'el. sensor BOLIVAR defensa una altra proas/sitié encaminada a Posar re
a latir fercas.
-mei
El senyor RODRIGUEZ VERA defrase una proa/asida sobre Dentada
d'hartes dels indivirlus i classes nIe sotsoficials eeaarats den seise) actiu per
ordre del 4 de gener de In2R.
IM ha una altea or eansiei6 del senYnr
ALONSO ZAPATA. sobre lliure collegiaci6 dels agents comerciaste.
San fueses en considerada tetes le'
aroposiciens anteriena, i ra s selt a les
Camissions cerrespenents. Tainhe e,
prenen en conoideració les segiients pro',acidan«
De, seniler VEGA DF I A IGLESIA
sobre modificada de les bases eire regulen la centrilinció industrial.
Del sen, er PALOMINO, sobre
mealifleaci a de l'iMnost sobre la fabricació lela ah-abras.
Del senyor SAMANILLO, sobre
legitimada de la nessessia dels
terrenys tran s iermats en exPlotacion,
agropecuaries o .fore s tals pertanyents
a l'Estat o a propia o bilis comunal; dels Pohles.
Es aprovada definitiva/u/tes la ronces s ia d'un erecta extraordinari de
63.352'47 pessetes al pressu p ast del
ministeri de Finances per al paga-

vivament els aocialistee amb els
monàrquics i populars agraria, 1 entre
ella es canvien frases dures. En
alludir l'orador el projecte per a remelar l'alar torees del senyor Gil
Robles, aguda interromp el diputat
socialista 1 Ir pregunta si la mimarla
socialista prestarà suport a aquest
pr ojee te.

El senyor MANSO: En aquest
punt estero conformes amb vosaltres.

El senyor GIL ROBLES: Llavers anem t discutir-lo tot seguit.
El senyor AGUILLAUMF., socialista: Abans que el d'havers a la
elereele.
El senyor GIL ROBLES: Naturalment, tot seguit. Ens pleura molt
que li presten el castre suport.
El senyur MANSO: En canvi ho
van a sentir els *Mira de V. S. (Protestes en alguna diputats popular,
agraris.)
El senyor MANSO, cemminat per
la presidencia perque ha par lat du
-rasmidetqu'hra,mina el seu distan insistint en rop e
tenaç que els socialistes han de-sica
presentar al prejecte del Govern.
El senyor PEREZ MADRIGAL,
radical, diu que el partit socialista
no es republicà, i que tots els veritahles republicans han de separar-se'n
i no acceptar els seus tapies, que qualifica de bruns. Es dirigeix als socia.
listes i e:s anomena easassins.
La presidencia Ii crida l'atenció.
El senyor PEREZ MADRIGAL
recorda els jets de Casas N'iejas.
Els socialistes dirigeixen frases en
to de broma a l'orador.
Aquest segueix defensant laugment de la guardia civil que el G0veril demana, car diu que ningú no
pot oposar-se a que l'Estat republice
adopti mesures per a defensar-se.
Termina dient que no es pot fer cas
de la negativa deis socialista, ja que
sota els propósits de la dita minada
san de debilitar el Govern i destruir
l'estat clemocritie. Protesta de la
Menda de! doctor Albifiana a
Barcelona, i diu que tan clandebtina
con, la reunió a la (mal ussisni era la

que presidi tainbe a Barcelona el
senyor Largo Caballero. (Aplauda.
menta dele populars agraria.)
El senyor ['riere Madrigal continua
ei seu discern, i el sertyur afemine:
Arenas, conservador, rinterranm, jus¡ser /me estii perdeet el renips i dient
una siirie d'incongrudneies.
El :rasase PETtl ../. MADRIGAL s'acara 1 imIii rs anib els conservadors, i di-

necia alunes aPusions iròniques al se-

Miguel ‘luura.
Amb di l ema miren els diputats conservarlurs es dirineixen, un xic vivaretan, al senyor Pérez Madrigal, que
decideix acalmar el seta discurs j S'anbeu.
1:1 sensor A LEI g ANA deniana la
cnncediles
indemnitzacions
ment de
dei: al personal del din departarnent paraula per a allusiens, pesó el presia Canäries, anal, indernnitzacia per den' Ii adverteix que ea la
liii lis d'interpretar si hi ha llagui al.
residencia durant l'any 1933.
lUbinns
119, 1 en aqUeS1 cita j'Aja que
L'AMPLIACIÓ DE LES PLAN- la seta emuiciacia
d'un norn rae conse•
TILLES DE LA FORÇA PÚBLICA nueix una allusie.
Es Ilegeire un diclamen de la Cos
E)
senyor
ALBIÑANA
es conforma,
pro-

missió de Pressupostos solare el
jeme de llei ampliant les plantilles
del, cossos de seguretat i guardia civil, i concedint un credit extraordinari per a la dita ampliad a de plantilles amh una despesa anual de P es
1)0.000.
-set2.7
El senyor PEDREGAL, de la Comissió, das que rehutja un vol particular que al dictamen havien forma,
Ist e:s senyors Prieto, Negras i
canto.
El selva!' LOZANO defensa el vol
particular. Es queixa de les Perlita'
dona de atta san objecte els treballadors per part de la torea pública,
i diu despres que en la tramitació
de l'assumpte que es debat no salan
complert tots els requisits
(Arriben el president del Consell
i els ministres d'Agricultura i Obres
Públiques.)
El MINISTRE DE LA GOVERN.aCIO diu que tots els tramas shan
complert ¡ no pot temer el senyor
Lozano que es comen cap iHegalitat.
Ategeix que el Gaseen esta disposat
a garantir l'ordre palia i defensar la
seguretat de l'Estat ata tol, els mitjans.
El senyor LOZANO rectifica.
El senyor BOLIVAR s'oposa a
que s'augmentin el, guardiea, percaté
—dial— el t'al> erna afamat i necessita
pa abatas que (oree pública.
Se sotmet a votado nominal el vot
particular dels socialistes, i és rebutjat per in/ VOtS contra 3 2 a favor.
El senyor PRAT, socialista, consumeix un toril en el deber de totalitat. Exposa els perills que al seu
judici cauciona el fur militar de 14
Guardia civil, perque aixa significa
.,-diu---que tetes le> qüestions daDadre
públic, eis els medis rurals, ea Iraidu.erisin
it
en delietts
caracter le e
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO justifica la necessitat dels
augments que ea proponen a la Guär.
día civil i de Seguretat. Afegeia que
el ces d'Assalt ne Ca ereati6 <Vaquen
Coeern sine del que en formaren part
els secielistes, piró els governants
d'ara --afegene—aspiren a qui la dita
inetitucie tingui tot el prestigi possible per a la seva mejor eficácia.
El etnyor PRAT rectifica, i el
senyor MANSO, socialista, nimbé
eonsumeix un altre torn en centra del
dictamen.
Durant el seu discurs discuteixen

nyor

pera proteita que hi liad diputan de

qUolk.
La ienyura MARTINEZ SIERRA
defensa una estatua que és contestada
breunient pc1 MINISTRE DE LA
GOVERNACIO, ti qual fa constar el
seu propasas de mantenir l'ordre públic
a teta costa. (Aplauda-tienta en els radicals i en les drenes.)
Es posa a VOlarnm nominal l'esinena,
que resulta rebutjada per 148 vots contra 35.
(El senyor Rebela passa a ocupar la
Presidencia.)
El senyor ALVAREZ ANGULO
(socialista) defensa una altra esmena en
el nivela sentit d'oposició al prujecle que les e:animes enterases. La Cornissió rebutja resmena, que resulta
igualment rebutjada en vetada nominal.
El senyor GONZALEZ, sncialista,
defensa una altra esmena, que es iguallitem rebutjada.
El senyor MANGRANE (federal)
protesta que no es posi a discussió una
prnposicia incidental que te presentada
referent al tractat de tornera amb l'U-

El PRESIDENT adverteix que as
la Presidencia la que (limosa ant.dre
deis assumptes que es posen a disrussi6. Com sigui ene no hi ha mis esme.
unes presentades, se sanies a apreivacia
l'article primer del projecta. Els ¡ocialistes ¿emanen sondó nominal, i. reas
!tirada aqueate, Capciosa l'article primer per 119 vals contra an).
El senyer RUFO() (socialista) defensa una esmena a l'anide segon del profesor. En el seu discute fa declaracions
d'antaparlamentarisme, i afegeix que el,
diputan sadalistes d'aquestes Ca ll no
neuen per que sraidsrittar-te ansh gis
de les Constituents, ni tenme ami> l'ebra dele ministre; seeielistee.
El senyor ESTEIRO fa repetir'
senyals de t'así/ni par aquistes Pi,
reates. i cl seneor Prieto t'aletee i
abandona ela escome ostentosarnant,
i fa gestos eignificatius, ase M esan
de 12-quenritalgods
Camhra.
(El s' ayer Alba torne a ocupar ti
Preeidencia.)
E. posa a vetada nominal r carnena , itue ds rebutiada igualnient que
lea anteriors.
El PRESIDENT proposa a la
Cambia que es prorrogui la aessia
fina que quedi aprovat &qu'II proBicis que s'esta discutint,

Ele socialistes demanen votació no.
minad per a la proposta de la Presa
dende, i s'apresa, la dita proposta per
ite vais contra 24.
Seguidament s'aprova Funde segun del projecte.
El senyor PRAT, socialista, defensa una Cal/lene a l'article tercer, que
es sotinessa igualinent a votada nomina!, i seguidameut aprovat raeticle. Es dama anal, aix6 per acabada
la discussie del dictamen, quedant
pendent d'apresada definitiva.
A petició de la Presidencia, que
requereix la conformitat de tots els
diputats, s'aprova tamicé un dictamen
de la Comissii, d'Agricultura sobre el
projerte de llei dunant força de tal
al decret que cree la Federada sindics1 d'Agricultors arrossers
Acte seguit s'tixeca l seasie a les
nou i vint-i . eine matute de la nit.

hi

vaga de lea Arta Gritfiquea
Madrid. — Com les respective) organittacions obreres !levita' anunciat,avur
s'ha declaras la vaga general del rana
de la construcció a Madrid. Coneixent
record, molts obrera ahir acudiren a la
Casa del Poble per tal d'assabentar-se
de l'estat del conflicte, i altres, Pela
respectius delegats a fabriques i tallers,
l'han cunegut samba i nu han acudit
al treball. No obstant. la majoria hi lia
acudit, pera sisan trobat aria) que a les
partes de les fabriques i tallers hi havia un avis de les respectives organitzacions anunciant-los que, hacent-se declarat la vaga general, havien d'entrar al treball. Aixf ho han fet, i han
marxat trammillament, sense <ale ocorreguessin incidents desagradables.
Shavien adoptat precaucions, espe-

cialment a les barriades extremes, pera
han estat innecessaries. Lanar no ha
ahastat avui, criin s'havia dit la provincia de Madrid, i sisa limitas a la
ciutat; els obren vaguistes san al volteen de 30.000. Per al vinent irliNuns
PELS PASSADISSOS
s'anuncia la vaga general del ram de la
construccia a ruta la provincia. Avui
LA COMISSIO DE
sha dirigit a la Comissla Executiva de
PRESIDENCIA
la Federada Local de adificacia a la
La Crimissie de Presidencia sha junta Administrativa de la Casa del
reunit aqueas mata a dos quil , de
al Congres. En acabar la reunió,
el senyor Lazcano ha manifestar als
periodistes que en la reunia s'havia
donat compte d'un avantprojecte sobre la revisió de les ceesanties del,
luncionaris, i sha acordat que ravantprojecte passi a estudi dels vocals
de la Comissió, i que el president
formuli la ponencia corresponent.
Quant al veredictes dels tribuna/s
d'Honor, sha acordad sonnetre a estudi de la Confiaste la proposta formulada per la minoria radical.

El Tribunal de 6. C.
s'ha ocupat de les
relacions entre el
Poder Central i les

LA COMISSIO DE RESPONSABILITATS
En una de les seccions del Centres
Cha reunit la Comissió de Responsabialeta. Respecte a l'ofici del ministre e0lees Públiques dernanant la devolució
deis expedients de construcció de ferrocarril,, que tetan a la Comissió, s'ha
acordes la desancló sollicitada. la conti,k, ha pres despres en considerada
la demanda del general Berenguer per
tal de poder traelladar-se, per IniA:US de
salut, a flernani, a fi de sonnetre's al
tractament curatiu i prendre sigues minerals. La Cenniesió ha acceda per unanimitat a a q uesta peticia. El general
continuara en regias de P resa ases
nuada.
LA COMISSIÓ DE
PRESSUPOSTOS
S'ha reunit samba la Comissia de
Pressupostes. A la sertida, el diputan
tradicionalista senyor Toledo ha =mimar este s'havia nomenat una subcornissió porque estudii la tasca pressupostar ja en cada ileaartament ministerial.
Invitat per la Comissió, el ministre (le
Finalices acudira a la reunió que anuesla tarda se celebrara a les guata, per
tal d'informar davant la dita Comissió.
Diversas mernhres de la Comissia, davant l dificultas que suposa tenir enllesti r un pressupost nou per al dia ser
d'abril. han cregut com a mes eenvenient servir-se del pressunest de laso
)03 1 . perntii amb les modificacions °perturnes la Ceanisaia pugui convertir-Iu en
aietarnen seta
UNA IMPORTANT PROPOSICIO
DEL SENYOR GIL ROBLES
Firmarla en primer serme pel senyor
Gil Robles, que sera rencarregat de
defensar-la, es presentare a la mesa
de les Corts una proposició incidental
en la qual es dernana a la Cambra
ha ver vist anib complaenea el al iscurs
i l'actuada del ministre de Comuna
cacions, senyor Cid.

ELS SENYORS VENTOSA,
VIDAL 1 GUARDIOLA I ALTRES ES REUNEIXEN
Al listad serial de la Charle,
ivenidil del 1:iinde i he ppsniver,
sa ltan rriinil g aa amarare Ventosa,

Vidal i Guardiola i ttlIres. En
sota ir, ton dele concurrents ha
inanifeslal que slaviii aeordat
aprovar reiniessi6 de M'igualita
n'ilion:: de pesseles al 9 per trio,
'hure d'imposlos. S'Ilit denla! Ilti
tiitjili vol de ent i fittn i o sifilyor
l'enlosa i Caltellperqui . (Si
e prop

del Govarti els oparlinia sopeeriinetil a a fi que aqueeta einieeló
lingui un raritrler preteren!.

El senyor Martinez Barrio
parlarà en un acte públic
a Sevilla
Madrid, 7. — Oesprds d'un
breo discrins a IR sexo t'Atilda
del nilniriteri de Boverneti6, el
senyoe Martínez lEa rrlo prendrit
part en un arte pollito que se.
celebrare u Sevilla. Ele elernenla
rsdica le concedoixen elan importancia a lea maiiiree l aelons que
l'ex-rninialse da Govariianiö
gui ter. Contra l'opini6 dels qui
etsperaveu tina dieperitat n'oh el
par!it radical, el :sativo' . alarllnez
Hartan Insti g ara perfecta ment
enea posirió i es mantindrts tifus
l'ortodóxia política $ ial pari1t a
què perlauy,

regions autimomes

Altra vegada sense local?
Madrid, 7.—Han tornas a reunir-se
en sesea, plenaria els vocals del Tribunal de Garanties Constitucionals
No han arribar a acabar la discuesie
deis articles addicionals del reelament
isterier. La pan mes interessant de
la reunia ha estas restudi de los relacMns entre el Posier Central i lee
activaats de les reglen; autUnome5.
L'estructuració d'aquestes relaciona.
ealn se bapm es reicreixen a rartiale 1 9 de la Constitució que parla de
la Ilei especial que per a les dates relacions ha de promulgar-se. La discussia dels vocal, dtl Tribunal de
Garanties Constatucionals, giraaa sobre la terma cona abans de la promulgada, de la dita Ilti han d'esser consultase el Tribunal de Garantice i lee.
regions autementes. Per votació sha
'tardas que els vocal, emetin dictamen o consultes sobre el dit problema amb una aseistencia de les
dues terceres reta i per acords aconerguits dintre de la majoria de les
dues terceres parts. La interven/je de
les regions autánonses en aquest problema ha estar ajornada per a sessions
posteriors.
Sembla que l'alt organisme traba
naves dificultats per a la sena installació . al Palau de Manzanedo. Serene tenim entes el Ileguer anual
de 120 mil pessetes, quantitat maxima
que per a aquestes neeesaitats han determinat al dit Tribunal, sentida pe.
tic als hereus de l'ex-marquesa de
Manzanealo. Aque-sts, penser elevin el
preu del lloguer anual a la quantitat
de sao mil pes:-enes.

Poble i a la Comiesie Executive de la
U. G. T., demanant-les suport per a la
vaga que so- tensen.
EL CONPLICIE A MANS DEL
MINISTRE DE GOVERNACIÓ
El director general de Trehall ha
man!festat que aquest mala atomPas
nyat del ministre senyor Eatadella.
han visitas el ministre de la Genenna c ió per dir-li que en vista de la
siolacia en que es troba el tenflicte del
ram de la construcció deixaven a la
seva nia la seva rematada i els arareis
que procedia adoptar a aquest
UNA NOTA
DEL BLOC PATRONAL
Fa Blocs Patronal ha iet pública la
aeguent nota:
"En resposta a les nómbrese; nades telefòniques que seas fan pels
cemerciants i industrial, animant-nos
a perseverar en rectitud empresa, als
que integren' la representació del
Bloc Patronal, hem de manifeitar que
el semi empres. en defensa de la alasse el seguirem serenament t enèrgicament n'entre templen amb :a confiarse ' de la classe, t aquesta. per la
seva part, secundi arnb una severa
disciplina tarea les disposiciens o or(tres que rebi per conduce regular pernee cap excusa ni pretext, partint de
la base que en totes aquestes ordres
ens limitarem -al compliment estriote de la 11er en defensa dels nostres
legitims interessos, N continuarem
al front vostre ni un sol moment si
vosaltres doneu la mis minima sets.aacia de cenan-dia o indisciplina."
Pl senyen De Grecia, parlant amb
els periodiates, ha dit:
—Jo cree que no s'arribará a declarar el tocata i que es traseri la
sulució del («liase, ja que !a minora de les 44 horca no els suposa
res als patrona,
fían arribar els diputats senyors Becario
R
els quals han reconesqU' ei e1amos.
A
guk'n'
Puder públic ha d'aduar
ani h eneraia, pera han considerat que
el Camine de vaga na té cap responsabilitat, recordant-se el fet — ha dit
el ministre —. q ue reconec coa, a cert.
aue en una recent assemblea els dputats semana Matilde de la Torre i sensor Ramas san aconsellar l'aiernament
de la varia sense aconseguir-ho. M'informare detalladament respecte a racmacla del Comité de vaga, per tal d'obrar en justicia.
Parlant del conflicte de la construcció a Madrid ha dit que alguns PatrOna
han rec a rregut les obres en les q uals es
fria la vaga de eracos nlegats. Han ais
arar actas notarial, i han notificat als
obrers l'acomiadament. per censiderar Out
saniringia el contracte de treball. He
cridat P atra n s i obrers per dir-loe que
el Gavera fiará que tothum compleixi la
llei. sense consentir la idea q ue no existeix l'Estat. Es patrona han dit que
ajxa es el me desunen veure realitzat,
penii han mostrar clexisiä respecte a llar
actitud je comisada. Els obrers, per
la seva pan, m'han manifestat q ue han
declarar la saga general del mur de
la construcció.
Davant aquesta actitud. el ministre
crea que tse ha de die mis, ni cementar
el que significa la posició dels uns i dels
altrcs, i el que correspun rne5 a l'actuada que a les paraules, es mantenir la
llei.
El ministre de Governació ha dit, a
primera hara daquesta tarda. que el director del Ranc de Cresta Local, senyoe
tion,alez t'e.n. une hasia presentan la
dimissió, l'ha retirada, accedint als seta
press.

• on p •
nutritiu
De la mar a la
acuna. Sardines

fresques, ben cuites
i adobados. Mis
nutritivas que la
millar carn.

Fines:

DRAPEAU,
MASSÓ
i PORRÓ
. .
Populars:

KAYRIK
i COSA«).

POUTE

Dipòsit per a Catalunya i Balears:
BARCELONA
Carrer Ample, 13
Telefon 21373,

Di jans, 8 de Març de 1934

LA

PUNLICITAT.

E S;TRANER

zeporbei.\

cuy\-cx..

un haurit un cisma en El iiatge de
Henri Ford, comenBarthou a Bèlgica
rEsülésia protestant
tont el discurs de
.¿Es tracta d'evitar una
d'Alemanya?
maniobra alemanya?
Roosevelt, critica
La política econòmica
de la N. R. A.

l'especulació
El programa de reconstrucció costa pere ara dos mil
dos-cents milions de dòlars

El mal de rEselésia.afirma el laisbe Heelzelprové del Tractat de Versalles

Washington. 7.- F.I recent discurs elel
Presiden t Roosevelt sobre la necessitat
eaugmentar la capacitas de compra deis
hsh:tants dels Estats Units centlnua
asassionant Eopinió. Els Paree s e, di videixe n sobre l'efectivitat de les mesures proposades Del President.
Comentant el dit discurs el conegut
fahrisant Henry Ford en unes declararicos ietes a Fortmsiers. Florida. ha uit
ene Eúnic sistema de donar treball a un
majar nombre d'obres; és creant nus
mereats.
La dificultas de la indústria está a
trabar Une per a collocar operaris abans
cae existeixi el mercar per tal de fer
asaram jas el seu emprament.
Parlant de les financcs. Ford diu que
snia ngat massa amb el diner con a
jactar dita ressorgiment i en els darcre:3 anys milers de nersones han
gat Tecle viure solarnent especulant
per fer esdiner
calla
els
eme
diner
¡
t:
a mes. S'ha pretes crear una riquesa
asea:"icial amb el mercar del diner, en
cises si e.o de preocupar-se de trabar una
H;

El que costa el programa
de reconstrucció
reLes despeses del pro g rama de
rentrucciO han fet que el deute piibac augmenti en mes de cinc mil
rniiions de dòlars durant el primer
any de magistratura del senyor Roo-

sevelt.

El dia 5 de l'actual el dit deute
pniava a :a suma de 26.053.457.179
¿alars. mentre que en igual data
de l'any anterior sois pujava a
20.926.058.784 dOlars.
Cal tenir en compte. no obstant,
que el Tresor posseeix en especies
S74.633.950 dblars, en la qual va
compresa la suma de 2.810.047.703 de
benefici derivas de l'evaluada) del
dólar a 119.o:,-,.
EmIssi6 de Bons
El senyor Morgenthau ha anuncias que va a procedir-se a ro/ti:asió
de bens de la Tresoreria per un total

de 460 :00 0.000 de dòlars al tres per
cent d'interés. a quatre anys de ter-

mini.
Solament demana una reducció del 10 per 100 en
l'horari
El senyor Jhonson ha anuncias
sise aquesta nit se sollieitará de les

sisaaritats encarregades de l'adminis-

;sació dels Codis de la N. R. A. que
efectuin una reducció del deu per
cent en les hores de treball en tetes
aquelles indústries que puguin supor-

tar aquesta reduccia.

Berlín, 7. - Un cisma está per produir-se en l'Església unida d'Almanya sota el comandament de Mullen bis1.e del Reich? Les mesures autoritàries
de/ bisbe del Reich, que tendeixen a ier
coincidir el cristianisme i el nacionalsoinalisme no Sellen cap influencia en les
conseqüencies veritablement rcligioses.
Eis pastors agrupats en la Lliga del
Soiriment, un cert nombre dels quals
han estat destituits. continuen Ilur Iluita
per la integritat de la consciencia cristiana a l'interior de les comunitats parrequials.
Diumenge el pastor Niemoller, que
fou coniandant de submarina durant la
guerra 1 que ha esdevingut cap de la
Llist a del Si-dril/lela dels Pastors. ha
predicas en la trona de la scva antiga
esglesia parroquia!, sense tcair en
comiste la suspensin pronunciada contra
ell pel bisbe Mulles.
Una comunitat nombrosa i recollida
escolta amb enloda la paraula del pastor. Aquest exhorta els fidels a restar
consequents en Ilur fea Va sostenir una
cegada més la tesi que TEsglés:a no
hacia d'ésser utilitzada per a uns polities i que l'actitud dels cap; oficials de
l i Església protestant del Reich era contraria a la paraula de Den a l'espera
del Cristianisme.
Cal remarcar que en la legislació civil del Reich nacional-socialista res no
s'oposa a que una Església protestant es
farnsi al costat de l'Esglasia oficial

acusat l'rot ele voler armar aeupacions
de socialistes. comunistes i eamelots i voler
entrar en relacions amI) el coronel
La Rocque

!a ¡'r a tera pi¡iind)
El senyor Chis-pise ni) ha volgut ina la nit, segons el se- dicar la font de les seves informaque
cions, fr-It Ii havien permes afirmar
.•,, pe, el sensor Prot,
nyor
q ue el senyor Frot havia penant en
encara no era ministre i le
hacia intentat entrar en relacions recrutar un equis/ d'arnics personale.
El president de la Ccunissiii Parlaamb el coronel senyor La Rocque,
president de l'Associacin "Croix du mentaria ha declaras que és molt proFeu - , però aquest sensor es llega a bable que s'efectui nn acarament enaixei quan conegué y erta projectes tre els senyors Chiappe. Daladier i
Prot.
del senyor Frot.
El sensor Daladier respongué en Frot protesta... ::
aquest moment al senyor Chiappc
sale posseia informes semblants als
El senyor Frot ha cemunicat una nestie
del prefecte de policía.
en la qual din que les afirmaciiins del
El senyor Chiappe continua la se- senyor Chiappe davant la Comiscas
ra declaració garantint l'absoluta d'investigació parlamentaria no tenen
lleialtat a la República de la policia cap fonament.
A asas . n illicita comparèixer davant
Ce París.
El senyor Daladicr aoná les gra- l'esmentada Comissiii.
des al prefecte per aquestes scgure¿Chiappe manta les secas
tat S.
Al dia següent el senyor Prat se- manifestacions
be avis que s'intentava organitzar al1:1 sein -or Chiappe, cli coas-ser el
guns grups arrnats.
enlosas pel senynr Frot a
El senyor Chiappe a preguntes de domentiment
la Comisdiversos di putats ha aclarit algunes les seves declaracions davant
pa raules que havien estas mal inter- sió d'enque-sta, ha fet a la segada a la
yretades.
Prents a la eeg iient camunicacia:
"Mantinc integrament la declarada
Durant una conversa telefónica se.ntin guda amb el president del Consell. que he fet a la Comissió d'enquesta
desates de la sera designació per a sota jurament."
la residencia general del Marrese, el
Dlvendros seran acarats
seriases Chiappe va dir: aquesta nit
s 'sé al carrer (segnns la versii, oh- Frot 1 Daladler, ChlaPPe
La

del Goma. -

zona afectada per la guerra.
Tercera: FI Paraguai es coMpromet
solemnentent a fixar els limits de seporaciú de la provincia de Paragnai
del govern militar de Chiquitos i de la
provincia si All
Quarta: Després de la conclu s idi ele
la pan i abans d'iniciar-se les negociadona d'arbitratge es convocara una
Conferencia deis paisos limítrofes.
Cinquena: Es firmará un Tractat
pels dos paisos interessats. i s'autoracara la Societat de Nadan, a investigar i fallar sobre quin és el país culpa_
Ide de la guerra.
la resposta afegeix que aquests
punts no signifiquen, de cap ma ss era.
que el Paractiai de s conegui el: esforos 'Inc realitza la Comissió de la Sacietat de Nacions a favor del restabliment de la pan.
Per altea part un telegrama de La
Paz diu que eis punts essencials de
la c e ntestacin ele Bolivia a la nota de
de la Comissin de la Sricietat de Nacirins per a resoldre el conflicte del
Chaco és l'acceptació de l'arbitratge
de 'alt tribunal de La Tiara per a la
delimitacid de la sobirania- del, territoris en litigi i la rennia d'una Conferencia entre els dos pulsos en nuita , presidida pels representants de la
Societat de Nacions.

LES DERIVACIONS DE L ' AFER STAVISKI

LES

PER

DE PRINCE

L'afer es traslladarà al
JutJat de París
S'espera que d'un mornent a l'al.
me el jutge (le primera instar/da de
Baiona s'inhibira sIe Eassumme Stavisky, a favor del jutjat de París.
Passant tot Eactuat a rnans del jutge
senyor Ordpencan, el qual será auxihat per altres diversos jutges. E, creu
que Eassumpte adquirirá des d'aquest
moment majar rapidesa.
El fiscal general senyor Hurlaux
destituir per les irres relacions amb
Staviskv, segons una carta, Jla ingressat en una cada de salut de les
immediacions de París i es diu que

Paris, 7. - Les informacions
Premsa publicades per alguna diaris,
segons les quals el misteriós
du que telefònicament parla amb l'esposa del magistrat assassinat, senyor
Prince, havia esta; detingut, es inexacta.
En riente, la persona alludida ha
donar totes les proves necessàries i
ha protestar enèrgicament contra la
dita informació.
ha intentas suicidar-se.
La bona fe de la dita persona ha
Un escorcoll a la Costa
quedat plenament confirmada.
El sumari per Eassassinat (lel ma- aleve
gistrat senyor Prince, les que es dóna
Baiona, 7.-El jutge d'Instrucció
per segur que té estrctes relacions que enten en has so- dels Bons
anib Eassumpte Stavisky. es diu que falsos del Crèdit municipal de Baiova a entrar en una fase de major inte- na. alta dirigir telegràficament a Parés. sol/retar despri. s de l'informe del rís, interessant que s'clectuí un escordoctor Khun, el qual, després d i ana- en!' en un "coffre fort" d'un Banc
litaar les ciscares de la víctima, ha de la Costa Blava, nuix que s'assei lit que el senyor Prince havia absor- gura que hi ha documents d'imporbit nn tencic, la naturalesa del qual tanda relacionats amb l'assumpte en
no podia decidir-se. per') que era pro- etiestió.
bahlement cloroforin. El jutiat (le Dijon ha decretat l'exhumació del caIhrer per procedir a una altra autòp-

sia.
Darrerament han estar cridades a

militar ci ne ha e s tas presidida per representants del Govern. Parlarnent.
vcrsitat i tots els crasos constimits.

-

EL PROJECTE DE LLEI DE
NO VES CONSTRUCCIONS

NAVALS ALS EE. VIL

LES

RESPONSABIL1TATS
POLITIQUES

París, 7. -- I.a Comissió d'Enquesta sobre l'assumpte Stavisky ha continua! agilei-ta tarda l'examen del la.
losan de xecs que Ii ha estat trames i tanate determinats documents
procedents de l expedient del minister, de Treball, havent pogut comprovar que les inarrius deis xecs 110111(.1% tellell cognoms 1 inicials.
1.a Comissió ha escoltat la lectura
enquesta iens
issInslers sie Trelall.
El los-seit ha informat que els capa
de ser sei interessats d'aque.st ministeri es preparaven per redactar una
nota desfavorable sobre la collocació
de Binis del Crèdit :Municipal a les

ah

ministre.
Un aclariment de Daladier
El senyeir Daladier tia manifestat
que mai no ha fet cap gest
a favor
del senyor II sir suplent del procurador general, i que en cap cirm'instancia no sisa . interessat per
Easeens del dit :ministrar.

Dimissió de Proust
El president del Comité republica
d'Inelnstria i Comer e, senyor Prouet,
ha presentas aquest matí la dimissió
del Sel1 arre,: fine que 1 enquesta (111e
ea reali1Z3 l'assumpte Stavislcy,
en la quid odia barrejat el seu 110111,
es (10/51 per terminada i quedi el (lit
senyor a 1 lloc que li eudrespon i cont-

Pecat perdonat

i nora es

reconcilien al
capea' del

maialt

la

París, 7. - Alfons de BnrhiS (fin',
'pie ,in a Franca amis el nom de roture
de Covadonga, ha arreplegat tina grip
que l'obliga a estar-se al hit.
La sesa mare, que usa el titol de di/Incisa de Toledo, ha anat a vence el
inalalt, el qual es assistit per la sei vi
muller, de nacioualitat cubana.
Els cronistes de societat remarquen
que aquesta lt la primera segada que
la duquessa de Toledo i les seves filies
es tracten amb la duuuessa ile Cuya-

donga.

Von Seeckt cap a Xina

Berlín. 7. - El perMdie "Doce
declarar multes persones, iteró no es Che Blatt" anuncia que el gepot assenyalar l'abast de les declara- neral Von Sre s-kt marxä ahir en
cions per la gran reserva del jutiat. direcció a Aina.

assegurames socials, tao 1111a crida
telefünna, procedent del Ciabinct del
ministre els obliga a canviar
agites,.
En el mateix informe es fa esment
Praga, 7. - A tot Txecosloväytaa d'una carta que cl senyor Garat en„1,a celebrar el 8.4 aniversari del pres., viä al stnyor Dalinner, u en la grial
dent. senyeer Masaryk.
es dirigia al ministre en termes amisTata els edincis pnblics otan endo- t o sos i Einiormas a que acabava d'adefectuat
Osan
massats, i pels carrers
vertir el ministre del L'uniere "del que
manifestacions empastes per totes les s • lia fet".
classes socials.
Sembla que ha pogut trabar -oc
A Praga ha tingut lInc una desfilada minuta de !a carta de contestada del

Sogra

Davis se'n
va a Estocolm

Norman

Eis treballs per a l'aclariment de
1
tots els afers derivats de l'estafa no sap si assis•
Stavisky segueixen el seu curs tirà a la Confe.
RECERQUES
réncia del
L'ASSASSINAT
Desarmcment

ceban., l'harieu dominada i lt haVi eT rotal leS l:ibertats.
Segurann-nt que el glarids anda no
esperan; assistir si III, esdeVemmeat Cffln

-
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TPBU - HALAGO - B OL ER O

El projecte de Ilei sobre noves con s
naval', que alar iou adoptas-trncios
pel Senat, ha estat enviat a la (aun'
sea, la quid examinará ara les odio.nes introduides eil el projecte. que
impliquen una limitació d'un deu per pletantent »dure sie quatsevoi mena
cent sobre els beneficie privats, sobre de supo as ians.
Com se sap el notn (lel senyor
els contractes i l'estipulada que hallDesmunten els avions
rá de construir una quarta part dels Proust figura ei/ nu dels talonaris de
i alliberen els aviadors
avions, ha construeció deis quals éS síes fi emiats per Stavisky que han
estat lliurats a la Comissiú d'enRiga, 7. - Els avions de raen preven en l'esmentat projecte ell
(tuesta.
enviiitics que aterraren pi iip de total de mil aparells.
ennsEn el programa es compren la
Ininahurg han eslist destuuntals
Examen de la gestlet de
trucció ele sis creners, tiss portaavions,
per a Asser franspurlals vi
de s - " La Franco Mutualista
trenta
submarins
i
seixanta-cine
Itibs propina/ de la frontera tritoors,
que hatira de repartir-se e»
II ministre de Trehall indica en un
russa, ata) l'obiordo do Hincar- sl periode de cine anvs.
ciommicat que el Ceinsell de tiabinet
los a les autor-dais soviiditinos.
ha riss lis.
que dos alts funden:iris, un
Els (platee aviadors que trino<le Finances ¡ uui altre de Techall, prala y en els dils nparells, ¡ que en
cedeixin a un examen detingut de la
p is( primer mornetils quedaren
gestia de la France NIntualiste.
delinguts, han estat potala en
Aquests funcionaris hauran d'emetre
un dictamen que servirá de base a les
Ililierlat.
disposicinne eventuals que puguin adoptar-se en el seu cas.

11 11
EL SENYOR MADARIAGA
Ciitnissia d'enquesta sobse els esHA SORTIT DE PARIS
,fr ycnirrients del 6 de febri r ha decidit
Parla. 7. - Aquesta larda. co
escoltar divendres els ,enyease Dalarlier
i Feas i as-arar-lis s¡ eal gués arnb el, el sud - exprés, ha lita real rap
Madrid el nou ministre
senyors Chiappe ¡ Kérillis.
c¡A Palie)). fine ara as:tirata:letrita parís . senyor Madariaga, armoL'Assemblea turca ratifica panyal (lel sea secreturi partiettlar SP I iy n ,r J(*ep Aguirre.
el pacte balcànic
Htt ‚-alat. sunimiailat a l'estad.")
Ir Fati personal i le l'ambaitaAnkara, 7. - L • Assiittibl e a )1;1 )1a, un repre›entant del ()mil
votat vl parle d'amistat helleno- d'Orsay, delrgals d'Agrupnrion:
ture i ha ratificat el pacte ini- espanyoles t nombrosos selles
particular.
cia-te,
I

CDEACION/ ODIGINAL-i) Pitei
TRE/ GU/T0/ DIFERENT!
TREI ENCERT/ DEFiNITIU/

Les condicions que
imposa Paraguai per
acabar les hostilitats Txecoslovàquia celeal Chaco
bra el 84 universal
del gloriós Musuryk

Ha

.periis en realitat el senyor Ch¡apps
2 ' irril a que va dir exactament:
"Aquesta nit seré al carrer.
:tunal mortal, pesó honrat - . vnlent
indicar que abandonava pobre la Prefectura de Policia.
U n altre diputat ha soHicitat explicar:0n 5 sobre l'agitad'', provocada per
l e, mesures adoptades pel Govern, i
ha con testat el tensar Chiarrie
que
a q uesta agitació podia provenir del
d éseoncer t out havien causat en ror.m: r les noticies
que
c irculaven i despréscontradietóries
lee 111e, IlreS adoptades c ontra els dos Prefectes, i fiaaanent la dimissió de tres lumbre.,

Un Wat» que fuig
S'ignora la sort que hagi pogut carres el bisbe de l'Estas de Brunswick.
monsenyor Beyer. que ion destituí! del
set/ cárrec per les autoritats alemanyes.
A alguns lloc sisa dit que el citas
hisbe havia neg us fer- se essanol,
en canvi ä atoes es diu que ha estar

TnEf

delingue
Els matrimonis d'aris
1 Jueus
Les autoritats han publicat una ordre
re:ademad a and) els matrimonis contrets entre alemanys de rana aria i alemanys de mea juera, encaminada a
resoldre'n la situada.
En efecte, en virtut de l'esmentada
unida.
ordre tots els alemanys ¡ alemanyes de
rata aria que hagin contret matrimoni
París. 7. - EI ministre de Negocis
La concepcló hitterlana
amb persones de raga jueva pudran Estrangers. senvor Barthou, sortira orade l'Església
ho
conceptuen
si
matrimoni
anullar el
bablement dilluns ca p a Brusselles. amh
El Jenabe Tender Deckel, que acaba opörtia.
Veabiecte de celebrar una conferencia astil:,
d'ésser nomenat per Nlüher a la aireeel Sr. Hymans.
aiers
estrangers,
ció eclesiástica per ala
Aquesta visita tirar:\ carácter privat,
ha exposat davant eis representants de
nerO nn sembla. no eihstata. dulstós. que
la premsa eStrallgeta con vela les seel, dos interlocutors examinaran els Drohlemes política que hi ha nlanteiats acves fundan;
-Aquestes - ha dit en substancia tualinent al s diferent: paisos.
comporten dues tasques principals: el
nou bisbe está encarregat deis alemanss
evangelics al minn enter: tambe tindrá
relacions amb les esgiésies evangèli
ques cristianes del món.
El mal de l'Esglesia - ha explicat
de seguida Heekel - ve en gran part
del Tractat sIe Versalles, tractat que ha La resposta de Bolivia a la
tres a les corimunitats protestants del
Comissió de la S. de N.
Reich més de deis mil temples: alai no
és la revisia d'aquest tractat que cumLes manifestacions de fo ja del poble
Buenos
Aires. 7. - El Govern (lel
prometria la pan entre els nobles; és la
tzeroslodue pel 84 055iVer5ari del Neene la t un ni enlosan den/
Paraguai
ha
L'esperill.
que
la
posa
en
no-revisin
sident Masaryk compten ami( Eadhesit
de la Societat de Natranger no ha compres els problemes a la Cornissincontestació
a lea prono- de toia l'Europa drinocr(ili.a. L'uncid
a
que ha imposat a l'Església la revolució cions com
Ts-ceoslot'aquia is, ni t
fetes darrerarnent per solucio- presiden! dcpuntals
nacional a Alemanya. El movinient na- 5iCiOnS
nit u s ferias de la dete, 11 5 5 51n15
cional-socialista ha salvas el noble ale- nar el conilicte dcl Chaco.
siso icia. i a la seda decidida mluntat
1.es bases que s'indiquen en aquest cs de a en gran 1, 0,1 cl carthter Wiereelísmany i, per Sana tetes les confessions,
san les següents:
totes les Esglésies del man de les ein- memorándum
dr la politica del sea Mi& Aria
Primera: Cessaria irnmediata de les
preses dialsOliques del comtmisme.
tous els perseguir.;
degudes garanties Praga t'a el relea; de
Es al si de l'organitzacia nacional del liostilitats. amb les
per les dictadures alemanya i austriaca.
Paraguai.
per
al
l'Esglesia
La hist3ria ofereil- Sir/reses
Pald e alema n a del Reich que
Segona: Eh; cossos d'exercit hellige- aquesta. Els que a i-ui s'han hago
rana en cessar les hostilitats. es colcobije 3 la langaitimitat de Terrnshaatocaran en posicions equidistants de la quia pertoorse” a nIfitiellA rcisos que

Chiappe ha declarat davant la
Comissió de responsabilitats
pels fets del 6 de febrer

c

alemanya complirà la seva missió. La
reforma no es terminada: al segle setze
va comemos de deslliurar l'Alernanya
de l'esperit roma que s'hi hacia introanit per la conversió deis germanio
al cristianisme. La tasca de l'Església
consisteix avui a portar a cap aquesta
alliberació de l'esperit rama.
El mateix que l'Eselesia sortida
la Reforma s'ha adaptat a la forma politica dinástica del temas. avui, que tenim el Rcich, l'Esglesia ha d'ésser una
Esglesia del Reich. La 111i5Siii (raquesta csglésia no satura a les fronteres del
Reich. Ih ha deu milions de protestants
de nacionalitat alemanya escampats pel

El nata( del Cal, del Quai d'Orsay a
Brusselles ha tornad a posar en CirCidaCi i;
(11(71111s runtors sobre riegneindo923 (Pie
halrlen tingut llar ja en vida d'Albert I
i amb el sets beneplarit, entre Alemanya
i 1?(Unica per o un ass-rd gas s'hattria
hagut de basar en parle de no antroSió i d'amista t /1//3 ampli que l'estirndat
entre Alematea i Poh"mia.
Endentenent !tarjen (-menead lineo
maniobres hitlerianes Per tal de sostrauBelqiea de 13 infinencia francesa_ Lds
,irfensars de l'aeord - entre els siusiii e!
diu alte /si hana De Proque:411e,
no 113In41is, que rallan fidel a les aMistats tradi.-innals - en iustif :caven
t'oriunda atril, dos malitos vinc els son.
blauen decisius. L'un, l'estructura a ra erdfit dc Belgica. que fa aquest pais
.eat(41it d'aforad deis mis grano que el
circunde n . Franca :Inglaterra
mama. L'altre , la scnuretat. o Siqtii arte
C11 ras de nueras, afirmativa ni/ rereliria l'error de 1014. sitió' que resPretaria
la neutra/dad belga, per() amb perill per
a Suissa,
faust aquest sistema de negociorione
diplomatiques (raid tan seguit. iS dificil
d, die el que haqi fanhistie i de
ricritat en aquests rimeles, que han interneras (-Le ambients internacionals.
1), foil:o. ,onequda la kolitica actual de fa ll'ilhcfmstrasse. la (dual voldria esquerdar la unid de Bilaica i
Faca. fcr3 watt aestiest nimia olla remeda, que ami, en altres noonents. havent-hi a Maita Un ameren socialista
p y sidit per l'anderzelde, s'inicia los de(t'Omiten'. riwcrs allrenauva, aleshores
aoven:ads pds social-demdcrates. la reúnele', del Palde belga fou tan tira (Me
calqué rcp r endre immediatamcnt l'autiga

5.

ELS TREBALLS JUDICIALS
Boyerd Inculpat d' e n c obriment
Lex-slipulat pci Deparlament
‚lid Mario) , sonyor Boyen', ha eshui inlerrount pel jutge que enti'n lis tar deis 111118 falsos del
lt'sdul Municipal de Ilitiona, sobre una quanlilat tle 800.0(n)
franes (duo /5:1
reintila per
Al final sie l'interrognlori
siensair Boya rd fou iIiCUi1iit 1 pel
julge d'encubridor. • •

Miseria al territori lituà
de Vilna
Varsiwia, 7. - Comuniquen
de Jaunas que a conseqüenent
sle la tutearla espantosa que hi
Ita en bit el lerrilori Mili' (le
s'In) deseuroillat una. intensa epidemia lifoide, extrem
aquest que ha estat confirntat
reeentment per la prernsa polo-

No es pot de que aquesta nrissió de
Norman Daria a Europa hagi estat mes
afortunada que les precedents i puguin
desPrendre-sc'n prensions per a
la que es prepara a desenrollar un altre
em-iat de la Casa Blanca, Richard
Washburn
Aquest no houni d'ocupar-se de desarmument, comes.; que petaca a Xor atan Dio -ui, sind de relacions canwrcia.'s
entre els dos confirieras i cercar una solucid al gravissim problema deis ti.mles,
que cal 515 7 oblidar qac is una de les
causes de la erial ecoMmdca.
Norman Datis s'ha mostrat massa tusnlant-potser se91111, ill.StIlICCi0/13 de
Rooscvelt-en moninas ea qué o Gin.>
lea calla adoptar decisiodus precises i
assumir responsabilitats.
De toles ManCres. les seres darreees
gesttons a Londres demostren que do
Estafo LMits encara ne temen 1,;3« COUCCI`Cli; C.raCta de la sitnacid moral
econioni:a d'Europa, i es s ent aoci, sl el
non missatgcr ha de- seguir ¡CO malea-es
directires que. NOrman Dosis, no culi
qUe S .:121barqUS cap a Europa.
Londres, 7. - El senyor Norman Davis ha sortit aquesta tarda en direccid a Estocol m.
lnterrogat abans sobre si romandria
a LONlee, en espera de la reunió de
st Mesa de la Coaierencia del Desarmament anunciada per al dia 20 d'abril vinent, cl seneor Dacis ha contestas que els seus plans per al futur depenen de les instruccions crac rebi del
Govern de Washington.
Londres, 7. - El Gabinet. que s'ha
reunir sota la presidencia del senyar
MacDonald. ha examina; l'informe del
senyor Eden sobre les visites que acaba
d'efectuar a Paris, Roma i Berlin.
Despres el Gabinet s'Ira assabeatat
del curs de la deliberació del Comité
ministerial sobre el deeaarmament, al
qual elavia emmes ahir l'informe del

nesa.
Només a la poblatió de DVS11:1 senyor Eden.
Com sigui que no s'Ira rebut la nota
han mort vielimes de l'epid è mia
del Govern de París en la qual
ce Hl ;so 'sones.
de precisar-se la posició francesa, la
A mates aldees els camperols discussió no ha pogut desenrotilar-se
no lenen gairebt, res per inettjar. mes que sobre l'aspecte general de la
L'aspecte deis intants als quals qüestió.
110 es pot ttliius.'usivsu Ii verament
intpressionant.
Loa anloritals estar)
!Huid alarmatles per aquesta critica situació que emaisrell ja Una
ZOnil enorme riel leri•itori.
adoplitt mesures excepeionala
per tal de conjut•ar-la. 1, 01.i)
l'a›Sefilt d'aliments ¡ la mis n.ria
L'Ha v an a , i.--Despres de tres
seestlar de la psaslació ult tapas- hores de di.scussiú. el Govern
SI'll Isst peessibilitals de Ira vaque presideix. el seuyor Mendiela
n/entalles aulnritals.
ha suspes les garanties constiI.a Creu Roja lituana
tueionals a tole la República de
adreeal a toles les Associacions
Cuba.
do carita! de Polimia, sial ron, a
El pre:ident ha signat ti/1 dealtres Comites de la Grett Roja
et-et attoplant mesures que enrinternacional ¡ al seu presiden!
Sp011011
a l'eslat de preverició
nennin Irainelin sororsos per tal VI5
espanyola. Tatub,i
de la
ira tunee les demandes que condeeretat la deportacV, d'atiatinua Inent es reben de lot iteren
terrilori afertat per la crisi dors estrangers.

A Cuba suspenen les
curanties constitucionals

AP1B UNA HIT
WRI Hl PROU
Per a

provar l'elicácia

d'aquest famós laxant
A un (amó. meee •ngli• Ii perl• lò,i. d'has., combinas una

toca

eseeflent fórmula per • un puraant
suau perd melt Acate. Nu requerris
mis que deu Iteres per a peuduie re forte. literalment, ar Ii nit al mati.
Lea l'indole• sIe lie•ndertla riesen
eompostea de .i• preeio•os ingrediente vegetal., tasi. un del. guate
proeedein d'un ;loe <lacren'. (Sin
armen., •is chilles. sis terrenys diferenne <entramen", • fer-les
iexent perderte!
1.n4. irriten. Obren duna manera
ou•u. rom que esteren", la ses•
•erie únicament •nhee rintesti aros,
es poden prender- tot el tempa nerrrr sense temor de que afectin
la cliür g tió. Denles, ne vicien ni
perden
eficacia, i per tan no
• d'augment•r la simi.
;No en v• són aclamarles per miEjem ck mesones, que les I.n popolarits0 en mks ele 70 paises!
•eva •eei6 él lenta perd ton,
pleta.ainds-hi del( heces de temp•
per • produje el seu riente, i
tornara • usar cap altre laz•nt. Les

venen tales les hnne• farmiseies.

Preu 1.85 P tes.
1. Urfrah •

Atents o Empango
C... 5. A , 5nts. 0

Timbre
COMprél

• bartola.

ELS FRANCESOS ES PREOCUPEN DE PODER MENJAR LA NOSTRA
LLAGOSTA
Paris, 7. - L1i COIlliSSiö de
Marina lercant sita mostrat
d • acord atole una proposició del
dipuilth senyor TI I SSO, que havia
solliritat que les intportacions.
.10 l'agosta sie la corma medilern'olla, que no constitueixen una
competencia per a Brelanya, no
tigurin ett els tions eontingents.
sl sofreixin augment dels drets.

duartet.s.

Anglaterra vol construir
un aeriport
Londres, 7. - Mol/ aviat será
solivies al Parlament un projeete
.tie Itei esa el qual en preveu la
construeeid d'un gran aeriport
en les proximitats sie King Cross,
el enst del qual es calcula en uns
cine milions di lliures esterlines,
i es creo que durant uns quanta
anys podrien ocupar-se en els
treballs de construe.eiö mes de
9.000 Mimes.
El projeete ha estat aprovat
nels ministeris de l'Aire j de
Transports, aCul cona per les
Companyies de ferrocarrils propiethries dels terrenys ort seris

emplaçat l'aerhdront,.

LA PUIRIJOITAT

vuouo, e

oc

març de 1113i

BARCELONA AL DIA
Pels Centres Oficials

de Retter de 1936. losen Anticii, Josep

Molina i Pere La Rosa. condemnats Per
l'atracarnent a la casa Parnies, letona
aquesta liquidad?), els correspondrä ‚creer de preside als dos primen (conclemnats a 2 1 anys, 6 mesos i al dies per
l'atracament i 2 anys per la sitiase& illicita dama de frece el dia 10 de julio!
de 1957. Pece La Rosa, condemnat a
igual pena, mes un any de recàrrec per
tinença ¡Ilícita d'erma i dos mesos
un día per l'es de nom suposat, cumplirá el f7 de setembre de lany 1958.
* La policia pose a disposicie del
¡M'al de guerdia Teressa Domínguez i
Morera, acusada d'ésser l'autora de la
sostresei6 a Mike efe.Keindent d'un
"banjo" de necee amb incrustacions d'or,
valorat en unes 7.500 pessetes. En po•
der de la defínele fou ocupat l'instrument. Conlessä que se renclugue per ensenyar-In a les seres amistats.
* Pel fiscal de marcha foren denunciats els diaris "Adelante". "Solidaridad" i "Rebeli,ín". ner la publicació
d'articles ronsiilerats injuriosos per a les
autoritats. S'nrdenä la recollida dels esmentats diaris.

FULL DE DIETARI

PER A AVU I

L'Activitat Polític

linsidial de lo Santo Creta i Stellf
Pau. -- les 11 h. el Cos Facultatiu
que abans paseln els aspirante
Aquest,
celebrará la seea sessió científica púo Aq'tiest vespre, a do•
pels baixos de la Cumissaria GeRoció Catalana Republicana de--e
deu de primera convocatòria i
El doctor Allsitlana, a despit de la blica mensual, en la qual es discutir=
Oflolal de la Genera- neral d'Ordre Públic, per tal de
les
segiients
comunicacions,
Dr.
Porles
deu
cje regona, celebrare ass
simpatia que puguin inapirar alguna
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= o Denle, divendres, a les deu ele Govern .le l'Aratlernitt d'Hicocaina. Foren detinguts al carrer eir mana
entrant.
gura representativa duna aspiració, J. Fuste n desenrotllarä tots e:s dime Casanova, i ae'ls en trobä al darnunt
en pum de la nit, tindrä lloc a lee- giene de Cntalltnya per isl emes
car es tractava d'un fit consubstan- eres i dissabtes sobre "Psicologia ere
La pena cine el fiscal sollicita que eis
reneu Enciclopèdic Pepular, la quarta ele 193.1 ha quedat conetituida
* Dissahte es veurä, a la Seccie cial amh la naturalesa ilel país.
minolegica - . El dia n5 començarà el
fas aplicada foil de dos meros i un Tercera de l'Audiencia. el recurs interde les conferencies sobre el tema desEs
referí
a
les
vegueries,
carnet
de
cinc
lliçons
del
Dr.
sie
les
J. ( m rcabdellat ja a hora d'ara pchs sedia de penó, ultra el pagament de posan Pel senyor Aniadeu Turner j An- quals digué
President, Dr, Josep Agell
que durant cinc cernir- tega, que continuaran tots el; dijous
soo pessetes de multa per a cadascun toni Blasco contra raute de Processanyors Xirau, Torres i Maurin. La ,Vell; rice-presidente. Doctors
diesabtes, sobre - El denme infandels procesaats.
de denla amin i a cauce del deslacen Francesc tiallard i Monnes i
inent dictat pel itztjat número 3 amb riee traduiren la realitat comarcal dins itil",
a les set de" vespre. Les l'ere°.
rumio de la concessió feta per l'Ajuma- &l'un sistema poc evelueionat, pelee
militant e indicaliAa revolucionar; An* A la Sala Tercera solament es rient de les noves linies dautobusus que tot i aixe tendien a encaixar ami) bes que desitzm asistir-In sen pregel Pestaña. Ates 'enteres desvetllat Unís Clareinunt i Furest: acero,stieren divorcis 1 incidents en apel- Tornee.
la comarca.
tarta. doctora Marta L. temieresgades dinscriure's a la secretaria
Per aquest cicle de conferincie.5 , en
laci6.
.alegi que la consagracie juridica (Urgen, 187), tots els dies telncrs,
lee diferente dependències de l'Ate- 'lerdee: ;ice-secretare Dr. Al* Amb motiu d'haver-se prorrogas de la comarca es derivava d'una in- de set a nou.
* A la Secció Quarta va cornee- l'estas
neu seran insta lats potents altaveus. fons Nehot i 'Torrente: tresorer.
de preeencii, ter un mes, la Sala
Jainne tiras ¡ Tercer; remereleer Demetri Relles, el qual va sos. le Govern 141 acordat qqe d'ara enda- terpretació racional de l'Estante en
Als
malalts
Esquerra Republicana de Catalunya
de
CLUB EXCURSIONISTA
tenir una discussió violenta amb un vate les cause. 'me iretressin sigui', el qual es preveu la creaste dorga(adule Dr. Joali Delmati ¡ DeProssegueix
aetivament
forganitzanismes
entre
la
Generalitat
i
els
e(
ucompany sets a la carretera de Vila- repartides entre les relatories dels seDE GRACIA
mingo biblielecari, Dr. C. Ramoe
ció deis asees de la Desde deis Ajunnova, i amb una galleda de cale li nyors Serrano i Oreen i els Tribunals nicipia, representalius d'interessos petaments de l'Eequerra, que, per tots Danés i Caeaboselt; eecals: Docculiars i dotan amb recursos propis,
pegà uns quants cops al cap, pro- de les Seerions Seetorta i Quieta.
Cicle de conferencies comarcals
eonceptee, permet assegurar que cons- eirs Llufs Moragues i Pomar.
la qual cosa vol dir que caldrä variar
•
ferides de premnstic reservat.
* El dia tz del corrent , davant el eorganinacié actual.
tituirá una demostracie de l'esperit Alexandre Rivera Menaje, Josep
El Club Excursionista de Gricia
El fiscal bolinee que Ii bes aplicada
esquerrista de Catalunya. Sen molts Maria tiran ¡ Bleneh i Rafel
la pena de tres anys, sis rue gos i vine. Tribunal ell]rgenvid, es veure la causa
Digué que el contarcelisnie era organitta un primer cicle de confeels
Interesse
cene,ner
assassinat
del
tabricant
de
Terrassa
els
representants deejuntaments que Miteclane i (brees: oficial de Sei-un dies de pece&
d'essincia econòmica i
si criteri rencies comarcal' de caire excursioFrancesc Massana, del qua l es acusat departamentalista era deque
xer que el medicahan anuncies el seu deeig d'acompa- cretaria. .lean Detenerte Ferrer.
filieció uni' nista, que tindran lióc deis els mesos
Antoni Maree Cont es recordare , el fis- tari que respnnia a una vicie unifer- de mar t i abril, i dacord anuh els
nyar la Comissie, que entre al cemeto que p reterelcal dimana la pena de au s'ay.. 6 mefog
mentid tn representacie de tots a
mista i cartogräfica de l'Ens,: i que seguents temes i norns deis aenyors
xen tete ala meres
VARIA
iru dies de pres6, i el deieneor l'abdipesitar
un rete de nortes a la ten,conferenciants:
la voluntat del nostre poble i le veu
del
món,
amb
èxit
sealució, negant que el detingut sigui profunda de la terra demanaven
ha de Francesc Maciä. Ale acres han
Dia so: Antoni Borres, "Assaia
ereIxent
l'eutor
del
crim.
des
de la
estet invitats, tamee, els dtputats al NOTES DE
Ahir al msti fea pos« a la dile°.
instauració del rigen comarcal pur. monogràfic de la comarca d'Iguala•kié, det jutjee número dese loa«,
mig' segle. is
Perlament de lal República i al de
* S'ha denunciat al jutiat el rolitte- A caba analitaant les nbjetclons que da e , Dia 16: Josep Rossell, "El
Catalunya, i els preärdents de les FeAgnilees, al ¡pul foren trabad« ri comes a la casa de Cesar Torres, al e'han fet contra ise tleat milete reeol• Valles occidental". — Dia 2 4: doctor
derecions del Parte. La conferencia
De tornada del seu haleitual vence
tome armo ei «u domicile canee carnet. del C,onstll de Cent, d'on s'endu- ruleta en dificultats d'ordre prectie, Josep Estalella, "Coneepte del Pe- L'ELIXIR ESTOMACAL
de Santa Rosa.
q
ue denare l'alcalde de Barcelona, st- a Paris i Landre, is nenenteat a
gueren els lladres 1.200 Debites en Me- dient que eren les segiients; la im- metes". Abril, elM 4: Salvador Llodn te feiRr itCi:arnleies ntr. i ai SIea
u nydear,,tztei n da r: plluonct,
* També feu detingut Giovanni taNie• Timba el sestear josep Medid ereeisie en tei línia contaras i l'es- bet, "El Valles oriental". — Die 6:
Barcelona el nestre distingit ame:
Meezetti, el qual esté acusat d'haver ha denunciat haya estat víctima dun tabliment de les capitalitats i la des- faldee Vives, "La comarca natural i
rohat diverses joies a une artista de robatori de tion penates.
del mete al Talan de Projeccions, i Joan Rabat.
ero p oreie territorial i demográfica en- arqueohigira del Batees".
DE
Per riet que aquesta vegada, ultrc
Barcelona i d'altres robatoris come.
l'entrada Es reservada per als repre* Per la relatória de l'Audiencia. tre les demarques, trartant per sepaToses apioles conferencies tindran
sentants d'Ajuntaments i invitats le; compres realitzades per a la temso$ a l'eltrenger.
eh. 'termas la linuideció de les rem rat aquesta atentes l'II le quuestid i lloc e les deu de la nit. i seran iHusHi
ha
~be mole expectacie per porada, sal" que ha adquirit l'ex* El Imiten número catorce ha
-demnsipoalTrbud*U- arribant a la conclusle que cap de trad., anth projeccions. Despree de
rebut de la policia les armes que lo- gineta 11111 crindemnats per tintinea
escoltar el discurs que pronunciare a
les mona Alcaides no era prou con- la conferencia del doctor Estalella
ten trabad« a l'obra en conatrucci6 cita d'arma. Joan Firmen, i Soler, per vincente i poderoees, i que totes «en seré inaugurada una exposició monola tarda l'honorable President. senyor clusiva a Barcelona dels teixits d'una
Lluís Companys, al qual hom atribucix de les manufactures de novestata
de la :Len da &o Mìu4L'attitat la pene dt dos un" acatar* el dia
perfectarnent aupersblee.
'Mica del Penedes.
una gran tranecendencia t'Atice,
importants d'Anglaterra.
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LA PUSLIOITAT.

BARCELONA AL DIA
Builleti PedaVetc L'ACTUACIO SOCIAL
UNIVERSITAT AUJONOMA
Seminari de Pedag,ogia. Lliga d'Eaucació Nova. - Mari, a les sis de
:1 tarda. tindra lloc, a la sala de profeesors de la Uraversitat la reunió
de la Lliga d'Edimacia Nava Per tal
de tractar del afana 'Organització de
bitaiot eque s pcvulars a . Será presentada la poneraria pel eenvor Jacint
Esteva. San invitare a aquest arte
ele rnembres de la Lliga i persones
ia.teressadesa

ENSENYAMENTS
ESPECIALS
Naarnenaments. - De la -Gaceta
de Madrid" d'ahans•d'ahir treiern les
alias ordres segiterts, referents a Ins.
Curtió Pública: Amb anteroritat a
la publicació del decret data 7 de
desembre de 1933 (Gaceta del 8)
aaavia anunciar :a arovisió de la placa de professor de les assigtnatures
-Tecnologia mecanica". "Transports
ea general i ferrocarrils a -Organitnació i comptabilitat d'empresas :71dastrials", vacan! a l'Escala d'EnOyera Induetrials de Barcelona. El
dret adquirit pels concursants
a cobrir aquesta vacant subjectant-se
a les disposicions legals que han regit
71.5 que reementat decret modifica
règim de provisia de places de professorat a les escolte d'enginyers indastrials. Con/ a cas excepcional. I
d'acard amb els termes de la convocararia i de confort-airar amb les propostes elevadas per les respectivas
ezoles, aquest ministeri ha resol! nomenar el següent trihunal per jnt.
jan els exercicis comparatius que cal
eectuar per a la provasia de ('carneocada plaaa: Vocals: senyors !aun Usa:aaga i Lasquibar, Josep Sìallvé. Enali
Echevarria, Josep Serrat i Argila, Josep M. Amorós Manrique. Suplents.:
ienyors Gervasi de Artifiano Gal^_acano, Santiago Alonso, Eareve Gay ,
Francesa Flanell i Riera i Joan Klarnbarg.
* Ha y an: transcorregut el termini
que larticle 3 del reglament d'opas:e:ene a catedres de 25 le juny de
931 fina per tal que els opositors
;aguan recusar ele mandares del le:tamal. tense que se n'hagi formulat cap
contra el designas par ordre del 29
de ganar passat ("Gaceta" del tu dala
cemento), per a jutjar e concursoposició a la placa de professor da
aractiques i auxi li ar de l'assignatura
a'analisi algebraica anib calcad dife,-eacial. comprenent geometria analirica i Nonsografia. varan ! a l'Escala
.l'Enginyers Industrials de Barcelona,
a',uest ni:Morera Ira resolt confirmar
nomenarnent de )'esmentat Tribudisposar que el vocal proposat
xil
pei cansan usasen, convoqui els al.
7es, constituraxi el Tribunal asse•
nyali la data el, la n11711 Ilagin de ea_
menear el; exercicis, lar plagar d'acord amb el disposat en el paragraf
tercer de l'apartat sisa del decret del
Ja. doctuare de roo
ENSENYAMENT PRIMARI
associació del Magisteri Particular
Catalunya
Baleara. - Havent
eaat. ennvinlada aquesta Associació
" sanea-ira deliren d'aft del notable
ssnr Enric afama. l qual té
. l'Assaciacia n FArquitectras de
-- asa:aya (Corta Cala ' anes . 5 6 3, P rin
eis matins i tardes. de-apldurnt
4. 1 5 del Present ente, cs posa a
er a. ..armen! de:s aeericlats qu'e poden
aa ..lia la sanee ..aa desatad.

ELS ESTUDIANTS
A ssnciació Professional d'Estadiants de la Facultas de Dret. Es convoca mis ein alunines diques:a Facilita! a l'asseantaea general exlt aordlnária, que tiadra llar avni,
.ous, a les cinc de la tarda. Ordre
del dia: Disrussia i aprovaca dele
Reglaments de l'Assoesaria,

FIN
M oviment

borsari

La Semana de l'Estudiant. - Es
desenrotlla amb solemnitat el programa de la Setmana de l'Estudiana organitzada per la Federada Catalana
d'Estudiants Casales. Per a ¡vol i
dies successius se celebraran els actas següents:
An-ui, dia 8, a les tres, visita a
la casa Damm. orstanitzada per l'A.
U. E, C. de Farmacia. A les quatre,
visita a la fabrica -Hispano-Suiza",
per l'A. U. E. C. de Cianciea i la
d'Enginyers. A les set, simultànies
descacs a cauta d'un conegut carapió. que organitza 1' A. I'. E. C. de
B a taill era!.
Divendres. dia 9. A les tres, partit de futbol entre l'equip de la E.
N. E. C. de Medicina i el de la Federada. al cama desrorts. A les set,
conferència de G. Canosa, organit.
cada per I' .&. U. E. C. de Farmacia,
a: local sacia:.
Dissabte, dia to. Obertura del cicle de conferincies argaaitzat per
l'A. U. E. C. de Ciancies; la d'aquest
dia la donará e! doctor J. Mur, sobre el tema "Geometria euclidiana-.
A les set de la vena, en una aula
de la Facultat de Ciérreles.
Diurnenge, dia ti. 11 Jocs Florals
Escalare. La fasta se celebrara a !a
Sala Studurn, a les onza de, mata
L'entrada scrb per invitada.

OBITUARI
El nostre amic j coHaborador
senyor Arlerni Rorn acaba de so.
liii la pèrdua de la nava estimada mare (R. E. P. . l'enterrament de la qual es verificara
aviii. a les deu del Elidí.
Rebin l'apreciat cornpany i
mfha el testimonialge del riostra
mes semi( ondol.

Vela.:

Dia

7 Tanta Alca
anteriar

'..,ruis
Aleants

halla

4900
4880
-1-0.30
4415
4390-1-0'28
5900
+065
s9'6s
Hulleras
47.50
415 5 0
+1.00
la :Ilesa/e
13175 131 . 3e1
+025
Colonial
5
+0'25
45
2
45aaa
ali vies
17rno tar)'no
4-ante
Chantes
-l'oil
33900 340 00
Ford
163' 00 165' 00- ?etapas
5'20
-0.15
5.35
Moraserrat
3950
N'e
-1.025
;fati
del
La tanca anterior
_ . de Petrolis
1f. Rif

3 10 Oß RRRRR AT1110111,1111CA
1311123
DellleOPA A LIS SR OIL DIA
7 De mulo DI 1834
A gelrob6 tot Vocoldent 4/Muro..
ha empltioret el lampe sota la Influlancla do beleof proteico,' quo ten.., se tou contra • Ibleandlogrla.
Lo Aula de preaeld normal palta
per I manta. CantabrIca, lud do Pringa I Europa
Plou dos do Illabg le fine a Alomanya. a nava a Hm costas de le mar
Ililtlesa.

Seta le pimpinela mil eerrent del
nord-oest oetablert entre les Illee
@Maniguas I el. Pariente, terna a
balear la temperatura •le baleo. oe-

clóritala.

DEL RRRRR
11 CATALUMVA. 5. Lßß VU17
Domina al timo' variable ami cal

ter• • lee comarques d• Lloada I naval°a a la reata del pm,
Lea temperaturas han expa r lmenun hangar •uoment, paró no let
probable que periletelsi d'out a que
• l'ocoldent de la ~Instila Marica
elottap leison renta del quin Quatat

drant.
Lee nunirnee d'aval han Wat de

▪ 1 4 graue sota zar, • Itatanoento
I al Port de la Boutique, raspad,,,mont.

(Les observacions del temps a
Barcelona, a ies sat, san a la cap
guises da la bramara baitina.)

amb càrrega general i de tränait,
cap a Valancia i escales, dels senyors Tort ella i Figueres; lenpa_
nyed -Alerto", cap a Caraubiam,
dei aenyor Eill d'Emili Basar!:
l'italia "Alicantino", amb carrega goneral, cap a Casablanca 1
escales, de la s.enyur Vidua de
Bajaes.

MOVIMENT D'AVIONS
AHIR
Aeròdrom de l'Alr-Franee. -

La Mar
SEMAFOR DE

MONT/WC

AHIR
Observacions meteorològiques.
A aal tahiti aent al N. N. O. dur
¡fie_mes cel cintra i hOPIt10115
fine a les den que ha
pas.eut erl ven' al 8. S. 0. al tragaba U. N. D. rnult trese cal amb
ro-cninulus ¡ horitzons clara,
bid ponent U. alab la hmtalla luna mar marejada del
1s. O. ¡ el cercle queda semicobert.

tarimielre 755. - TerriMmelie. 12.

mercaderies i a2 passatgers; el
vaixell "Rey Jaime II". de Las
Palmas i escales, amb carral,.
unereaderies i 38 passatgers;
motor "Ciudad de Sevilla", elP
Palma, atnb corren, niercaderies
i 84 passatgers; el motor "Ciudad de Barcelona", de Bilbao i
encales. arab ciirrega general; el
vixeII "Rio NOS", de Las Palmas, amb cárrega general ¡
passatgers: el vaixell -Isla de
Grau Canaria'', de Valancia, amb
llaat; el vaixell "Plus Ultra - , els
set de la Cia. Transmediterrania,
le Susak i encales el vaixell
iMposlau "Vila amb earrepa
tor al i CIA transit, deis senyara
Tortellä i Figueres; de Newcastle , anda carbó minara!, el
vaixell naruec "Hagnia", dolo
senyors Talavera i Fills; de Marsella, amb càrrega general. el
motor "Sil", de la Crol. Carnhalin
Sagrera; d'Avilés, a rnh oaradi
mineral. el vaixell "Mina Piroris a , del aenyor Domenec alumbra.

Nliviment de vaixells a posta
do sol. - Dentaren a l'est una
ealeta, una curbeta 1 dos berganlInb gOleteS que Van en popa, i
uu pailebot a motor que ve al
purt. Pel S. una balandra 1 una
Pulsera goleta que van cap a la
analeixa diiecció. 1 un pailebot
motor que ve al port, ¡ al S. o.
un berganti goleta. ruta corbeta
i dos pailebots que venen en
papa. 1 tres pallabais a matar
Vaixells sortlts. - Dislancia
que van cap a la nialeixa careeciar, de vela llatina tres faluixes navegada dolo v .iixella qué avoi
I
cap a diversas direccions i dues han sortit fora (111ot-tima Pi- ti)ben els espanyols -Ambos", cap
aap a aqtleat port.
a Roses, del senyor Fill
Basar!: el motor "Ciudad de Cádiz - , amb Ilast , rito a Almeria:
MOVIMENT DEL PORT
els corrons "Ciudad de BarceloVaixells entrats. - De Bi eina na", amb passatge i carrega geAti\els, /111111 eilrrega general, neral. cap a Palma , "Ray Jaiel vaixall alainanv "liellona", de me 11", arnb passatge i cairega
la Ciad. Canibalia Sagrera; de general, cap a Maui, tole tres de
Londras i PSrale8. :11111/ càrrega la Cia. Transmediterrania• el
general, els motolo anglesos 'rallad: "Florida", amb earrega
"Pacheco" i "Pela n o".' tots dos general ¡ 220 pasatgers, de trand n ds: SetiVors‘ Mdc AtialnrOWS i Cta; nit, cap a Marsella. del aativar
,11...14d134;;I. 111111/ enrraii , aterrada- Jnan Salvador; el norner
! mus i 29 teemn(gei's; el molar t('a", cap a Cardiff, de, l'Agancia
Ciudad de . alaban", anib acarea, dIrta. Vitty; Eiugoslau

ANCES
que

SUM. Cfrl 5 la

de

1301 .laA Al_ COMPTAT
MERCAT L1.112RE
El mercar d'especulad& en lee sea•
¡iras que celebra alar centralita la tia
teca de pesantor que dalguns dies enea
ve registrant•se. Lls canvis presentaren
roma oxea-lacia, t tisis nota a darrera
liara de la reunió de Bausa Ileuatera
tta cci a, aconseguint-se millors niveils
(are els fixats ea la tanca preceden!, la
qua l ra y ana loa mantinguda despees
del limit, i pedem donar com a dartetes les següents cotitzacions: Nords.
Alacants, 4420; Aigües, 17100;
II, ad, sa'75.
Tanca fixada pel Mercal Lliure de
Valars en la mina de Borsa:

Conflicto a Montcada. - A la
fábrica Asland, fi Mon'^ada, es
van declarar ahjr, sanee previ
avis, en vaga de braços plegats
Un sergbenl de la guärdia civil
s'hi va presentar ¡ prega als
vaguistes que treballessin o sortiesta de la fábrica, ti) que feren
sense que ocorregues cap incident.
L'Artletica (»Unirla de Catalunya. - Aguanta entitat celebrara reunid general ordinaria el
disaabte vinent, al neu estatge
soeial, a dos quarts de guatee
de la tarda, de primera convoeatbria, j mitja hora després de
segona.
Unid Professional de ~andante 1 Empleaba de Gomera. El diumenge vinont tindra
al seu local sorial Ertasemblea
general ordinaria d e preis, n
dan del mata de primara convocatòria, i mitja hora m g tard
de segona.
Assemblea de la dependencia
de "El Barato". - El Front L'nic
de Treballadors Mercanlils convora per a dema, divendres, a dos
quarts de %mil del vespre, la dependancia d'aintxide sexos de "El
Barato' a l'assemblea que ce celebrará al Centre Tarragonf,
Ronda de Sant Pan, 4 9, per tal de
parlar d'assolm.pten relacionats
amh el treballadars mercantils
d'aquella casa.
Asumir:ció d'Obrera Parats de
Catalunya. - El dia 14 del mes
que s o nd a les tras ale la larda.
!a di l a entitat celebrara reunió
general extraardinaria al seu local social. Ferlandina, 67 ,

Servei Meteorològic
de Catalunya

1:12 d'oblupssions, en aquesta

El sector ferroviari presenta en
aquesta jornada que comentem aspecte
més optimista sur no en precedents. FI
volara d'aperacions és quelcom
apreciable que no en aquellas, i pci que
respecta als canvis, és de remarcar el
sosteniment i fins llenara fermesa
qua donen provee ele Alacants, aue san
precisarnen t els que en resultaren abans
mi, perjudicare Modifiquen mas: «trae
sine J. 77.00
C. enausi (4. 100),

REBISTREDEMOGRAFIC
Naixements regittrats ahir, dia p,-

Ester Vidal i Parares, Antania Ganar i Torrente, Felicitas Traveria
Garda, Salvador Blanch i Salino,
Magdalena Garcia i Farran, Marina
Garriga i Pagas, Angela Santacruz
Alcoverro, Pura Trias Soriano, Manuela Barrí i Foix, Jordi Planell
Saca, Josep Garcia i Jover, Carnee
Martínez Jimeno, Albert Diaz Sarabia, Antònia Gómez Mariano, Joan
[harma Castro, Antoni Chalé Maldonado, Rafel Lapez Gómez. Francesc Martincz Trujillo, Maria Bajaes i Tapies, Jordi Martí i Ametlla,
Coneepciä Pidevall i Alzina. Albert
Jover i Nolla, Lluís Giró i Riba, Alexandre Catamos i Lindera, Josefa
Ayala i 'Maca), Reme Navarro CaCas, Nada Trias i Llongueres, Raúl
Torrents i Borras, Francesa Salahorca i Ramonatxo, Carolina Vinyes
i Barban'', Lluis Baulenes i Canal.,
Trinitat Acosta i Ambrós, Núria
Guardalbo i Bach, Josep Garcia Esteban, Fermina Porras Valero. Núria Xicola i Perales, Eduard Samper
Fernandez, N'arca Guardiola i Melo,
Isabel Ayllón Astor, Francesc Pala y i antena Maria Teresa afonreal
Pérez. Jaume Bertran i Varias, Josep Gil i Matera Alegria Cantuer
Ochoa, [luís Mirabel& Hijos, Francesa Belga Arbones, Josep Maria
Pradell a Tosa, Dolors alendora
parga, Carles Sopena i Baria Joan
Santalucia Céspedes.
Defuncions registradas ahir, dia 7.-Marcarida Roter i Eassedes, Roc
Rodrigo Martin. Aljama Puig i Jaques, Maria Meca i Costa, Josefa
Vera Perla, Joaquirna Segarra i Cola
72a-mal Antequera Moreno. afeaaor.
Palau i Feu, Josep Salvadors i Gusmon, Joan Sensat i Millar, Josep Feliu i Costa, Josep Garcia Salmeran,
Francesc Folch i Miralles, Raman
Aguilera Chapado, Ramal' Gavalda
Arana, Nicasi Esparto' Carlos, Rosa
Cabria i Castallo, Sebastia de Vizacaya i de Villanueva, Engracia Vilanova i Colornes, Montserrat Lapuya.
de i Vendrell. Agustí Palacin Pose'
da, Maria Angela alarimon i Joraa.
Teresa Ginesta i Gispert, Narcis Alzina i Ballester, Concepcia Ginet i

Procedent de Tolosa, a les Taa
irmibä l'avió amb correu, mercaderies i 2 paaaalgars.
Procedent d'Algalia, a les 819
arriba FelViö ami) corren, nierrlderie3 a sPIISP paasalgara.
Procedenl de Casablanca, a les
1 ¿'04 armhä l'asara anda carreta
mercaderies i sense paseatgers.
S a ra f a les 1 2'18 l'avió cap a
El Jurat que ha de fallar en el coliTolosa, mb corran, inereatieries nas de bellesa "Proclamació Miss Metro
1934" lea quedat constituit com
i sanee panealgers.
Sor(( a lee 1200 l'avió Cap a gua j a : Latís alarcillach, periodista;
Marsella. amb ranura]. meroarie- Joan Camprubi, camas-alter; Felip Coscalla, escultor; Martínez de Ribera,
mes i SenSfe passalgera.
Sarlf a les 82 1 l'avia cap a laoeta j critic cinematogräiic Eugeni
Casablanrn . amb n . arraii, merca- Marsä, director de "The Simphonics
J a zz BOY S" : Lluis Ferrer, periodista;
deries i das passalgera.
Alexandre Riber, representant del P er Aerdrom de l'Aeronàutica Na- ' anal del Metro Transversal . ¡ N'aria
val. - Proredenl d'Estutgard no Sana, repre s entant del personal del Gran
Matra.
airlhä
hir, arribara avui
primera hora.
Procedent de afmirid, a les
El diumenge passa t l'Asmociacia d'Es1145 arriba l'avió -Ec-AMA tudiants .aparelladors de Barcelona ieu
FONKER", arnb corren, mercada- un a visita a l a fabr ic a de ciments de
Vallcarca, lile setanta alumna& anaven
ti l'A 1 8 passatgers.
Sartf a les 8 iarp a Estutaard arnmP a ava ts Del professor de l'Escala
d'Aparelladors
senyor Joan Neto.
anih escales a Marsella í GineDurara tul el recorregut a les difebra, l'avió D-1 352 ROHRHBACH
arias correu, mercadaries i 8 pas- rente seccions de la fábrica, els alumnas reberen constantment detalladas exsalgara.
rdicacions acompanyades d'experiments
Sarlf n lea 911íu cap a Madrid prarlics Per mina de! senyor Francesa
l'avió Er-PPA FOKIVER arnb Riera, auimir de l'establiment.
corren , rnercaderies ¡ 3 pannalgera
La Delcgac.a de Palestra a Badalona
Aeredrom del por t . - Prorc- la avinent a has ele hadalanins que ca
:ntereesi
que organitza un autocar per
den! aa Genova. a les 1715 arriba Fbidiaavien ilulill '1-11F(Ira• assatir a una de les representacions
amb eorreu, mercaderies i 1 paa. de la tipica "Passiä" que durant més
(le doe -cents anys venon efectuant-se innalgar.
interrompudamen t a Olesa, El pressua rel as de deu pessetes , entracla i vialce compres. Hora par inecriure's a Palestra.
Delegada de Badalona (carrer
Totes les notes pregades
de San, L'arena , ntini. 2,
tots
han d'ésser trameses en els des , de ama a deu de lasegon),
vetlla. La
en català i abans de les nou insertada, es tancara dimarts, dia 13-

Els Fets Diversos
Al carrer de Jovellanos bou robada
ahir la camioneta Ford número 50616,
que fou trobada desalé. al carrer de
Selva de Mar.
- Quan es dirigia Josep Manuel
Ganable: Garcia, en el seu auto, per la
Diagonal, cap a Sant Boa proa de
Pearalbes, Ii sortiren dos individus, els
quals, amcnaaart-lu amb les pistolas,
l'obligaren a fer parar el corza, i In robaren 300 pesseles, el rsllotge, ;a ?loma
estilográfica i une &rearmara Eis atracadora fugiren.
- Ahir al mati un grup desconeguts intenta incendiar una altra vegada
el gajosa de diaris cale hi ha installat a
la plaça de la Universitat, cantonada
al carrer '1' Anbau, propietat d'Antoni
Zalabardo, l'anarquista que fou detingut
el diumenge passat en la reunió feixis.
la del narren del Duc de la Victòria.
- Entre les estacione de Montcada i
Sant Andreu uns desconeguts llançaren
una pedra contra la finestra d'un vaga de tren de la Companyia del Nana
que passava pel trajecte de via entre
les expressades estacions. La pedra moda' la trencadissa del vidre ae la finestra, sanee que, afortunadament, !ti llagué, desgracies personals
- Al carrer del Callan estava jugant un nen, de vuit anys, anomenat
Vicenç Freixa i Franel, quan, repentinament, des del pis segon de la casa
flamero 19 de la dita via, un altre nen

llança una pedra, i el toca al cap.
Fou tau n gran el top que va reluce el
petit, que caigué a terra greument feria Fau conduit ràpidament al Dis Pen
-sarid'Hotfnc,Ipeiar
l'enfonsament de la volta craniana.
Després de la cura d'urgencia, fou traslladat a l'Hospital Clinic.
- Al moll d'Espanya Antoni Badia
Plans, de 2 4anys, fou agredit per
un subjecte que iugi després de proditira li diverses contusiona.
- En ensopegar alar al rnati amb
home que portava una barra de dertu carregada a rasquena i que anava
en direecia contraria, Teatora Huerta.
Oliver, de 40 anys, s'ocasiona una ferida contusa a la cara; loa auxiliada al
Dispensari de Gracia.
- A les onze dahin al mati bou C1Jrada a la Casa de Socors del carrer de
Barbara Maria Benito Minguez, de 39
anys, domiciliada al Passeig de Gracia, flamero rio, tercer, la qual, en baixar d'un tramvia a la Rambla, davant
el carrer de la Unió, es fractura el
turmell del pea esquerre. Pasea a l'Hospital de Sant Pau.
- A lea guarra de la marinada
d'ahir, en una granja de la Rambla del
Centre, un individu que va fugir agretn prudencia Domes', de 33 a n ys , que
resulta amb erosions a la cara, orella,
!maya i braç esquerre.
- Ahir a la tarda, a l'Avinguda de
:a Verga de Montserrat, cantonada amb
el carrer de Pau Alzina, la moto número 46173, que guiava Ramon Abella i
Calla, de 76 ama, domiciliat al carter
de Franaa, numero 15, primer, topi
amb cl taxi 38368, i el motorista resulta aria, una contusió a l'articulació escapulo-humeral i cuixa esquerra.
- Alar al mata a dos quartb den.
ne, un auto que fuga al carro. de MaPorc,, entre els de Näpols i Sicilia,
atropella Patrocinio Sancha. i Soto, de
quaranta ares, i 11 fractura la clavícula
de la eatina, tibia i percate drets, amb
enamons de prunastia reservar ; fou auxiliada de primera intenta:, a la Casa
de Saaors de la Ronda de Sala Pene,

Riera. Jacoba Alburna : Raldós, Dol,ste Lapedra ¡ alerce, loan Grau i
Borras, Josep Serra • Reas. Albarta
l'oren° i Guasch, Catarina l'armandez Cmniez, Albert Vives Garcia.
lanasi Senabre Berneda. Joaquan
Muntanya i Serrano, Adela Garcia
Morales. Anrania Mutti n Roeaa,
Manuel Ifiigo Garcia, 'Merca Inajosa
García. Caterina Martinica Navarro,
Enric Cabrisses i Valle, Me n e Fallada i Balles, Empar Díaz de la
Riba, Montserrat afirambell 1 Til,
Ignasi Callas alartinez, Amoni alar
quez Sanchez. Angel; Díaz aloana, d'un passa a l'Hospital.
-- En voler saunarar dos individua
Maria Espinada i Mercader, Ramo.
Sabanas i Closes, Asead Cantara i qua es barallaven, al Carrer de Verda
Llar, alar g a/ea alentada:, de vint Laya.
Ballester, Joana Asensio Pérez.
resulta que h toca el rebre a dl, sorunt del wat pas anib diversas ierides
al nuatre.
- Arar a/ flagela intentä posar fi
a le /n'a vida Teresa Leche Marta, de
aun-artes anys, casada, aria) domicili
a la carretera de la Bordear, número
perantista -Paco kaj Anno" (Pau i
treuer, ecguna. Per realitzar ele seus
Amor). El preu de la matricula par a 1.7119/ti,113 leresa Ingerí Ulla ¿toga me!tot el curs és de &te s P assates. Per a enlosa que la produi una intoxicada de
inscriure's , al carrer de la Planeta, lb, prunústic rcsarvat. Despres d'ésser auprincipal, de set a onze de la vena.
xiliada al Dispensan cl'Hustafrancs,
passä al seu Untada
- Ern ln/a fabrica de fetroo est3Amb motiu de la inauguració de la
al carrer de Provenga,
V Exposicia, de Treballs Manual ', l'A- ngar5, situadalobrar Jusep Clavisimo i
número
loa,
grupament escolta " (t amon Llull" del
anos, es produi diG. E. Joventut Catalana (Diputada, Gran de lrenla-doster(Cf grau als branúm. 69, pral) ha organitzat una ver- ‚ene, ,relllinae5 de
gas.
nada que será un resurn de les activitars
- Osan intentava obrir l'aparador
desplegades per l'esmentat agrupaanclat data
estala/meta de la Rambla de CaOportunarnent s'anunciaran el prugraula
taiunya. Manero 14, fou &Migas i coni la data en la ual talará lloc.
duit a la Comismana de Policia un insense dornicili, que digua anorne•
Banyeres, lavabos nar-se Loan Secta i Sena
Alar
al mati, al carrer del Clot,
eledlera -IEHIGIEH Rdo. Univerailar,
aa came hiuria A,somoció i Rodeos, de
..inquanta any,, do/sin:di:ida al carrer
d'Aragia tau, i es produl una torta conLa Delegacia d'Hisenda ha assensa tusia a la rcsif, lumbar i occipuvi
:at per a avui els segtients pagamenrc pronA •dic re:sed:al; bar auxiliada al di*,
Administració de loteries número 14. pensari de Sell1
- A la Casa de Socarra del Poi*
4 . 47 1 '99 pessetes; inspectar provincial
de Sanitat, 3.4l 2'20; C. O, afillestran. torea auxiliats Franceae Remaba i Bue1.9;371; Foment d'Obres i Cortare.- no, de qualanta-sis anos, de ferides al
done, 27.6/3'92; id. id, 125.91350 1 Ray- colza dret, i Estave Feniandez i Prats,
mond Badaroux, 2625; Teresa Puig, de vint-i-vua, de ferales a la ma es1.000; Celestf Simón, '00: Salvador quena. que es causaren treballant a bord
Val', 700; Josep 81a, 266'67; Salvador del vaixell "Cabo Vadn", ancorat al
Franchet, 5S877 . 421 Joan Puigcerver, mol( de Muralla_
73 1 4 Pau Tuequelles, 1.539 '72; II- harma a l'Hospital Clinic,
(leían! Herrero, 141.60623; admInistra- amb fatales de pronästic greu, Josep
ció de loteries núm. 30, 6i.000.
de Soto Pérez, de zo arana.., que, seEn or: C. O. alittelstrans, 300.
aons pthpia conicseió, se lee causa.
a la carretera de Viladecans el dia 18
de labrar sle 193t en topar le biciLa Junta de la Secció de Dependents cleta que muntava amb un auto. Des
de Mostrador del Sindicar de la Indas- d'aquella (lata ha esta! al seu poble,
tria Hotelera i Cafetera de Tiarcelona sesue aconseguir guarir-se.
Allir es declara un incendi en
nasa a coneixement de tots ele depen
den!, de mostrador d'aquesta Secan; (me una torre ne l'Avinguda de la Repús'ha obert un jubileo per a ingressar blica Argentina, (. 4, 1 acuda-en els
en la Gertnandat de Sant Gil, amb mama bornbers a sufocarao. No hagueren de
ció del pagament de la ocurra d'erntrada. lamentar-se desgracies Persaaals•

Noticies Soltes

del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 5S9, 1.ef
Les d'esports, a Barbará, 11
1 1-1'nea i Eratices 1864, 56aso (-ron);
rit 7a, arara (-arara), i Retas .18:76, que ia,

;himen contractat de la dues setma•
nes, 4350 (-tato). Las Andaluans no
r e cenen gaire suetingusks, ¡ hunt registra baixes d'un quart a neun enser.
Transversal reanima a 25'on (+t'oci),
El palle ale valars clarifica, aigües i
industria le, amb re g ular art i vita t• que
min ir--dengralstiu,e
regular-e en aquesta jornada san eis
primera, els ganas presenten fluctuacien, en alca i Laxa entorn de mig
ente. \ arito mes: Bons Energia
r-ara, 103'00 (-1 .00), i Asland, 7 per
roo. 99'nn (-t'At),

jornada que camentem. registren una
majar activitat en la naintractació i sos.
teniment generar de pasicians.
hl, Dame> de l' Estar, seine rnallorar
en aunotat conna n tad,ra, queden en
general a pasa tan. aati ¡amargarles, i
s'aprecia (min nombre d'aaanaos antara
d'un aasrt d'enter; veden mes fluixos
els Amartitzable 5 per ton, eillirMú
1928, els quals registren perdues
1gua! quantitat.
Obligaciuns Tresoreria Gentralitat
mantenen la parirat, ino'oo.
Els Aja:llameare, amb reaular clecBANQUERS
narrar, presenten ban aspecte en canvis,
Rambla deis Estudio, 11 1 13, i Bonsuccés. 1 1 3
malgra t que s'observen algunas petires falles, an general dominen els, &sana r,' unan, dun quart d'enter, Cal remarcar la minara deis 19 / 2, serie F, a
NEGOCIEM ELS CUPONS DELS DEUTES DE
55 .00 (-1- 2.501.
L'ESTAT INTERIOR, EXTERIOR, AMORTITLes Diputacions mantenen nivells
precedente; les Provincials i 6 per vio
ZABLES I FERROVIARIS
mamen d'un atrita i un quart d'entera
regertivament; les 4 i mig per loa siVENCIMENT Ler D'ABRIL VINENT
rie tu, que fa alguns dies no s'havien
°AIRES DE LLOCUER
COIMBRA CUIRASSACIA
urarat. remuntan a 60'00 (+1'25).
El grup de Mulas, amb re g u la r efee
per a guardar valora, documenta, Mes i altres objectes
-tiva,quedbnmgtisrde valor
tren avanços d'un quart en la major
CompartImenta des de 22 pasteles anuals
pan d'emissions contractades, i de mas
Pot Visitar-se tots els diet feiners, de 9 a 1 1 de 3 . 30 a 6
importancia les Hipotecari 3 i mis per
too, que COtieZtll 102 .00 (+t'OO.
e•4~44~~4•4•4.4~44..~~4+1

SOLER i TORRA Germans

Dillune vinent s'inaugurara un cure
elemental de l'idioma auxiliar irrternacamal "Esperanto" a la secietat cs-

Les accions uit registren cap modificada en camas digne de notar,
BORSA DE PARIS
La sessió d'a(cir del mercal parisenc
presenta quelcoin darregularitats,
particular Del Que reepecta a la midancia observada en canvis en els diversos
sectars. FI grup rendes continua
força actiu i 'mame igualment ferm,
apreciant-se nombrases aunaos entorn
de rnig enter. Banc de Franca, /m'o
(+1'25). L'especulada, molt deprimida,
registra baixa general: Río Tinto,
1 4 80 (-45 ) ; Royal Dutch, 17995 (+70);
Suez, l aaaa (-185 ) ; Kuhlmans. 602
1-12): Wagons Lite. 98 (-1). Barcelona Traction 5 i tnig per too, 7 00
(+8 ).

Mercat de Llotja
La reunió que se celebra ahir
en aquest mercal no preaenla
cap inatlifIcacm a la timira reR 1,:t rad a en Mes precedents.
Lee I farinee: Seguseeen en
les maleo:as siluacione da preus
demanda.
i
Ordla: S'observa per a &duela
gra una millar dispoalció, que
reperatileil eo ele tirarla, ele
quitas, tenclanxen a afermar-se.
Morase: Degio a la poca existencia d'aquest gra, les partidas
epa es porten a terma sOn de
limitada importäneia: ele preus
de rontractació oacillen entre 54
i 55 pessetes.

ra que hn fau amb diferencia
desfavorable. comparat 5 ganen
No tot han d'ésser lamenta- de 1 934 a 1 333, La suma contracions Otj noles pessimistea. Amb ria puja It meN de t lt millona de.
tul i la situaeiö en tants aspec- pessetes.
les confusionäria, segons dadas
c.
oficials, podara avençar que el
nostre coinerç d'expertació ha DADES FACILITADES PEN
LA
tIngrut en els dos darrers mesiom
CASA JOAQUIM SITGES
una patita imitara. Els negoels
PADROSA
bancaria, de les dados qua 'entra
a la viste, segons les diferenls
TANQUES
Cumbres de Compras:lata% (le Par_
Proced.
D'avala,
Idee
Alga Balsa
Mona. Madrid, Bu Iban , Valancia _i Saragosaa acusen una raspeeCareta Nova York
tabla diferència a favor de 1 9 3 S, •n1
5 21
5 42
030
5.37
'
st
Camparais el gener d'enguany
510
555
El mes de ganar
el de 1933.
Sucre Nova York
de 1933, entre toles lee diles st - 1 53
1 51
Ira
I 57
Cambres de Cnnipensacili, re- SI - thai
1 alu
gistr aren documenla compensate
Blas Liverpool
-talons i seca contra o a (111'VüL st - 4'? 5/5
dc 1,4
3/9
de comples correntsi bancaria.-- uf - 4 4 7/8
3/4
4.4 1/11
4 6 3/1
4.5 14
per valor de 3.856.960.081'16
Etat Xicago
pessetes. el mes de gene/ pas441 n 4
it 1/4
sal, o sia de 1 939, per valor de J. su u e
se 3 a
3/4
s
c 5
Si 1 a
3/4
4.5 1 3.8 3.6 28 . 5 1 paaseles, essant
Moresc Xicago,
la diferencia de 686.903.081'16
mo
1. i
34
3/3
patinetes. Cal tenir present qua el.--53SI
1 /4
3/4
Si uf
04 Ud
1/4
per lee Canihres de Compensació 4. - 50 la
Cafd Nova York
nansan lr passen talarlo i xecs.
asar/
8 av
11.AN
no !letras ni cap nitral mena 11. - S 7.5
e.7a
S.S2
- 14 si
d'afectes comere¡¡,is,
NI. - 10.90
1 I. 9 a
7
11.21
2
La Cambra Crimpeneneid de Ul. - 11.40
h 34
J. - 11.55
3
Barcelona liquida amb una ditaSucre Londres
/hiela a favor del mes ele ganar m - 4 II
1 lit
/
tu
Es 1/4
de 1034. de 182.7 2 9.7 8 040 pea- st
- 53 3/4 53
314
setas. La de Saragossa fou
5. - 5.5 //d,5.5
1/2

Un balanç favorable

Di)nus, 8
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Els que anea a Paria

Programes d'ani

NO OBLIDEU

10'00.—VIena, 506 ni. "Neteri",
opereta vienesa antiga, de Li-

TEATRES

que trobareu

LA

lienau,

1030. -- Midland regional, 391

PUBLICITV

a Iota ola quioscos dele

metres. "The Boheinian
òpera de Balfe. tercer arte.

Oran. Boulevards, de la
Place de la Republlque •
la Badelaln•

2000. — Poste Parisien, 312
metres. 'Cendrillon" tres artes
de Jean Renouard.
20'00. — Ridlo París, 1.796 ni.
Música lleugera: fantasies, melodies j dances.

(costat Metropoilta)
Al Boulevard SaInt-11111ohel
Al Boulevard Sebastopol
1 a tots els grana quioscos

2230. — Lió, 463 m. 1 diversea emissores franceses: Societat de Grans Concerts de Lid ,
amb la collaboració de Mine. Modrakowska: Bach, Luth. Chopin

de Parta

j Faure,

2030. — Estrasburg. 349 me- No
tres: Festival Berhoz.

podem publicar les

2100. — Limoges, 328 rnelres. notes pregades que no
Música classica: Beethoven i
Falla,
vinguin escrites en català
21'00. — Roma, 420 ro. Conde müstaa
neo.— Francfort. 251 roetres. COnCerr Dvorak.

cert

Rareelona. - "El sean 15 1111".
CAny le• - Tarda 1 nit: "La camisa de la
Potnnadour'•.
Pollera" - Tarda 1 n11: "Malvaloca".
Romea. - Tarda I n11: "I.a p asión y
Muerte de N. S, lesuerlslo".
Viottele. - 4114 tarda: "I.a RemnlInn".
-El nido del prinelpal" 1 "La verbena
de la Paloma'', N11: - La embajada en
peligro".

A la Place de la BastIlla
A la Place, de SaInt-Illiohel

i amb un timbre o signatura coneguda

11-1T

CINEMES
Actualltate. - Näpoles", Fraile Journal
num. 21. 1 -El caballo, Eclair Journal
núm. O.
Pomos. - -taita azarosa", "Un ladran co
Ir alcoba" I -Boliche".
Arenas. - ''Su único pecado", "El galo
negro" I "Noches de gran ciudad".
Amerloi. — InJa ros de noche", "COmparleros" I -No dejen la puerta ablerta''.
AvInguda. — - Lady Lou" 1 ROland p orsay et ses rodeln''.
úlllinn varón sobre la tierra . "Sangre Joven" 1 "Venas de <lisRemolona. — "Yo. Id y ella", "LIS 005
huerranitas" 1 "Pos soldaditos".
BOheme. — "IR ladren en la alcoba",
"Honraras a tu padre" 1 -nombres 1'1-

— "Fantomas", "Acribas riva1 "Honrares a tu podre'
Broadway. — "Rancio Foz", "Camaradas
aanDuizri ,lon". s 'i 'nt.s7na
. slculgi(72ile Ideal" 1 "30.000
Catalunya. - -Mala
Colom. - '7 170mo 111 010 d050211 ". "El amor
3' la suerte", "El ITF.ado de /a estepa"
"Erlatr Journal".
da.
Comedia. — -31.1nos culpables",
lita del avión" I "Amor audaz".
Diorama. — "latees del Itheroro". "Su
noche do bodas", "La dama de CheZ
31aTIM's" I "BOlielle".
Entono.. — -Canario de /sposa s"...1.a se(;nesirada" 1 "out vale el dinero".
Espanyol, — -El MIsterlo de los sesos" I
all res.
entrado un fntagralb".
Estatal. —
"Honraras a I II padre" 1 "Boliehe",
g ‘ eeigh
be, ...1n..tleln del ruego" 1 "Cl
les"

rey de los

CO MPA NI A
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MADRID: Panel/ da la Easteaarut. al, - BARCELONA: VII Laletana,
LIMA RAMO& DE GRAN LUXE SARCELONA-CADIZ-cANARtiss

2

3.11Idel eermanals el, misabtes. a Ms 13. Efectuaran ei servels lea mott1-10111,

I "VILLA DE MADRID"
LIMA IMPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA-PALWA 1.4E MALLORCA
bortittlei cada ala (excepto e.s ottmen g ea), oe Barcelona I Palma. • lea 21
boces, per les molo-naus
"CIUDAD CW BARCELONA" I "CIUDAD Ole PALMA"
lA,, ALACANT 1 PALMA
AERVIII REGULARE ENTRE TARRAGONA,
"CIUDAD DE SEVILLA . '

MALLORCA.. IllARCELONA•MAS

I IlARCELOIU-EIVISSA

LINIA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA REDITERRANIA,
NORD D'AFFUCA 1 CANARIES. - Sortides crulozenali de Barcelona els clUous
LIMA COlIERCIAL BILBSO•CADIZ•CSN APIES, AMO EeCALA A TOCS eLS
FORTE DEL NORD D'ESPANYA. - SortlCe, quarzeriars de Bilbao ela (11.10ni
UNIA RAP1DA REGULAR ENTRE ESPANY A 1 TE11RITORIS DE la ot iNet
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Canta Cruz de Tenerife, Rio Ce Oro (facultativa), Monrnvla o Freetown (faculta/1W), Santa (anil:mi ti, Ferna010 roo, Rata (facultativa), liOgo 1 RIO aenao
(faculta/teto, pets /apere
"PLUS ULTRA" 1 "LEGAZPI"
LINIA RAMA REGULAR ENTRE BARCELJNA I VALENCIA
5orticles de Barcelona els di iuns 1 Mious, a lea ¿o Corea
"CIUDAD DE VALENCIA"
fra y • cebarte: ree pies. RItIle.s d'anada I AAA r. A da • proas redutta
SERVEI QUINZENAL MEDITERNANIA-CANTABRICA
ank Mula a 1014 ele porte de in Peninsula. Sortldes de Barcemna els dleneeres
LISIA REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT - ORAN • MELILLA • VILLA
ALIII CEM AS • CELTA 1 VICEVERSA
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M.hilla. Ilha r - Ofdr• 1114.1ap5
cada Ala des de cala port. - terral Ameciraa-Tinger. Cuata - Sitial m'alminar
I eetmanai Illarcelona-Cartagene
Alowea-111611114. Sarna rtJular Cada-Larrala.
se
la
Compan y la a Iota ers Porta
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Stambul. - Valer 1.1 F.Ilyskain

Raison Coree. —
TI, 11.i 1 i 01' Jazz.

Ortittee, 1 14

Llegiu LA PUBLICITAT.

Propagueu-la!

TEATRE ROMEA
19MI1
A les 5: LA PASION Y MUERTE DR
N. a, JESUCRISTO, eseeniftrach i. PII vers,
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meto Soler. Esreno g ratia de Ramen SatIle.
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La ALDEA. fi l u me nee , a 175 3.11 “'_ LA
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HORACE GOLDIN
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60 TRUCO EN CO MINUTS
/00 GRANS IL-LUSIONS, 100
presentados per l'As deis elläglcat

SPLENDID

3.61. ta 7 da a la . 0, no. 1 1111 110,1 1111,
poucLotica CORRE PIJOS,
la revota del die
sr c retes
• Pe( erlell 'turma
Rambla de Canaletes, 11, lar

Ponipadour
tsit 'lehr int de Margarita Carle1J 3 t. vino,
Arme
Maro; Cories,
La camisa de la

BA-TA-CLAN

MEMOS 23421.24513
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do, g rane produrrions.

i

Bellezas a la venta
per

31 (d..; /u ins I

Alee In ele, 1

EL ABUELO DE LA CRIATURA
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Gin/11,1 I Documental

PUBLI CINEMA

Solomen t
NovETzcr

KURSAAL

1 tarda I 930 Olt. "La mundana" (noma:

3 la ?arria). Kay Franns. "Rey de la pista",
- El rey de la suerte". Georges 51111011
Aetualltats mundial,
Documental,
N'atoe.
8 e 5 s 1 6 contInua
Etc.
•ATIEE PALACE
Butaca UNA PESSETA
r,ontinua 4 tarda: "Jusliria del fumo",
-FI rev de hos PisfOrns. Warrm Willam
"El beso ante el espejo", Paul Lokas.
EXCELSIOR
METROPOL CINEMA farda I 030 not "La tototala del M e
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"El rey de los 4.5.101,46". Wa-aen-go".
%N'aliara). -El beso ante el esocio-,
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clark G.(10.7
Joan Blonda, en espanyol
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Irr Anny Orelra
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Evita i cura

MONUMENTAL

Con 1 lritia 31 1 tarda: "L o e e lIn e5h•T 5 del
Oeste". -Veronika". Eranelsra (',aal,
-Vampiresas 1933". N011elarl
YAL
COrninua 3 7 15 tarda: Cennira. "Veronika",
Francisca real. -Vampiresas 1937"
NOticlari 1 Cómica
BOHEMIA I PEOR°
Conlinua 315 larda: -Fardonms-. "Agni;
RO

Passeig do Rebela, 23 - Telf. 13352
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GUMBAU ENSENYA

nova versid sonor ) I parlarla en truncó',
14 Ines gran ereamo (te la gentil estrella
CARMEN BONI
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COMIC

El cantar de los cantares
W1.1 gran erearlel de Marlene DIelrich,
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Talaron

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 7 de mitre de 1931
VALORSI
D a r ror Negada.
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•n•••••••n••n••n•
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