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I En les eleccions Els preparatius de les converses de Roma S'ha deolarat
Les dretes diuen Ahir arribà a Barcelona municipals de Sembla que es va a un acord l'estat d'alarma
a Catalunya
que el 6overn el famós inventor, amb el Londres, triom- entre França, Itàlia i la Petita
governa
seu aparell
fen, per ara, els Entesa per la qüestió danubiana Sopen* d'actes politice
socialistes
L'estat cralarma

L'auto¡ir Laeierva

Ahir al vespre, en rebre els perioLa ennunent metió a Roma de Mus- taci6 de la politica lema
El Govern de la República ha deTal com havia estat anunciat ahir pule que l'aparen haiszá des d'uns
distes, el conseller de Governació eta
solini, Dol/fuss i Gomboes ha tres pro- cap fonameni les noticies vieneses d'una digué que, havent-se declare l'estat
cretas l'estat d'alarma a tot el ter- arriba a Barcelona l'autogir de feo- vuitanta metres d'alzarla gairehe en
porciona dcsdeveniment de primer or- mental roliahoració alemanta a/ p/a
atori. L'acord ha produit ceta es- ginyer Lacierva. De bona hora de la una vertical perfecta. Solament a uns
dre perquè ¡ha cl'efeetuar en un mo- que sera elaborat a Roma ama motas de d'alarma, s'havien auges tosa els actea
uanyesa perque no es descobreix cap tarda començà d'afluir a l'aeriport deu o dotze metres de terca reprenanunciats.
Londres,
8.
—
Dos
malaria
de
voenent de marcada evolució de la política la retina dels tres, peque hi isa Intnts prilitics
asotiu concret que justifiqui la me- provisional del Prat una quantitat gué una mica dementa, que fou seEntre el, artes que per aquest motin
,sura preventiva extraordinaria que el d'aficionats que no era faca de pre- guidament absorbida per una enegica taras aniran avui a les lunes per a de- internacional italiana, la qua( no és cap .rrabsalula incornpatibilitat entre la Po- no pesaran celebrar-se figuren una conslovern ha cregut oportú d'adoptar. veure en un dia feiner. Els elements frenada final. L'autogir taca a terna cidir si volen ésser governats per so- sorpresa per cds que tenen una exacta lítica hitleriana i la franto-italo-txecos- ferencia que baria de donar el conseller
El ministre de la Governació no ha mis destacats del nostre luan acto- amb una certa brusquedal, la cró les cialistes o per conservadora durant els concepciO• de les necessitats històriques, lcr.raca, pel que fa a la política danu- d'Economia de la Generalitat. jaita COque simposen inexorablement a qualse- biana. Sembla que la missió de pon Paestas gens explizit sobre la mate- nàutic es congregaren al cansa de la rodes no rodaren, literalment, ni un propers tres anys.
i
pen tindria per finalitat deturar Musso- morera, una altra del diputar Rovira
Cada tres anys. s'efectuen clecccions vol altea consideració.
ria, i més aviar ha fet esiorcos per Volateria, on acudiren també les través de dit.
al President de
A ROMO s'han adonag massa tard de lini en el (ami que zu a emprendre, pro- Virgili i l'homenatge
esvair la inquietud que pot haver susci- autoritats i representacions de nomDavant d'una exhibició tan impeca- per al Cansen del distrite de Londres,
la Generalitat
tas la declaració de l'estat d'alarma brases entitats esportives. Horn te- ble del sospirat aterratge a la vertical govern local de tot el districte londi- l'errue d'haver afavorit una Alemanya bablement amb prometença de emiresNomés tindrà diumenge. al Pa
en l'opina', pública. Es cert que hi nia noticia que 'l'inventor Lacierva el públic esclatà en aplaudirnents i nenc, potser el mis gran i mis ric del de tendències patigermanistes, 1 despees sio ns, que pliser arribarien a la renúncia
d'hater-se esdevingut les printeres to- momeniänia de l'Anschluss. Però és fa- des i regidors, tense discursos: sola--laudePrnjcios, ód'alconflictes socials en curs que po- havia dinas a Castelló i era esperat exterioritza la seva admiració. Tot se- món.
Els llocs vacants són 124 i els candi- podes, amb mona di la qiiesti6 de la cil que von Papen, com Bülow l'any 1915
den origina ralguna pertorbació. pe- a mitja tarda a la nostra ciutat. guit el senyor Lacierva fou saludat
ment el President de la Generalitat
ra com que per ara tots tenen ca- Cinc avions civils s'enlairaren del per les autoritats i elements de l'Ae- dats, entre els gneis figuren diverses independencia ~triaca, s'ha mima fer arrilii a Renta masca tare?.
adreçarà als reunits una breu salutació.
sarte local, costa una mica de jus- camp de l'Escota d'Aviada, Barcelo- ronáutica, que es feien creas que un dones, 270. Comprenen aproximadament »triquina 'n 'era 1 seguir gimes orientaAval seran fixats els bans declarara
tJicar una mesura de carácter ge- na, i es dirigiren en direcció a 'Tar- invent com aquell no fos aprofitat 112 candidats de la reforma municipal cions mis en- corcondanca atnb les vel'estas d'alarma, accedas pel Govern de
neral com la decretada que, en po- ragona a rebre l'autogiro També una mis extensament 1 fins Ilavors no ha- (conservadora), mis de roo socialistes, ritables interessos del AOLT. En el sela
República.
tencia, conté Eaplicacia de la ren- esquadreta de l'aviació militar desta• g ués estas possible d'admirar. El ne- de 25 a 30 liberals i uns vuit comunis- gon aniversari de la mol de Briand
tes. Hl ha encara uns quanta indepen- veiens confirmar-se ano de les seves
,sura a la prernsa.
clents.
&oyeres prediccions, ciara és, que arriEl decret no ha inspiras comentaPer a cada un dels seixanta collegis baria un momea que Paja, entre una
ris gaire rius en cap sector: diriem
mort
electorals han de sortir dos candidats, politica alemanya exponsionista 1 una
Després
que ha estat rebut amb visible indimentre que en la City, en l'extensió du- ultra de eurtidaria del "statu quo" esferencia. en general; aquesta indifena milla cuadrada que compren tota la tablert pel tractat de Versalles, in, poTibet
rencia, pera, no vol pas dir que l'ovida financera de la ciutat, s'elegiran drui dubtar en la tria.
etnia es desentengui de l'ordre ni de
quatre candidats.
Si- no sorgeiren no;cs complicacions,
la tranquillitat pública, sinó que
La campanya electoral, que va co- dones, ens trobem dama rinici d'una
en ele esperits hi ha la convieció que
mençar fa tres mesos, ha estas molt re- cordial coliaboració franco-italiana en el
cap perill greu no amenaça la normalinyida. Tant els conservadors com els camp internacional, encaminada a assota t. Horn diria que en les masses
socialistes, els dos partits que realment h. els objectius comuna que una polítial
pertorTOGS susceptibles a clua l sma
tenen importancia en la Huila electoral, ca personalista convertid ell divergents.
bació arni hi ha un desig irresistihan fet la campanya a base de les ecoEl punt en que s'ha pogut obtenir
ble de vegetar, d'endormiscar-se panomies necessäries; pera com és natu- efectrtuntent un contacte decisiu en les
cificarnent I deixar que el tempa faci
ral, des de punta de vista diferents.
ha estat
relacions entre Franca i
el seu fet. Es possihle que en altres
Els socialistes han atacat el que ells Austria, la independencia de la gual
qualifiquen de falsa economia del Con- afecta direchnuent els interessos econaocasiona la sensibilitat popular hausell de poder des de 1931, Han promès mies i política italians i L'estabilització
ria trobat en les pugnes actual, moaugmentar les despeses en les condiciona de les fronteres volguda per Franca.
sitia suficiente per a ex,citar-se 1 dede
l'habitada, en materia d'educarla i
mostrar una nerviositat i un interes
Alemanya ha demostrat MIO regada
en satinas. Els conservadora, per la 5C- PPIi2 que la seta diPlomacia és deseas
que avul semblen absente; i es que
va banda, diuen que durant els tres anys valor, i ha solent una ensopegada setnla política general d'Espanya ineenLondres, 8. — Fa dos mesas qua =tí
del scu govern han reduit la cártega blaut a la de 1914, qua,: amb la invasió
siblement va adoptant el ritme lent,
el dalai-lama, i a totes les regions del
del contrbuent en un milia de Sturen de &laica porta antomaticament la inla sonmolenga que caracteritzava els
Tibet, les més apartada i inoccessibles,
aproximadament. El seu programa cam- tervencio d'Anglaterra a la guerra.
ternas de la monarquia.
la nova de la mort consterna tothom. En
ba advoca pel millorament de l'habiFranca Hijita estar; inleressades a
els monasteris antics. e/; santa lamas
En alguna ocasió hem retret la
tació, educada i servei de sanitat, pera obstaculitzar la influencia, primer,
agiten els grans problemes la solució
distensia que immediatament deepres
sense augmentar les deslieses de la caos !rasposo& despris,- d'Alcielanya a Ausdeis quals necessita una dad de polide la restauració s'observa a tot arse mitjana, com chuco que és la inten- tria i al Damabi en general. Perd &sintca i de teologia budista. Qui reemplareu d'Espanya. La gens se sentia
ció deis socialistes.
ga ti interes que aquesta influincia no
zara el dalai-lama?
fatigada i volia reposar. A CataluEl
partit
de
Reforma
municipal
(consigui
substituida
per
una
altea,
i
si
n'en
nya, ho hem recordat sovint, aquella
Greta qiiestió. car la Providencia búdia .
Lacia i el seu autogir arribaren ahir al Prat
servadors) 11.1 controlas el Consell del s'arribe a un acord franco-anflo-itatid
etapa va produir la generació que
caspren una cura especial del Tibet Ella
districte de Landre*, amb el seu tones- per ajudar les nacions donaba:1nel a
hen anomenat del 188o, xiroia i espermet
Lhaesa d'afavorir el regne dama
una hora supost anual de ats milions de lliures sortir de la crisi, no s'exerceixi per peal
ceptica en política, atenta només a cada a Barcelona seguí el matcix iti- nyor Lacierva haviaelemprat
teocracia. Els monjos la dirigeixen, sota
viatge des de esterlines. durant els darrers vint-i-set de sinoi cap suarteacia politica.
en
trenta
minutos
allins
i
idèntica
finalitat.
nerari
amb
ir' activitats präctiques i particula inspirada. del Holt-Alt 1 el cap de
Castelló a la nostra ciutat. El set:
Pera Italia no ho estén aixi, sind que
:ara, que s'eshravava en el gran es- tres avions tornaren a les bases del aparell, del darrer model, va equipat anys. La relació actual entre els puna
es també el dels Lamas. Però
sola-secretari d'Afers Estran- l'Estat
dar de l'Exposició Universal de /988. Prat sense haver descobert l'aparen d'un motor Arnistrong de 130 cavalls, es la següent: conservadora, 83; SOCia- T'otario estendre la trua influencia a
la seva designada no és un petit afer.
per
a
constituir
una
el
cauce:llar
Dollfuas
d'Itàlia,
I
que
s'esperava,
el
qual
no
tau
distin3s.
a
Hongrid
listes,
gers
Austria
Pastada aquella apoteosi, l'horitzó co_
E/ càrrec de dalai-lama no is electiu ni
• ••
la velocitat és de stas quihmetres
oposició de retracte, politic a la Petita durant la darrera visita del primer hereditari, sinó que es una reencarnació
ctencú d'ennuvolar-se i vingueren els git pels espectadors fins gairebé a per hora.
Londres, S. — Avui han tingut lloc Entera. Aixt es crearia a l'Europa Cen1lagells de les guerres colonial; i re- entrada de fose, a les sis menys poca
sota
les indicacions de Din, interpretaa Viena.
Entre les personalitats que espe- les eleccions municipal, per al Consell tral na nos motiu de preocupació en perdes pels Sants Lamas- El dalai-latos es
xacerhasió dels conflictes socials que minuts.
senyor Lacierva figuraren del comtat de Londres. A les 2315 apa- Pairt de la causa de la ras,
rasen
el
la
reencarnació
de dos personatges, l'un
Si no fos que els Noticiarla del el aenyor josep anudes, cap deis
deixaren darrera se; una estela de
Roma, 8. — Horn parla molt en els
Foreign Office, despeé, de les
Txenregigs, illustre venerable del ses ang i de maivestat Ara diriem que cinema ja ens han familiaritzat una Serveis d'Aeronáutica, en represen- relajen elegits 40 laboristes, 26 consercercles
política
de
les
possibilitats
d'un
s'ha
desintevador,
i
cap
liberal.
Eins
ara
els
lailmnaneables paciliacions,
en ceta manera es repeteix aquell mica amb l'aspecte i les evolucions de sació de ta Generalitat; el regidor seentre Italia i la Petita Entesa. gle VII, esdesingut patró del Tibet;
boristes guans en 22 lloc s , els ronces- ressat de la qüestici. considerant-la d'im- acord
l'altre és Gedun Don!), sant, humil d'ocicle: desates de la dictadura, de les rautogir, abrir a la tarda la impressia nyor Massip, per l'Ajuntainent;
el Les declaracions per les quals Benes rigen, però la reforma monástica del
i
els
liberals.
18
i
porté:0;cm
puranteut
continental,
vadors
en
perden
4
rol
vicissituds que precediren la caiguda estran y a que la maquina en ple
general Batet, el aenyor Márquez, per
Quai d'Oesay illa qucdat sol a exercir es declarava disposat a seguir les di- qual — acomplida en el segle XVI
dificil
d'exesta.
produf
hauria
ene
regírn
de la monarquia, del canvi de
la Fecleració d'Aeronautica Catalana,
r el restives italianes continuen essent dona fruits miraculosos i portà els laUna arrió enérgica per tol d'aplana
dels dos primera anys de Repa- plicar i de fer comprendt .. Ele espec- e! comandant Landino, de l'Asiació
ahundosament comentades. Horn esta
dissentiment entre Txceoslovaqu ia i /Ida!ica amb les Constituents, el pír- tadors cuedaren desconcertats en ob- militar, u diverses representacions de
d'acord a trobar-les particularrnent mas a camins d'una gran virtut. Grades
fria
antenacador.
es
que
tia
insól'aparell
servar les maneres de
hlic sent com un desig secret
significatives
a la vetlla de la visita a aquesta reforma, els nous convertits
l'Aerc Casb de Catalunya, Federació
portaren casques grocs, mentre que l'oLe y darrercs deelaracions de Benes,
de Dollfuss i Gomboes a Roma.
d'aprofitar el temps i Te- lito Si un avió pot a tc,thora éster Catalana de Vol a Vela, Penya Rin,
¡talamb
nt
dificultats
a
eollaborar
posició teológica portan casques ver.
trobanergia per als seus afees particulars, comparat aml: un ocell mecänic de Arno Popular, Polo jockey Club, MoLa premsa les sulsratIla igualment mella De la llana dele dos colora en deid econinniJa
lid
per
a
una
ststeinatitsac
perquè el joc de la politice ha perdut volada poc misteriosa, !a sorprenent to Club de Catalunya, Aeronauta:
el llenguatqc de la premsa amb complaença. Especialment cl' pe- rivaren sagnants batalles, amb la 'duai
danubiana,
no
evoca
cap
co.
de
Lasierva
:a vibradas el drarnatierne que ha invenció
Club S. E. E. R. Y. 5. ; .noltes
italiana amarat de eordialitat envers riadics com el "Lavara Fascista", re- l-la final dels grocs.
:.onserrat durant els darrers deu sa ni rernotament coneguda i sembla altres.
Franca, dernostrrn que el (mai d'Orsay presentant deis media sindicalismo, tealadrid, d. — En els darrers
Pb cap deis casquete grocs es avui el
aparentment la solucia única i genui4nys.
Desates, el senyor Lacterva visita
merosos sobretot de la potencia eco- dalai-lama. Aquest és reconegut pela
sembla insinuar-;e "a possibilitat que el ha reeixit en la seva comesa.
En electa: el plantejament i la so- na del vol científico En l'autogir res el
' local de l'Aero Club de Catalunya,
El viata,, de l'ambaixade r De Chinii- nentiea d'Alemarfya, els quals sin, els nionjoa, i la seva regencia dura a-tnt
Romero,
ministre
d'Estat,
sensor
Pita
no
troha
similitud
en
la
naturalesa,
i
on fou rebut pela directius i els Socis
lució de la darrera crisi total no ha
no atrita a ocupar l'ambaixada d'Espa- hrtin a París — al qual oho s'afma méR favorablement adisposats a entrar an Sos. El dalai-lama és sempre, dones,
apassionat ranga; tot ha anat entre si ho 111e5 veu obligat a donar- s e un 1 obsecl u:a t arnb un .ari.a. A :a
donar una impar-1(MM especial — deurä en bona intelligencia amh la Petita un nen, i cap als vint anys, quan ¿e a
Federazia Aercipautica Catalana nya en el Vatica., aer a la va; baria actarir els darrers extremis t ad optar els Entesa.
politics, ha estat una contradansa símil, no se li acut altra imatge que
punt de regnar, es sictima gairebé sena.
imb l 'Alece de negociar
assossegada que ni ha fet onejar els la d'un enorme escarahat de panxa homenatja el célebre inventor ami) un estas designarunb
Els cercles políticos segueixen amb
la Santa Seu. Pel claree.< acords, dr manera que 'luan tinpas ni ha ences una espuma d'e- enlaire que remou inútilment les po- banquet a l'Hotel Ritz, al :mal esse - un soncorda t darreres anpressions apun- guin llo c tes entrevistes deis represen- vin interès els comentaris de la prem- pre de malalties estranyes.
les
Deinem, pera. len qüestions teològimeció. El Govern, penas ha de go- tes per retornar-se. El fet le yola, tireu les autoritats i representacions contrari,
ten la possibilitat ,me les negociacions tante d'Italia. Austria i flonoria es pu- sa france s a relatins al dsenrotIlament
vernar o ha de fer alguna cosa que no sembla en cap moment que vagi nue havien acudit a :a tarda al Prat. anib el Vatica no es realitzin a Roma, quin tettir en el deged rompe les di- de la coHaboració franco-italiana en ques i mirem el mapa. El Tibet comanda
torés
le: sortides ¿'Asia Central: molt
lligat
arnb
aquell
moli
de
vent
que
Al final el senyor Márquez, en norn
eliminar tuoicir- el terreny internacional. Es remarca
'no sembli, i com que una de les sesinó a Madrid, arta) la qual cosa s'evi- re( tiVeS de Barthou i
allunyada de Siberia, i àdhuc de IdOnves funcions mes caracterist i ques és giravolta, no massa de pressa, da- de la F. A. C. decaca Ehomenatge al
teso,
posterior:.
especialment
que
des
de
l'arribada
al
Pita
desplaçament
del
senyor
el
ps pm Aserrar alee s'efertiro Poder el Gabinet Doumergue ha apro_ M'A ja, gràcies al desert de Gobi. Me ESprevenir, prevea, i posas en aquest munt d'un cos d'avió curt i Tabas- senyor Lacierva el qual l'agrai i ex- tara
ser a la merce directa dels Soviets.
presea el desig que el seo aparta los Romero i s'aconseguiria el desig presi- oro poda, llares-se frf das an ys carera, filas
pas res tan indicas corn la declarales ocasiona per manifestar el
dencial de prestar una atenció directa i
va
descriure
a
broma
veL'autogir
d'utilitat
a
Catalunya
on
l'esquerpesa
El Tibet te una enorme frontera amli
onan Franca presenta el seu projecte dr set/ de:sin d'una enteea mes estreta
ció de l'estar d'alarma, que satispersanal a negociacions d'indole tan deia toses les exigencies de previsió tacitas un ample viratge damunt del del terreny fa dificil el complet apto- licada. Si la noticia tingués confirma- Frderacid Dandiatta. Perd més val ato- atril Italia. Horn reconeix que l'evo- l'India, inquieta i agitada, Al Nord, el
que les Circumstancies permeten. camp. 1 quan situà al hell mig s'en- fitament de l'aviació. No cal dir cont da, no seria impossible que invertint-se 1115 amb satisfarei;; el fet de l'arosta- lució dele esdeveniments europeus fa Tibet pot exercir una pressia solare el
Oficialment ja estern alarmar', que ravena corn un cavall frenat enmig Eillustre enginyer fou unitnimernent i els termes destaques el Vaticä un ca- ment franro-ifolia. u part ronsideracions mes necessari un esforç de compren- Turquestan sanes, aqueas Sin-Kiang que
pot amenaçar les conumicaciens vitals
sobre az política interior d'Italia.
vol dir que teòricament ja poden es- de la cursa i començà de davallar xardornsamenr aplaudit.
sia entre els paisos que tenen un in• ••
vial especial per a negociar a Madrid.
sense avansar .
Mentrestnnt, s'anuncia que ron Paaen Inris igual a evitar greus complica- amb l'Extrem Orient sovietic.
tar tranquila.
Per avui, a les onze, el senyor
L'espectacle era inri-u, els primera
ireu-vos ad peque ele soviets ahntesera a Roma uns dies atraes que Doll- cions a l'Europa central.
Hem de confessar, pera, que noseren els pilots d'avi a as- Lacierva efectuara dernostracions a
reaten en les reencarnacions del dalaifgss i Com b orr. Això &mostea que a
altres no necessitävem aquest auxi- meravellats
(Continua a la página 7, rol. e) lama tenen allí un borne de confiança,
sistents a l'aterratge . 1.es enormes III1ptadrom de Can Tunis, dee don es
110712 orientBerlín
sisan
alarmat
per
la
li per a estar-ho, perqué el que ens pales de la maquina giravo/taven amb traalladara als terrenys del Polo jocDargiev, budista de la República sosiatranquillitza de debò és la calma que una certa lentitud com el hraceig d'un key Club on serà obsequias amh un
tira cíe Transbaikalia, borne que fou de
en general es respira a tut arrea. A fatigat, pern l'esinre semblava eficae, dinar.
de
Pobla
Lillet
la confianza del difunt lama i antic misde la
La bomba a una
les dretes no els acaba de fcr goig
satger del bar, Pecó hi ha tumbé la ina
aquest apaivagarnent, perquè si s'ac
fluencia xinesa, i rera ella Anglaterra,
centua perdran el plet; per això y eque cenen allí comissari Kuang-Mucessiten prevencions que justiliquin
Sung, encarregat dan pelegrinatge ofiMadrid, 8. — "Heraldo de Madrid"
els seus mallnunors i la seva cantacial als funerals del difunt lama.
publica una informació que diu acull
rella catastrófica. ¡Que poden dir d'un
amb sota mena de reserva. Segons la
Les noticies que arribes ara de Cal.
Govern que decreta l'alarma general,
dita informada, per al proper dia 14
ruta donen consiste d'entrames suceessos
sinó aplaudir-lo i re:cinc:0(er que, eiecIn ha preparad" una sublevada miliocorreguts al Tibet, que serablen haver
tivament, governa? EI senyor Gil Rotar a Cadit a les quatre de la matinaestas la causa de la mort del Gran Lama.
bles Ealtre dia justificava la seva
da, a la qual sublevada' no san aliens
La malaltia (Taquee es va mantente en el
abstenció en el debat politic dient
el general Sanjurjo i algun general que
secret mes rigarós, del qual era guardaque, tota segada que el Consell de Mil'ha visitat recentment. Afegeix que el
dor el seu favorit Chamal Kunpal.
nistres s'ocupava de l'oree públic, ell,
general Sanjurj o, que ahans rehia viAquest, junt amb un abre borne que se
sites cada dia, ara ha fa únicament dos
com a representant d'un partit darsuposa posseit de l'esperit de Ne Taran(
dies a la setmana, pena& segons diu,
dre, es donava per satisiet; la Lliga,
T'alisan% defensor del Tibet, van preti molta feina.
després del fierre, també trolia que
cipitar la mort del gran Lama. •
La informació diu lambe que estan
el Govern governa. Dones, anem
Mentre s'esta huscant el nen en el quid
designarles
les
persones
que
s'hauran
de
lent: ells semilla que cenen alla que els
hi hagi enearnat l'esperit del Gran Lama,
fer
arree
del
Gavern,
que
san
les
ses'ha
dictas ardre ile Presó contra alternes
feia falta; nosaltres no co
I enyoravein
puente : Generals Sanjurjo, Barrera, Goper sones, entre elles la que va atendre
Ren' , i al públic, en general, ni Tendet
i
Francn.
el Gran Lama i que ha confessat que
g avanya ni ho refug ia. sQui no estaria
li va administrar medicines que li fiaren
tranquil dintre aquesta henefica alardictades per un esperit enemic, del del
ma? El mal es que no n'In ha pr.-ol
Alemanya
Yama de Niaktrul, amic de Xina.
d'alarmar la gent a fi de be. mina que
FI favorit del Gran Lama ha estat arcaten altres coser per a governar
restat tambe; pera no s'han pres conProfit, i en ramprovar verte: tranritra ell mesures, pel prestigi que (riña 1
nènries stIS per. t,. rerte• contemparit.
per considerar que °brava de bona fe.
aa s ions eauivaques rectes
Malgrat que tot gira entorn de la rba.
tats sospitoses, l'alarma en; va per
turalesa divina, tiren esta conveneut que
uns, i aquesta el derret no ens la
el que realtnent es pretén Es canviar el
treu, sind que l'empajara. perqui ene
regim del Tibet.
Berlín, 8. — El 'Tribunal de
rInna la ien s aria que rentlem per torHirsher g (ailesia) ha rondeninal
nar a aquells temas que governar volia dir simplement auspendre les gl
la rasirartó nn anritt de se- Tal cosen delem en la nostra edici6 d'atur, la bomba que 'adata a la
A la päaIna 3:
ronstitticionale, i aian 51 que-rathe
tanla-tres anys que havia comès fábrica de teisits de seda i cocó pro siete del senyor Pujol produl grana
ena intranquillitza, perque la Repúbliset vegades atemplats al pudor. estrella. La fotografia en dóna una Idea. Destroiä tota una nata, 1 les
"CAL DEPURAR LES IDEES"
ca ha de servir per alguna rosa mes
Es ls primera vegada que ea cQu- pardos es calculen en s so.00S pes metes. Dos-cents obrera han quedat
—Qua, COen 441141diti
per ROM» LLWIll
que mantenir la tranquillitat decretant
(Foto
Torrente.)
ersbalL
Naif
demna a la caatrecidi
aua le ~alga. Oftel.J.11t;
1 alarma generaL
A

de la
gran Lama del

del

Les intrigues de

Rússia 1 Xina

per dominar en el
Centre d'Asia

Sembla que les negociacions amb el Vaticà
s'efectuaran a Madrid

Es prepara un movi-

La pena de mort

ment monàrquic per
al 14 d'abril?

la moral a

Castració d'un
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Les Lletres
LES OBRES D'EIXIMENIS

"El !libre de
les dones"
El "Llibre de les dones", de frare
Francesc Eiximenis, ara per ara no
publicas en edicions modernes, pera
anunciat a la Biblioteca Catalana de
R. Miguel i Planes, és una de les
abres mis importants del poligraf
gironí. Com a data de composició se
li ha assen' alat la de 1392 a 1398: despees, donis, de "El Crestas" i del
"Llibre dels ängels", quan Eiximenis
fruta d'una gran anornenada i era
llegit i admirat per tots els estaments.
En la deciicatória a Sarna Ximénie
d'Arenós esposa el pla general del
Ilibre, el qual "és tot de dones, e
tracta de llurs bonees o vicis e remeis de aquells". A continuació assenyala les divisions de l'obra: "la primera part tracta generalment de açò
que a dones pertany; la segona part
tracta d'elles en especial, segons cinc
maceres d'elles, car algunes san infantes—que vull compendre sots Cl
norn de dones—, altres n'hi ha doncenes. alces maridades, altres idues
e altres religiones - . Aquesta divisió
és determinada segons Ciceró: "infanta és anchada comunament de deu
fin,- a dotze anys, e de dotze fins que
la dona ha marit 5e ancha donzella,
• edat de maridar donzella comenea a tretze anys e dura fins a vinte-cinc, e d'aquí avant passa lo temps
de maridar", després deis tractats particulars ve un de n'oh extens sobre
la vida religiosa femenina, on exposa
la doctrina cristiana. el qual dona la
materia d'altres tractats dEiximenis.
corn el "Scala Dei" i el "Tractat dc
Confessió".
El "Llibre de les dones" no is pas
una sátira contra les dones, con/ algens han volgut indicar, i és cumpletament independent de llibres misògins com el "Corbaccio", amb el qua:,
no sé per que, s'ha comparat moltes
vegades. Es tot el contrari . Eixisnemis no erecta pas de satiritzar ni de
dir penjaments de les dones: ell moralitza retreu llurs vicis, els quals
procura descriure per per-los odiosos.
Comparen les diatribes de Bernat
Metge a -Lo i de Jaume
Roig al "Spill - — conegut ami mateix, bi que ereadament , amb el nom
de "Llibre de les dones - —amb les
frases d'Eiximenis, que abans que tot
són ingènues: "dona és ricen ocasionat menor per natura que hom mascle-... "gran canee és de l'hom haver a suportar sa muller en les unes
passions e miseries; e per tal, aquell
qui traba lo Ilengatge angles posa
nona a la fembra "Untan - , qui vol dir
doior de; marit".
Eiximenis lluita contra les infidelitats de les maridades i religioses i
exhorta les donzelles a merar una
vida pura i cona cal, dóna normes
d'educació i capteniment a les infantes; per exemple, diu que - no guart
de ferm a negó en la cara, mas que
de continent que ha guardas algun.
baix los ulls en terra" i que no ha
de "fer ullades a hom del món, ne
estar a la finestra, ne de aqui parlar
ab negú baix, majorment ab jovens,
car säpies sens dubte que
dona finestrera
ne préssec ab costera
segons diu lo eximpli cormr. Lluita
també contra la coqueteria en tots
els seus aspectes: "en lo temps present algunes donzelles... tots jaras
penen en los afaitaments e pintures
de la cara e del cos, la qual cosa is
gran ofensa de Déu. ca7 elles entenen
a millorar la cara que la saviesa de

Deu ha feta e mes amen portar la
cara que elles se fan que no aquella
que Deu los fa". De les maridades
diu que "volenter finestregen quan
passen avances e parlen un llenguatge que horn no les enten" (és el
catará afrancesat de les corts de reines franceses) "e juguen als naps e
moltes a les tenles.., e a tot hom fan
ullada" (fan l'ulles) "e es giren ab
saltes e de malles altres modorreries
s'empatxen". De vegades quan está
mis entusiasmas s'adona que certes
coses no són gaire ortodoxes I les
desmenteix; per exemple ad: "car
Din fin la llar ¡lengua de cua de
cabra, que tots temps se mon; aunperò açò són trufes, ne nego no ho
deu creure".
Per altea banda. defensa les dones
moltes vegades: "dona vida es de
l'horn, e sens dona no podem bi eetar
en !o món los borneos de esta vida:
dona és vida de malalt, salat de refugi assenyalat". Per tot aircó es pot
retire que els qui han judicat el "Llibre de les dones" corta a una obra
antifernenina de tintes pujades, en
serien un coneixement molt poc perfecte.
‚SS
Quant a les fonts generals del
"Libre de les dones - , poden( destriar-les en dues classes, clàssiques i
religioses. Entre els autors caassics
cita Seneca, Ciceró (Tullí), Terenci,
Plutarc, Macrobi, Ovidi, Juvenal,
Trogus Pompeu, Velera Máxim, Varró, etc. Les fonts religioses , o mis
ben dit medievals, san nombrosissimes. Per una part, la doctrina és
presa generalment de sant Gregori,
sant Cebriá, Lantanci, Origenes, sant
Jeroni, sant Ambrós, sant Anselm,
sant Agusti, sant Tornas, sartt Bernat, Prudenci Orosi i, en menor escala, Seda, dra
ciä, Pere Damià, Inó
de Chartres (Carnotensis), Novacii,
Boeci, Hoc de sant Víctor, Pròsper
l'Aquitänia, Ricard de Mitjay ita, i
molts d'altres, la identificació d'alguns
dels quaLs és dificil. Altra part de les
fonts medievals és la de les narracions i exemples: no hi ha dubte que
les "Vitae Patrum" i el PaHadi tenen un gran lloc en el "Llibre de les
dones", car hi són citats els abats.
Antoni, Macan, Pacific, Pastor, Lotari, Agató, Moisés, Abdon, Mutua
Isaac. Satinan, Silva, Pambó, Evandri, Andränic, Lodogard, Forliu,
Efrem i molts d'altres. Com a narracions històriques hi esmenta les
"História Oriental", "Història Africana", "Histäria Teutónica". De la
primera extreu exemples de reis d'Armenia, Perseus, Lotari, i en abres
obres d'Eiximenis parla del rei Quintius i del princep Bursuo d'Armènia.
del rei Sábius de Lidia, etc. De la
-História Teutónica" Catres exemples de "Otó lo tere , emperador", de
1 - Africana" porta reeits de reis po.
laneros ¡ Froneu "gran princep", que
is molt citas en aquesta i altres obres.
En general aquestes narracions s'han
de cercar en la "Historia Scolaetica",
de Petrus Comestor: en el "Speculum Historiale", de Vicenç de Beauvais; en els "Chronicon Pontificum
et lmperatorum", de Martí el Polonés, que d'abres vegades cita ariM el
nom de "la Martiniana": en la - Hi s
-toriaTnsm",deJqu
Vitry, que anomena "ultramarina",
potser en els "Otia imperialia - , de
Gervais de Tilbury.
Dels exemples, tan caracteristics en
l'estil d • Eiximenis, s'ir:masa un estudi de :a procedencia de cadascú, encara que la investigació és dificil per
tal com molts d'ells els trobem en
diferents reculls de "exempla", ami
el cante del jove que va mossegar e:
nas del seu pare quan el duien a pen•
jar (cap. 15 1, és traba primerarnent
al tractat "De disciplina scolarium"
—obra escrita vers l'any 1240 i atribuid a P el s autors medievals a Boe•

es Arts
ci—, a les paráboles d'Eudes de Chériton, als exemples de Jaques de
Vitry, als d'Etienne de Bourbon,
d'Humbert de Romans (al "De domo timoris") i als reculls "Tabulo
exemplorum", "Speculum laicorum",
"Alphabetum narracionem", "Doctorum doctorale'', etc.
Part de lee fonts d'Eiximenis les
resumeix ell mateix en fer una 'lista
de lectures al "Dotzè del Crestiä"
(capitol 192) alio; "Apres deu saber — el cristiä —alguns grans filósois qui han parlat ile regiment
noble, e d'armes e de vida política;
ami com Vegecius "De re militar",
e Valerius Maximus, e Titus Livius,
e Trogus Pompeius, e Boeci "De
consolatione" e "de scolastica disciplina", e Hugó en lo . seu "DidascaFa - e la "Suma de collacions - e diverses altres °bretes que fea frater
Joanes Gallensis, de l'orde dels frares menees."

•

Per tot aix6 ja es pot suposar la
fortuna cine tindria el "Llibre de les
dones". Consta a l'inventad de la
reina Maria, muller del Magnànim;
Isabel la Católica posseia la traducció espanyola de Mudarra; Hadrià VI
en féu un gran elogi a Tarragona:
Martinez de Toledo, arxiprest de. Talavera, tenia el manuserit de la versió castellana que avui es conserva
a rEscurial, la qual cosa va fer suposar a Amador de los Ríos, seguit
per Menéndez i Pelayo i d'altres, que
l'obra de l'arxiprest. -Corbacho, o reprobación del amor mundano". fos
influenciada en alguns parágrafs pel
"Llibre de les dones - . Pera, encara
que Martinez de Toledo citi en aquesta obra la "Vita Christi" d'Eiximenis, les semblances vistes són molt
petites ¡ de carácter general. Ultra
aixo, entre el "Llibre de les dones"
i el "Corbacho" hi ha una g ran distancia, can aquest és una obra satina. sovint obscena, del tot lluny
moralitzar ¡ que ofereix adés i ara
situacions i plasenteries grossere s , tot
altre de l'obra d'Eiximenis. A mes
l'arxiprest va adquirir el "Llibre
:es dones" en 448 i el "Corbacho"
data de 1438.
Mario Casella, encara, ha volgut
"eure influencies del Llibre de les
dones" en el "Testament d'En Serradell de Nitc", de n 'unciera fArchinurn
Romanicum, 91, peró els passatges
que addue¡x són lambe molt generals
i no gaire convincents.
Martf de RIQUER

EL CORREU D'AVUI
Guillem Berynes. — Diu d'aquest

pintor Josep Carbonell:
"Fa prop de dinou anys que Guillem
Bergnes, expatriat de jovenet a les Astilles, tarsana de Nord-America a Catalunya. empés per un desti ben chicrent del que lluvia menat de Barcelona a l'Havana Romputs, pc ,c ten,ps
després d'arribar-hi, tots els Iligams
que el retenien a la carrera comercial,
Nova York i els seus museus, les seves acadèmies. les seves botigues i exhibicions d'art i els seu, cesarles artistics, havien estat el mesh espiritual
tecnic en qui comença a formar-se seriosament la seva vacada innata d'artista. Recorda perfectament aquell retorn
de Gutllem Bergnes a la pätria i la sena aparició en el medí familiar i anístic de Sisees. Recordo perfectament
el seu retan crillusions i de preferències.
lilusions servides, pera això es veie dc
seguida, per un carácter, per una tenacitat de ferro al servei d'una voluntat d'estudi i de reeiximent poc
tuals, i preierencies graduades de la
manera següent: En un pla quasi contemporani, Whistler i Sargent, els dos
mestres americans, caps de la pintura

ELS ESPORTS
B

o
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GIRONES BOXARA CONTRA
BROOCKS. — En la vetllada que se
celebrara dimecres a l'Olyrnpia, Josep
Giennes será oposat al pes ploma angles
Broocks.
UN ALTRE TITOL FRANCES
QUE CANVIA DE MANS. — Mala
tongada per als campions de la Federaeió francesa. Des pees de Leperson ha
arribat el torn de Huat, campió deis peses ploma, de deixar el seu thol a mans
del challenger. Oposat a Dedeo , que ja
l'havia hatut una negada. Huat ten declaras batut per punts al final de les
represes reglamentiries. Aquest cernbat.
con, l'anterior, se celebra a Lié, i els
diaris francesos asseguren. en iinnar-ne
comiste als seus lectors, que el fall
injust. Mor/ remares igualment que el
públic lames protesti la decisió. Sembla que se celebrará un roo combat.
ELS AMATEL'RS. — Corn ile cnatum, se celebrará derna, diasabte, a la
Sala Arenes, la reunió amateur corresponent a les que patrocina la Federació
Catalana. L'organització ha correspost
per serteig a l'Alegria Boring Club, el
cual ha confeccionat ja un Prog rama a
base dels encontres Bou - Arias i Vázquez • Sales.
RESULTATS. — A Zuric, Petit Biquet, campió d'Europa de:3 pesos gall.
resulta batut per punts pel boxador local Dubnis.
Al Teatre Adriann de Roma, Recchi
vendé Annet i V. Venturi a Tenet.
A Leeela, Suman Watson vence anib
dificuttats. per punts. Billy Gagnon.
A Hamburg, el notable welter alemanv
Curan Eder obtingué la decisió Per
•punta damunt l'anales Len Tiger Smith.
A Nottingham, el belga Destarvl fou
.batut per l'anglas G. ßfarsen per punts
en 12 represes.
GORILA JONES. CAMPLO. — La
N. R. A. ha declarat Gorila Jemes rampió del món dels peses mieses. Hem recadari mg fou precisament en batre
Jenes nue Marre! Thil esdevinearePiú del gsge, titol (tue encara
conserva i qt els americana no li rolen
reconeiger.

Lluita
EL FESTIVAL D'AVUI. — Pocs
homenatges hauran estat tan justament
dedicats com el que aquesta tot se celebrara al casal Kiss-me de les Corts
Catalanes, 496. Lluis de las Cuevas pos
servir de model a molts que es creuen
esser uns perfectes espertim Des de
molt j've ha practirat tots aquells esPorts amateurs que són convenients ter
a un desenrotllament lisie normal, alleturne. excur s ionisme, imita. natació. etc
No ha negligit mai. pere. la gimnástica,
que es la base de la cultura física. El sell
esport predilecte ha estat la Iluita, en
la q ual ha guanyat diversos anys el camBI o na t de Catalunya i el d'Esoanca, va
ésser en el darrer campionat peninsular
que es tesina en un genoll. Afortunadament, Derb, astil es traba molt minorato
En organitzar eis Faleres l'han/natosbenefici d'ami, han trobat tata mena de
facilitats en tots els cereles monina que
han cuitat a DOS3T els sean elements a la
disposició dels organitzadors. Esperem
que la reunió d'avui serà un èxit esPo e
-fin,emdostraáCuvlemtes simpaties que erren del món upo:tiu s'interessen per ell.

Ciclisme
F. Wiervill s'adjudica la primera etapa de la cursa
Paris-Niea
La segona edició de la preve ParlsNica, qualificada de "Cursa al Sol",
,'inicié amb el. mes bons auspicis,
pount-se de manifest als Primera
quilòmetres la gran forma deis corredor, franceses.
Sobre els 219 quilòmetres de la
primera etapa, es deseandellä una
continua cur a a de persecució, en la
qual brillaren lea facultats dels asee
consagrats, com Lapebie, Archarnbatid, Pebres I Louviot, ultra un COT redor irregular com Met-viel, guanyador de l'etapa.
Els altres, sorpresos pel fort tren

PUILIOITAT

moderna en el madi ea Berg ges balda
nasa* a l'art En un altre pla Munediat, els grans mestres impressioldstes
de la figura i del Paisatie 1 mis Iluny
encara, en oca LOBIlidEfielO de '<Miau,
Velizquer, verterat com a pare de la
mis alta perfecei6, per tete el, artistes
de lona realista. Al cap de dinou anys
exhaurits en Ilargues jornades de solitud, de cogitació i de treball a Sitges, a la Tebaida de Garraf, on Bergnes fin vida d'anacoreta de l'art, a les
terres catalanes del Baix Ebre i a Mahorca, fa goig de mirar i d'admirar els
gaunys positius constatats d'altra pan
en les exposicions celebrades anteriorment que l'artista ha assolit a través
d'una veritable disciplina depuradora.
En tal o tal marina, en aquest
o aquel! paisatge, en una o altra composició a plena Ilum, en
un o altre retrat dels que así s'exposen, Bergnes ateny ja aquella nnitat
d'estil tan desitjable en les obres d'art,
aquel l gran de sensibilitat plástica que
fa les obres bones, aquella bella harmonta de colon i de tonalitats, aquella
desimboltura i mestria de les quals l'artista es pot mostrar francament satisfet. Cap dubte que aquesta exhibició
assenyala ja, per a Guillem Bergnes, un
alt estadi en aquell cami de perfecció
emprès fa mes de vint anys. Que hrs
entenzuin aixi els que ja el coneixen
i l'admiren 1 que els èxits d'avui li siguin ales per a naves palestres arríanques i exits nous de demà!"
*
Albert Piera," prerni Ignasi lateS 'es 1 9.11 " , té acabada una obra en tres
actes, d'ambient barceloní,
Els millors sonar de les nostres
*
Iletres collaboraran a la Revista de Cataltolya, d'aparició próxima. Solliciteu
butlletins de subscripció a Tapineria, In.
diari catalanista LA PUBLI*
CITAT. Un setmanari? Mirador (vegen,
per exemple, el <fallir .). Un magazine?
i
Protegiu la srrernsa catalana!
* Cria novena dc Rosa Arquiutbatt.
Dilluns, a les deu en eunt de la nit,
la senyoreta Rosa Maria Actante:gin
donara lectura a la sala d'z..czcs de l'Associació de Periodistes (Ranthis del; Estudi s , 12 5 . de diversos fragments de la
seva novena, d'imminent aparició,
tbria d'una nnia i
bracnlet3.
*
La l'anula Cristiana. — Hem re-

but el númern ti2 d'aquesta revista sorresponent al mes de mare. El pòrtic fa
el parallel entre la democracia de Raus'
sean i la de Sant Tomäs; Josep M. Puigdessens continua el seu estudi sobre la
castelat. Tumbé P. M. Bordos- i Torres continua el seu estudi sobre la Santa
de Elerencia (n'és XIV). En l'ensme sta sobre la qüestió agraria, respon
el Sr Joan Garriaa i Mata. La senda
Llibres revistes conté una recensió d'un
!libre del Dr. Ehrt, usa e'expnaa minuciosament tota la preparació del comunisrne alemany, ner a la revolta que havia
n I'im plantar el boIxevisme al Reich. si no
l'hagués guanyat per me Hitler: una
conferencia dun católic eslové. Francesc
Terseglar, titulada "Onadragessimo annye". i l'esperit de comoditat hurgesa. nrimera part estudi publicat a "Ettrn le," pel P. J Rimand cobre el nudisme
i lee arete nona. Seeueixen lea secciona
informatives i"
flotadora una revista
nrernsa estrangers.
* rito rrista de forro. — Er,s demanen de publicar la nota següent:
"Es prega 3 tots els joyes. artistes o litem', que simnatitzin amh la idea de
fundar una revista de le s art, ; de la literatura, oms adrecin Iler adlesiA per
mitii
!letra a la segiient acIreea
Robert - Cosos . . 7. pral mimen.
Indicare en la susdita Ilet ra ruina rolPodrien >norme
*
L'exposició — Si es semacre es t erad a amb interés una exposició
le Jnaep ()hiele, atril malst- atender els
mIletcionistes de bona pintura esperen
la que s'ianugurará demn. dissahte. a la
Sala Pares, ja que el dit pintor ella
superat en !es darrere s obres de 'Mi s alse i figura.
* Ce/menso/re. — A viti . divendres.
será clausurada l'exposició de Rarnón de
Camnmany, que ha ennetitult el clon de
l'actual quincena artistica. ja nue nót
ronsiderar- se que han estas adquirides
tetes les obres exposadee.

Natació

Divendres, 9 de març de 1931

Revista cie Premsa
El fracàs de les dretes
MIR/WOR judica que la sitnació
tífico actual preve del frescas de les des.tes, les quals ni poden ni drixnn

"Les dretes espanyoles, aprofitantse d'una reacció com pagues vegades
podrá produir-se, arriben al Parlament en nombre i puixança considerables, han predicat programes decidits i han censurat l'obra de les Corts
anteriors. Pesó, posats a l'obra, no
s'ha fet res. Han comeneat per no
soler donar la cara i governar. Leen:111X sus compromes a trampejar la
situació. I Lerroux ha jet un joc destina i arronea entre les jorres que
componen el pais que ha donat corn
a conseqüencia que el Parlament no
ha pogut tirar endavant una sola Ilei
essencial. Per altea banda, tot el programa de les dretes s'ha demostrat
irrealizable i de pura demagóg;a
blanca. Les esquerres no tenen prou
(arta per a governar; peró :es dretes
no tenen itt torea ni pensament per
a governar contra les esquerres. Llavors no governa ningú.
La impaciencia natural produïda
per aquesta situada d'embotellament
ha fet catire el ministeri anterior. El
present, mes del gust de la dreta, no
fati tampoc res. Tot el que les dretes
han avaneat ea influencia dins el nulnisten, també ho han guanyat les esguerreo en ambient al carrer i en vots
a la Cambra. L'actual ministeri no
modifica en absolut les coses. I com
que no hi ha forma d'obtenir que les
dretes governin, perquè !lauden de
fer honor a massa paraules donades
a la lleugera, és de creure que tots
els anys de durada d'aquest Parlament seran una pèrdua de temps poc
o molt radical."

¿El Govern a favor dels
monärquics
L'OPINIO creu que l'alliherament
dels antics d'Albitiana degudo a indicacions del Ganen: central, chic
"Aquestes coses només salen passar en vigilies de gratis catástrofes.
Nosaltres tenim la convicció que el
Govern, de Madrid estant, ha donat
orare que el feixisme no sigui perseguit, o que, si ho és, ho sigui d'una
manera mansa. A Valladolid, el dinmenge passat, la farsa pública de la
República emparava els feixistes de
Primo de Rivera, i els obrers que s'hi
acararen, en protesta, tren clivellats
a trets. Fins aquí podiem arribar!
Creiern que és hora que l'opinió
pública s'adoni que el Govern s'está
venent cl rigim, i que li cridem l'atenció perqué es prepari a in/pedir que
aquesta venda sigui consumada. TautId creiem que cal que el Govern de
la Generalitat adopti les mesures del
ca, encaminades a prevenir el que pot
esdevenir-se, tal con/ van les coses.
Salsero que el Ganen% de la Generalitat no té atribucions en aquest
afer, pecó creiem que no es pot mantenir impassible mentre l'autoritat judicial es presenta, cont s'ha vist en
aquest cas del, monarquies reunits
clandestinament , en una forma irancarnero simpatitzan t amb els enemics
del regim.
No es hora de vacillacions, sin ó
que és hora de plantar cara. Que nadasen es prepari a complir el neu
deure."

Dues menes de justicia?

La Telefònica
i Royo Villanova
EL SOCIALISTA alludeix 101.3 COnfrHncia de Royo Villanora a favor d.'
la Telefónica, i

"El servicio que Royo Valentona
ha prestado a la Telefónica, intentando inducir al personal a que desista de pensar en su emancipación y
que se persuada de que la única felicidad consiste en que la Empresa le
explote, no solamente en provecho
suyo, sino en beneficio de todo In
más reaccionario que hay en el palo,
revela unas preocupaciones muy patrióticas, a las que la Telefónica habrá hecho la ofrenda debida por el
procedimiento que la Telefónica emplea en estos casos. Pocas palabras
y unos números que ante la ventanilla de un Banco hacen el milagro
de su transfortnación.
Pero desde el punto de vista de la
eficacia, la oratoria del señor Royo
corre parejas con la torpeza que tienen los altos empleados para catequizar adeptos. Los obreros de Tels;fonos no son la telefonista de Averhe.
En no serlo han puesto todo su entu
siasmo y son inútiles estas pláticas
patrióticas y reaccionarias que tan
sólo nos permiten ver una cosa: la
vinculación de la minoria agraria a
los intereses de la Telefónica, que de
mina manera tan heroica ha defendido
el señor Royo Villanova. correligionario del sedar CA, y que, por sena,
debió tener más pudor en las muestras de adhesión y de sometimiento
de las que hizo gala ante el personal
de la Compañia, dándoles una magnifica lección de vasallaje que nadie
habrá aprovechado más que el propio
Roa o Villanos-a."

Ho Pregunta LA flUMANITAT,
dignada davant el diferent track que
re.ben els feixistes d'Allnitana i :13
obrers detinguts dies enrera esu lo rce.ti 17 t5. :la'g:o'u !beI u:su 'hsEi sfrl: a:a
!unid clandestina del carrer de Vigatans: nss1
2 Pa. 1a. s''a
a a fdrebm
l"f
aq
"Pere volem subratllar en tau el una manera de parar aquest ntarimenr:
a Estoica altra falansen valor les interessantis s imes i que 50 hi
greus declaracions que len al/ir a la ge - que la dejo rcrublicans:

"Falange" espanyola

EL CONCURS D'HIVERN DEL
C N BARCELONA— Eis la colopericia que diumeng.r vinent tincire
lloc a la piscina 1(1 C. N. Barceluna,
corresponent al n-..--net,rs Hivernal
quest Club, s'enfrontaran els equips
D. i C. dels dos eru9s:
En el grup superior es presentaran
molt anivellats. Es el partit de water •
polo el que molt possiblernent haurá
de decidir la puntuació, de no &sumen- circumstancies que obliguessin a
una modificació dels equips.
Els entusiastes cnncursants del segon grup es preparen activament per
tal de reeixir en anuest encontre que
separará el guanyador del darrer lloc
de la classificació.
INTENT DE RÉCORD SU1S.—
Diumence vinent. dia 14, a dos
quarts de set de la tarda, la nedadora
suïssa Anny Kueschaurech, de la Società de Lugano, que es troba entre
nosaltres per una temporada. intentará barre a la piscina del C. N. Barcelona el récord suis del 400 mores
estil lliure que en l'actualitat és de
7 uIt. .26 segons.

primera tanda de partits. i no seria
res d'estrany que els altres clubs esmentase adoptessin la mateixa determinad&
Heus así a continuació els partits
que corresponen jugar-se diumenge:
A BARCELONA
Espanyol-Ra e lng de El Ferro!,
A S.aBADELL
Sabadell-Celta.
.a IRUN
Cemetäncia-Barcelona ,
A CEUTA
Centa-Senilla.
A MURCIA
Club Deportivo Tenerife-Hércules.
A BARACALDO
Bara caldo•Sportirg.
A LOGROO
loe-rollo. uf
A VALENCIA
Valenca-Rscin g de Santander.
A LA CORUÑA
Coruiia-Onuha,
A PA al PLON A
Oeaeuna-Athletic de Madrid.
A SEVILLA
Betis-Llevant.
A S 1RAGOSSA
Saragossa-Arenas.

Futbol

Davant el mati
Espanya - Portugal

emprat, al iantastic prornedi de 391370
quilòmetres per hora, quedaren agrupats uns do corredors, entre els guata'
es classifica, l'espanyol Alvarez.
A Fontainebleau el primer grup
havia aconseguit aus avantatge d'un
minut vint -egons sobre el segon.
Per Montargis els prirners passaren mitja hora aveneats de 1 horari
estallen, i amb tres hores s'havien
soben 122 quilennetres.
Per diverses causes quedaren avançats alguna corredors dels que integraven el primer grup, deis quals
Godinat, a conseqüencia d'una caigui.
da, bague de retirar-se delinitivament.
L'ordre d'arribada bou el següent;
i. Merviel (Francés), en 5 hoces
29 m. 32 s. promedi, 39.870,
1. Noret (francés); 3, BerY (he:Ha); 4, Louviol (trances); 3, Lapéhie
((ronces); 6, Archambaud ((rancie),
mateix temas.
7, Rigaux. 5 h. 40 m. 30 s.; 8, Deloor (belga); o, Verhaecke; so, Mithouard; 11, Tommies; 12, Intrega•
rayo 13, Schepers, mateix termas.
Segueixen ex - equo amb el mateix
temps: Rigaux, Alvarez, Demuysere,
Benoit-Faure, Lamben, Verhaecke,
Diumenge començarà
Desmet, Cloarec, Leve!, Hargues,
Hardiquest, Vierto, Cassin, Cantata,
el Campionat d'Espanya
Soffietti, Mauclair, Maes, Bonduel,
El diumenge que ve ha de comenBisseron, Valentyn, Cerner, Faudet,
Sieronski, Meerenhout, Garnier, Ge• ele la primera eliminatória per al
yer, 1), Caluyé, Corthout Molina!, Campionat d'Espanya.
Pel que toca als nostres equips,
Pastorelli, Egli, Decroix, Neterman,
veiérem amb sorpresa que el BarBarthélemy, etc.
celosa, amb set i tenir dos justicien
seleccionats per al mutis Ft soanyaPortugal, figura entre els cluht que
MONTO NOVETATS han
de disputar la primera eliminas
AVUI, DIVENDRES
täria, la qua! rosa representa que
Teds,e lee 41
ja va a la competició arnb la inferiorieat que la manca de des jugadera
Narru 11 - lhaoltée 111
representa, 1 que, com ia natural, pos
~VI
reportar les seves conserniencies.
Fernando: . Quintana 111
Es clar que en el seu cae es traben
11111, a un qußrt tlits
alguna aireeis clubs. coso el Sevilla
Zarraaa Unamuno
i l'Oviedo. per ahí <ma lo també sos
~toa
-tenimquésajcfer-lo
Quintana IV - Chiquito
jugar aquest primer rente minuete
dele jugadors seleceienats.
Oallarti
Salem, pere., que el Barcelona ha
estalle par ~tela
sollicidtat ésser rellevat en aquesta

sir ah; periodistes el conseller de Justicia de la Geueralitat, senyor Lluhl,
en les quals comentava en termes de
lógica preocupació l'estranya conduc.
ta dels qui, en aquest afer Albiflana,
han arribas a la conclusió que no hi
havia culpä gairehé per a ningú.
Per la nostra banda, tenim Interés
a destacar un fet que ens sembla
d'una transcendencia excepcional i
alliçonadora. FI iet és que per a desu, dia 9, hi ha assenyalada la vista
de la causa, davant el tribunal d'urgencia, contra els disset — dis5et, no
pas quaranta-dos! — detinguts dies
entera al carrer de Vigatans, sorpresas per l'autoritat mentre celebraven
una reunió clandestina. Els detinguts
tren, segons sembla, alters sindicalistes i anarquistes. El fiscal dernana
per als processats, en les seves conclusions provisionals. la pena d'un
any i un dia de presä, i mil pessetes
de multa.
De forma que a disset detinguts
sindicalistes en reunió clandestina,
que ni oposaren resistencia, ni vic
torejaren l'ex-rei,. ni anaven armats,
ni res, el senyor tiscal els demana una
pena d'un any de presa i una multa
crescuda.
1 a quaranta-dos detinguts feixistes, reunits per convocatória en la
qual es destacava la importancia de
la reunió, cense permis legal , que anaven arrnats, oposaren resistencia i
pronunciaren crits subversius contra
el regim i frases denigrants contra
ciutadans de la República, a aquests
el senyor fiscal no els trola culpa i
els deixa en llibertat.
Nosaltre: no entenem aquesta classe de justicia. I no ens semi:da que
una justicia aixi sigui precisament
cap garantia per al regim."

L'EQUIP PORTUGUES
Lisboa. R. — Avui lis sortit cap
Madrid l',quip que en representació
de Portugal jugará el diumen ge vi
selecció espanyola. -netcoral
Els jugadora definitivament seleccionats per a l'encontre aón els eegirents: Seares das Reis, Avelinn

Frontó Principal Palace
clicrandeos. 'raerla, 315

silbo» ii - ULAINA 1
contra

REOALDE 11 - GOITIA
NI!, IRIS
ITUARTIL MARCELINO
oonl

ASTIGARRACIA - GUILLERMO

Martins, Serrano, Nona. Augusto
Silva, Ga s par Pinto. Moran, Waldemar, Mesquita, ''Pinga" i Domingos
Loses.
Com a suplents van: .Amaro, Jurado. Alvaro Pereira i Rui Cunha.
Augmenta la preocupació dels esnonius portuguesas gel resultar probable del matx del diumenge vinent
a Madrid.
L'últirn entrenament del representant lusitl en terres portugueses. a
Oporto. no camilla les esperances
als aficionats. F.I club local Boas-iota,
reforeat atril Jurado, Gaspar Pinto,
un "probable" i Brito, pagué infligir als seleccionats una derrota per
tres gols a un. Es cert que els que
van a Madrid no han donat, possiblement, el seu rendiment màxim;
perb la prova no fon gaire brillant,
donada la composició de l'equis) entrenador.

EsportsdeNeu
L'ESDEVENIMENT DE DIUMEN(SE A LA MOLINA.— EXHIBICIO
DE SALTS PER SIGMUND
CAMPIONAT DE CATALLNYL
DE SALTS.—PROVA INTERNACIONAL DE SLALOM
De ventalle esdeveniment pels aiicionats catalans es pot (In que seran les
diverses preves d'eaqui que se celebraran diumenge a les meravelloses pistes
de Font Canaleta, a La Molna.
La Secció d'Emanen de 'Muntanya del
Centre Excursiceista de Catalum a ha
organitzat, seta el patronatge ele la Federada Catalana d'Esquí, una cursa nremansara! de Slalom, en qual partic¡para Sigmund Ruud. Els nostres esql.MLdora [Sufran també, doncs, os-asió <Npreciar l'actuació del famas campia numec en un aspeste heu diferent de
l'exhibició de salts j a anunciada.
La celebració d'entinta cursa i la participació en ella de Sigmund Rund augmentará encara el gran interes que existeix entre els sastres esquiadora per
presenciar Yeedeveniment eSpOrthl que
el diumenge vinent tindri Use a les gistes de La Molina.
El saltador nonice va arribar ahir
migdia a la nostra ciutat, i es propasa
sortir denti al mati cap al Xalet de La
'Molina.
'La !lista d'inScripelons per a la peona

"V que esa falange sea de tal modo combatiente, de tal suerte creadora, de tal manera audaz, constructiva, moderna, emocionada y sobre
todo —;entiendase bien!—nacional,
nacional!!, que todas las demás falanges resulten pueriles y risibles
junto a ella, se sientan superadas y
decreten su propio aniquilamiento. Na
quedan muchos plazos para que la
República pueda hacer eso: entre
otras razones, porque si quien otorga
los plazos es la sensibilidad popular,
Ya Se advierte cómo los tesoros de
paciencia de esa sensibilidad, aun
siendo mayores en E s paña que es
ninguna otra nación europea, se están agotando por instantes. Es un
crimen de lesa españolidad el que los
republicanos cometerán si ante los
deberes que les impone la realidad
nacional se dejan enervar por el marasmo, como si todo en la República
fuera Gobierno radical. Reserven ese
Papel al señor Gil Robles, que con
apoyar estas soluciones notificas ab.
surda-s, viejas, cubiertas de moho, se
está poniendo en evidencia ante el
país. Que las derechas de la Ceda se
empeñen en regalar a España soluciones como las que vienen naciendo
de estas Cortes; ya llevarán su merecido en la conciencia nacional. Dejernos al lerrouxismo y al cedismo
que mutuamente se liquiden, y que
los entierren juntos. ;Republicanos!
La verdadera preocupación para la
República está desplazándose rápidamente hacia la extrema derecha: se
llanca monarquismo franco y fascismo audaz. Ahí está el p-roblema.
Apretemos resuletarnente nuestras filas y seamos nosotros la auténtica
falange española."
El cert is que a tot Espanva hi ha
molts ferments nacionalisles: "Luf
n'is un de tants, i aixa ha de fer estar
en pa3rdia Catalunya.

EXPOSICIONS D'ART
GALERIES LAIETANES
CORTS CATALANES, 613
EipOelcId-venda d'una Important partida
de quadroe de la collecold Orimaldi
OSES HIDALGO
Pintura
IR. PICEA,
Fine al 16 del corrent

LA PINACOTECA
PASSE1G oc GRAC1A, 34
IU PASQUAL
PInture
Clautura dome

SALA BUSQUETS
PASSEIG DE GRACIA. 36
'Roble. I obJectes d'art
ALBERT RAFOLS
Pintura
Fina in 9 de mace

SYRA
DIPUTACIO, sea
Telefon 18710
Art I ornmentacid
ROV1RA SOLER
Pintura
PILAR PLANES
Pintura I ddsuitos
Fina el 50 d• mero

SALA PARES
PETR1TXOL,
R. corras CASANOVES
PInturt
RAMON DE CANIPMANY
Pintura
Expealcie de pintura eatsiana

Flni al 9 de maro

SALA GASPAR
CONSELL DE CEIVT, 323 - 'Tal. 12064
Pintare., Dibullot, Marca, Gravite,
Miran* i Mot/luree
Aquarekes
RAFAEL ESTRANY
Fina al 9 de l'actual

GALERIES VALENCIANO
PLAÇA SUCIA. 10
EXPOSICIO DUNYAC
Del 3 al 23 de mere

de slalom ha quedas oberta al domicili
sociel del Centre Excursionista de Cata lan Ya Mis avui a les den de la vetlla.
La participada en aquesta cursa está,
peró, reservada als esquiador a que re
-uneixcsod.'ar&m
les normes establertes per l'entaat organitzadora.

Ultra el tren especial de les cinc, en
circulará el diumenge un abre, la sonida del qual será a les 4 . 20 del watt.
HORARI DE TRENS PER A
DIUMENGE
Trens d'anada. — El primer tren, especial- extraordinari, sentirá de restacid del Nord a les 4'20.
El segon tren sortirä, com tots els
diurnenges, a le s STrens de tornada. — El tren ordinari
passa per La Molina a les te.
El tren especial-extraordirtari sortirá.
de La Molina a les tfl.
El tren especial, de tots els diumenges, aurt de La Molina a les sn'zo.
DESPATX DE BITLLETS
Durant les hores hábils d'oficina es
destraben hitilets tots els ches daquesta semana al Despatx Central del carrer de la Diputaci.
De set a :ion del vespre es despatxacan bitllets d'anada i tornada, de tercera classe. a la placa de Catalunya, a
l'andana del costat de la Rambla.
Per tal d'evitar aglomeracions en la
tornada, hom prega que tots els qui hagin anat a La Molina el dies anteriors
al diumenge o que ne hagin efectuat
el viatge en els trens eepecials, tornin
amh el tren ordinari que surt de La
Molina a les 17.
Els qui hagin electuat el viatge en
el tren eapecial-extraordinari. son pregats ele tornar-hi, el qual surt de La
Mélina a les tR.
Hent greca. també, als qui hi hagin
anat amb l'especial de cada diumenge,
oy e tornin arnb el que surt de La Molina a les 19'20.

ENVIEU LES NOTES
EN CATALA,
sempre a Barbarä, 11
n•••n•••••n•••••n•.../..ele"•00.../....M0e.
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Temps nous, vida nova L a itibilotecatil cae& del Pont del Dragó

Cal depurar
les idees

Campaban.'
inaugurat a l'Ate* Declaren al: quatre
Polytechnloum

A les unís del vespre d'abans-dahir
s'inauguré la biblioteca que parta el
nom del que loa president de l'Ateneu, integrada pels Ilebri teta. Ha
Tenim a la vista un programa wat cedida a rAteneu per la teca
d'una "setmana de l'estudiant", or- vídua, i esta compraste d'una 3.5 00
maneada per la "Federaci,5 Cata- ve:Mons. A inie dels Pebres Id ha la
'una d'Estudiants Catòlics", a honor seo & taula de treball, les cadires i
llaor de Sant Tomas d'Aquino. La la prestatgeria.
Va presidir racte el vise-president
iiPsta de les solemnitats que s'esgraoi-ien dins aquesta setmana ens sera- de l'Ateneu Polytechnicum. senyor
palmada
, ¡ hi assistiren els conselleea
Isla MOR posada a la red. No en dieiem res si no tos que a darrera de Cultura i Econonna de la Gene.
uegina insereix l'anunci d'un espec- ralitat, senyors Gassol i Constarme;
tecle uertaneent pintoresc. "; Esta- el conseller regidor de Cultura de
Siants catelicsl— ta el reclam — l'Ajuntament. senyor Serra-Hunter,
assistiu a la representació del "Di- i els senyors Aiguader. Serra i Moret.
..nlo impaciente'', acomodada a un Nirau, iMonjueä. Ruiz i Ponseti i
sei sexe, etc. Els estudiants del grup Corló.
Feu res de la pasante el senyor
"Ancura" de la F. J. C. son els
s immliees d'aquesta iesteta. Huna fa Serra ¡ Moret, en nene de ;Arenen,
deut
que complia l'emitas un deute
:mistar que l'autor l'ha autoritzada.
guardant la biblioteca de Rafel Cani7:ns aci l'anunci.
pa/ans. la figura del qual enalti, i ani
Llegint aquestes coses eres cau
que concurren a l'Ate--nesjov
:ánima als peus. Si per instint ens neu a prendre les qualitats d'aquell
mpugna tota la gresca politiza que com una lita que els estimuli en les
s costes de l'Apósto: de les Inslies seres tasques.
; sahut armar el senyor Peinan, i
El senyor Serra-Hunter, en nora de
rs ens mereix cap coreideració l'ene- l'Aiuntament, peonuncia unes paraseSadaliment d'una colla de senyors les d'elogi de Rafe' t2anspalans, tent
canons que Id van quasi amb la usa- remarcar les tasques culturals a les
miga unció del que va a missa. en- quals e 3 dedicava.
,:ara trebem més lamentable que el
El conseller de la Generalitat seisventut que puja s'enverini d'aquests nyor Ventura Gassol, en el seu diesentiments falsificats i miserables. La caes. recorda la sama readtzada per
Fe es una cosa prodigiosa: pera!, amb aquell a l'Escota del Treball, en la
:; condició que sigui pura; si no se'n qual procurava infondre un gentes
badoqueria. o. pitjor, tapabruts d'humanisme que era la guatitas mes
tote; les injusticies. Voldriem sa- sobresortint del seu carácter. Recorber, a propúsit del "Divino impa- de l'amistas intima que el, un a, dient
ciente", quants hi anaven solament que havent rebut el arree que acper amor de l'art: quants per un tualment ocupava de mane del seMecte a !es coses de la Fe, i quants, nyor Campalans, el seu desig baria
inalment, a esbravar passionetes po- estas sempre seguir les seves petjalitigues. Estern segurs que la majo- des. Recoma també la seca attuacin
ria, de Sota la hietbria del Sant ex- al Parlament de la nepnleleez , ¡
plicada en aquells versos de plom nom del Govern de la Generalitat
:Knut d'or del "Siglo de Oro", -no s'associà a l'homenatge que li
e s treien a:tra conseqüencia que rau- butava l'Ateneu.
de Catalunya és una de les
im mes negres del diable i que
amb Monarquia s'estava millnr.
Peres en fi: "El divino impaciente" encara deu resultar un xic escandal e s pereue l'han acomodas a un snl
sexe. Aixi deu formar part d'aquella
Alar a la tarda. quase pausase i er la
literatura eue alean enemic larval Masa de Sant Pese, a Celestina Anime
¿e la relist iO anomena "Teatre cató- se li apresaren tres individus, inusual*
Tenien ente que peine aquest li una cartera que, segons Ii dueuerms
teatre slsa aconseguit *Mute la fili- cansen trotaxt aleshores, i
grana d'unificar de sexe "El conde tarcn que desitjaven destinar la quantide Luxemburgn" i eepnrgar-In d'es- tat que contenia a una hbra besis ca
cabrositats. ("icen es ven, la cosa és som sigui que havien de mansas de
una meravella.
ilarcelona, desitjaven que ella s encarI ens e u rpren que una asenciacin remire de realitzar aquest pronósit; aled'estudiants. Es a dir, SiC gen n culta, giren enee per a ier-li lliurament de la
patrocini directansent o indirecta cestera catea que ella lliures una quanaquesta mena de pecar contra la titat com a sens al. Conforme mil!, aixà,
cultura. 1 que una estudients catedire Celestina es dirigí a la Cai g a d'F_stalvulguin fer-se auxiliare tluna cosa vis, e en va estraure Cent cinquanta
que posara en ridícul el catolicisme. prusceee, mansitas amb la qual liquidaAn sha ice servir la religió com va. la seva !libreta, i la Musa als desa preseas Muna pila de faseeies rares. coneguts.
Al cap de poca numente enceste a
ta!vatges o simplement beneites. Si
hi ha una tema on el gegun precepte [mesar pel !lec cm shavia comes el
Clementina Bitzar, la qual reeo.
del Des: diez sha d'estudiar. aquesta
és la nostra terra. Voldriene que ncgue els desconeguts tires:Mur' reate, els
que
a
ella,
en ten dels dies de Carisma'.
i'alliberanient prngreseiu de Catalurya fees ata senyal de superiuritat per a la placa dr Saut Agusti, Ii timaren
Pues les artv;tais i tOtre lee opinions. lanthe mas cinquanta pessetes u un
1 pel costas dels CattiliCe i de la sneil. En recontiatr•ios lianes crin de
(tambe ele la irreliuiil,1 tertiln "Iladrest - , pessarmee a (Oeste Carrera
Ial en la rersecuciP el públie,
utta tema enorme , que es urgen! de d'as. c
I m m que ele, timado -s havien luan.
eumeneue.
Ela perseguidsre den timadors acon
Nnmes aimS vollem dir als joves
eegUltert dttlelltr-13e Otte. I He propinaetudiants
, usa loma pallesia fina que he acm
Rossend LLATES duer, ap,ents de jautornet, que nu tense mares esfuseos aconeegenren anuleear-los de les ires Pcmulers. EJ terna.
sim cine maSis recollit els diners de la
imanta Camina acunsegui desamar-ti:CM.

Uns timadors ap allissats pel públic

Per tercera veda
s ao intentat incen-

sabotejadors
detinguts

El jutjat núm. 1 4 prengui declarael6
als quatre detinguts per la policia ,:ann
a complicats en l'atte de tabotatge a
un tramvia, del qual resultà M e/ti un

PUBLICITAT

PARLAMENT DE CATALUNYA

pels diputats
-

deis que intentaren cometre'l, dit Raiel
Aman
Els dus detinguts Valeria Cardona
el
de la
Josep Granero es ratificaren en el que
havien declaras davant la noticia 1 neLa Cambra es reuní
garen conèixer els que s'havien emportat el cadáver d'Arnau.
les cinc i vint-i-cinc minuta comerme discurs manifestares el propäsis de la
A
Sembla que Granero, havent resultat la sessió iota la presidencia del sensor
sesa tninoria d'exigir juttlic. ta per ä
ferit, es va separar dels seus companys CASANOVES.
classe treballadora.
abano d'arribar a la Cala on lau diemAl
banc
verme!l
hi
ha
el
Coneeller
de
El ¡amor RUIZ I PONSETI anunsitas el cadàver d'Anean Afegi que era Treball.
cia una ;aten:el-Jachi sobre lea Cumaamic d'aquest, del qual ?savia estat disnyies de Fluid elèctric per quan el ConAl' ettC0/13 Ili ha paqtríssims diputats
peser.
seller doni per snluclunat l'actual coni les tribunes estan desanimades.
Per a asen han estas ordenades alguUn SECRETARI Ilegeix l'acta de ia flete amb els °brees del rann.
nes diliubnCits, Catre elles el reconeiEls senyors ROMEVA, CASADExement en rcda de presos del 3 detinguts, 3essió anterior, la qual és amos-ala.
ML:NT I ROLSET agratixen les maniSeguidernent es passa als
pels agents de rautoritat que anaven
g del Cometer de Treball gofetation
en el tranivia, trarnvaires i les dones
PRECS I 'PREGUNTES
hre els pedes reepectius que le havien
q u e Villen al pis del carne de Cabanyes.
dirigit.
El CONSELLER DE TREB.ALL
on havia vierte Arnau.
El CONSELLER DE TREBALL
senyor Barrera, exenta la seva ahsencie
os el salís durant ninlis Mes, desoi r s rectifica. S'ocupa del conflicte de Sabadell
i diu me la vaga es produí des•
his Miestions nembroses que ha hagut
de resoldre. i tande al id e:tue ha Culi- pres de 24 die de discussió en la mea
Conselleria i per desacord entre lee parts
' encela no esta encara estructurada.
Es reiereix despees als precs que li en dos punts de les bases reierents al
torn
i a l'oficina de collocació.
formularen diverso; diputare. Resseste al
Manifesta une no ha rebut encara concundiese de Fila, mordiese que esta en testaciä de le Compansies carrileres
Mes de sulució grades a la intervellild
respecte a la manca de vigilancia en
del, seus delegan.
a nivell.
Manifesta que posa a la disposic i ó del; alsElpaseos
Contestant unes allusione i concepsenyor CEREZO formula un prec
tes entesos per alguns senyors dipu- dipinats les dades referents al funcim al Cunseller de Treball sobre el fet
tats del Parlament de Catalunya, re- llameen siel Consell de Treball. el qual que les companyies de ferrocareils trasferents a l'actitud de la Confederació Ita celebrar 43 sessinns, totes les quali Iladin els emplean que fa temps que
Gremial Catalana, aquesta entitat han estas molt lahoriosts.
resideixen a Catalunya. a fora de CaEi senyor RUIZ I PONSETI agrama
adreça una nota a l'opinió pública en
talunya, 1 al mateix temps parten a la
la qual diu que, considerant que la les explicadons del senyor Barrera. Ma- neutra tema emplean atines regions
del de Cooperatives perjudicava un nifeeta que si el Cansen de Treball ve d'EEelpanya.
estament molt nombrOs del país, ha- funcionant con' ho ha fet fins avui, deCONSELLER DE TREBALL
via elevat un escrit a les autoritats fraudara les esperances dels obren 1 promet ocupar-se d'eritema petició.
catalanes i a la Comissió dictamina- cnnstituirä la rnillor satisfacció de la
Es continua rOrdre del Dia, arnb la
dora des/menta que ¡os corregida en clasee patronal, que per la seva part pee- discussió
el sentit de no perjudicar cap esta- mina senipre revieses contra els Jurats
LA LLEI DE CONTRACTES
ment; t que el seu prec, al qual salan- Mixtos, segura de trlomfar.
DE CONREU
Creu que el Comen de Treball prelaten totes les Corporacions EconòEs discuteixen els articles del capímiques de Barcelona, no bu escoltar. senta el viti de la seva organització deLi oni segui que, amb aqueas motiu, en ficient i tendenciosa. Demana que es tol VIII titulat "Contraen de patuuna mema del Parlament de Catalu- &niel itiunediatament a la publicitm els da".
El sensor RUIZ I PONSETI &mens a une diputats vals emetre coticen- acords presos per l'esmentat Consell.
na la sutareseide del tercer pariera( de
tes erronis, la C. G. C. es ve n Wqi
Demana quina és la situació de les l'article 65 en el qua] no es considerará,
a rectificar els segnents; Pri--gad
innombrables reclarnaeions presentades
nter, que la dita ensilas no está a les pels obrera de les Companyies de Fiuid ale efectes ile capttalització, les aporta(mires de cap pastit politic ni actua elèctric davant els Jurats Mixtos. Re- cions en la cris de bestial..
S'apruva l'arrecie, despees de rebutjar
amb un criteri tancat. Recull, només, corda les incidincies de la discuni6 de
eIs stIggerinients de le; seres 105 les Bisses de Techad darrerament apro• la Cnmissi6 el suggeriment del diputat
socialista.
associacions i &le Mine 70.000 cnnfe- vades anda lleugeres modificaeions.
Sense discussió s'aprova 'anide 66.
Plerats per trametre- :s a les e3iCr,,
Pregunte quince gestions ha fet el Gus
El scnvor SIMO 1 BOFARULL
tillt ii s6n indicarles. Segun, que la sern de la Generalitat per a evitar les
defensa
una esmena a l'anide 67 per
C. G. C. no lea amenaçat Mugir ni maniobres del de :Madrid per a turpepetisa fer-ho; sue, forta en el sed dejar els Jurar, Mixtos, i acaba reta- la qual s'alegex a l'anide que es
dret i en la vernal, te l'obligac di 5 de nifestant qUe están deciden a que ton eis consideren com a aportacions del pro.
fer . los prevaler en totes les oca- conflictes obren no surten de C,ataiu- pidani conetructions superficials
i de eubsól per a canteen!) craigne.
tions i sense defalliment. Tercer, que nya.
(Entren el conseller de GOVeenaC6
no pensen de e cendir al sestear en ei
El CONSELLER DE TREBALL
qual sisan colleras slguns diputats. cumeeta. Es mostea parti plari duna re- i el de Cultura.)
Manifesta
que motu propietaris
Que no crea que hagi de fer una de- forma del
Censen de Treuall donant-li han &sures quantitats importants en
elaraciO de fe republicana i catala- una noca estructuraein.
Respecte a la les construccions del sulsedd. alperesta. car la sera hiateria és a basta- sittració del c .:mi:eme
turnt coneguda. 1, imaiment, que la- oyes de Fluid elèctric ientre les Lompa- cialment en buscar relama per a regar
dure. °brees con- la finca.
menta, per part (Sets autors de la dita sidera indiscret en aquesta
numents doEl .enyor CEREZO, de la
:lee de Cnoperatives. gue ro hi hage nar una respasta concreta.
manifesta que lea Juntes arbi•
he g ut una maese comprenein de la
Afirnix que tll sera seinpre al sea Ilue trate enn les facultades per •
valorar
reeponsabilitat del càrrec, i alhora,
i tare tr.t el t emible pesque en eh mm'- leg fingen.] i Ilt/13 installations de sota
la 'justicia.
'a, de sersem del sea departament pag. mena. Creu que l'enchile dórea les
ein a CatalUtla les Inazdoes peetrtlea•
nutrieses que ser-veleta de guia a les
teces i en :sedan) beneficie per a la clame Junte arbitral, per a v-ahmar la caenbuera.
talitzsei6 ele les finques.
(Sama el Cen.elier de Justicia I
El senyor 5 al O ,lies que com que
kreprale a la llet de mermes munici- no s'emana el cupital egniensat en
pal, mande-Me que rada detn'tneta lea anat el ruilloranieut de la finca i dan:caseguida .turca /n'etc.:te. leer dl °Melada rneen ele arm em,, asics el, la ent-trt
Ategrix que dietare una diemuicin te. dels caultrait. de pareeriu
. melases ah alcalde rs 2digesin que te
Finalsp relet 66 rebutjasla l'esmena
len de ter cumpler restnentada Ilm
eeprove Particle asid, el vos en Cien.
trh n tela eyeuyos Sinds i rotaroll,
ts 'osenue net contliete ehe Sat.nde,.1
reheria ;es 3(U-tu:teten, del senyor Fron 1.. 1. n rut i litanc‘a. Sense disCLI•S16

Queda aprovat
Conreu. -

Capitol VIII

Llei Je Contractes

uns diputats

del Parlament Catalä

Una història estranya
Estafador, intenta
suicidar-se perquè diu

que el volien segrestar

goal <ligue en< la vaga

tei

proven ele articles 68. 60 i 70.

l'eleccio de "Miss

diar
de la
Catalunya 1934"
,•
(125ndelaUniversEtat £'

Barrau

RAFEL TINTORER I OLIVERES

(E.

L'AutOmóbi1 Club de Cateluaya ha
tratnee al senyor Prefiderd del Consell
de ministres una exposic16 encaminada
• impulur el dezenrotilament del turis
me estranger al nostre país, fent per
manera que arribi a constituir una iont
d ' ItigrCSOs !anejada i que, c0111 tueeteix
Ce diverses näciont, contributisci a g ensobajó secreta
vellar els dHieite de Ilur halan.> cona del senyor Simó i Bolarull a l'ar- mercial,
tide 71 la qual és defensa& pe1 seu
Töt i que a Espanya han estat creaba
eignant en tant que dernoatra una alguna organisme, la finalitet dels

despr‘s en

La C. 6. C. rectifica

Matilde Camps i

Una Jabonad expolie,
da l'A. C. C.

El Coalla de Treball contad, àmpliament els En pro del
nombrosos precs que li havien estat dilas turisme

La Cemerelln accepta una estilen*
e, ya pi:anejar ert 24 llores
Asulf Serinyana i Aparicio ingiriese
a l'Hospital (link per lieserme
Te l sensor FIZONJOSA agraces la pre- :e:quemas ass ärtitte
qua!
duit mur., Utta ssanalla ssns talls antes ins - tencia del Cunstillei de Treball. el qua!
Arríele 70-tue.— Lee Junte arbiteució de suicalar-se, En surtir .. .e alele. ei iii,, Uleta comiesen en la 01,eér la,
el irtHOSC
I en arni).:7 sl t-trrer, es prserrit:i a len u.nIA la seca experiencia en les inie%. tran reral. le* (migues competente
1
per entena. sis l ' Hliptert elch tant
gudistla de arglltutát, 1 11 pf.iä que l ' a- ilion. tito es e!
hier Cellt de cattital ifexpluttició aporttatquaun is a la l ) rlegatitt ele tetlit-ia
1:e5,1tJa que ell lLagues sitt qUe
C"Pne
e'eeel°
ael nee,- n ut dietritte de la Unieer,itat, en sede:,
tat pal prupierieri i, per tant, per a
EsMuSs a 1 934 -Pera cartee:
”`sferS
raus textil ex phi,
tre cullega "Altura". de !tlaared, he ele- humedal une denuncie. Une secada al Cc' ed en 18 forme q ue li arel/me:a el C . m- traes 1. elatureleun juridiea del conlegat e "El Dia (imanes, - la pesevlaneate6 det centre pum ies. Aparicio mandepta mIlee.
tracta Tendré engendran eis t ecla els
a la matase& hom huera:, ere5. " .112IU1131 1934 ' . 1 el mis que alter es les ele, talle emb le
Mace, tainne, el Coneell inc Treban inttblerure cicuni5Inixo que respecte a
,- .7 per tercera t - eati til a — >ente
!offs attitettt sisare casi seda toles lee taii per leen d'uns inclividua que intentaapos tatiOne i • 05e-t n CipaCi0 ele proem la semi actumbi pinada' en el con.
— el qUielSC de <Inciso de la plus,. cjelatt i agrimmemo de Barcelona i de sen murmurio i tem p
lo ere un autm fleme M Sabadell ttpuealll-Se a la im. diletee t beheileis et suscitin entre
de la Universitat, tanttmada a carrer la resta de Catalienpia. Junte de les sm euntel, seguremeni elms, la
els Conitat.tal,t,,
intensa:.
pla
y :amó Mulla ofit'if2 dle C011matiO
e - Aribau. S lii presentaren tens desune- Miss: ion, que coliguen de sama . habiten:e tratIlatlete-lt. a 1.rättça
Taulcr,
Atmere. Armensim
O tt,ruta que emanaren els obrera
Ruta, eis <mula beis:leen d'un auto. i Per anulen . a que s'instriguin al
decle,ant relacit,r.ava aq . .,1 fe s
de,.
(retira el (,'oneller de Sanitat )
: - innärele damu nt del quium Una ',upo- curs, atenint-se a les conduions esta• ande un. cA:21a que havia lealtlial
El rencor LLORE r dentella que la
Slemfeedis que res e:miss n uble , nn
liettid inflamable. Grnmes a tiuS licites ell el Reglaulent per a l'elecrits Liarteluna, a la ca, preStava ele SeJ> t• ninplri 7, le
Cutiussió doni les musas que l'han in'
pomada legal de auet
la pediera hl rinidament, rineendi de "Afim Catalunsa
sersele. que e, una sueurpat Muna rn- res. ni e,
.....ntieerix la Ilei de ter. dult a acceptat l'eructe.
va poder emes evitas. El vignatet del
de, entitat, que y sagt, rebelt l' es- titat francesa.
edi r lee de j e che treball,
El sensor CEREZM, de la Comiscarrer d'Arituts en adunar -se que el mental Reelaident poden demanar-lo a
La t'oficie va mesar aquell individu e
adverteix la durada e:e, mendeeta que l'artiele addicional
quiosc esteva a pum de cresnar, djsjs- "El Die Graficm
renri del C.-.- iliepdaicus del ) mi al de guardia, i aquest 'te! peec. qn e el ConVerleiK en unl
e,
Una perfecció que s'intrqdueix en
Sena pistola enlajes:,
hi morfi nuse oluttiteatlor ele Veles-cit. sie
va cesar el gerne dr la rasa On attur!I
5ettellati6, que en, sucia reglamentael Momee,.
rce. L'auto, però, ja lumia des- Catalliti)
plisa de C.atalu- den une «mere l'eAtala. per tal tole ria.
El senyor LLORIST creu que es
eme. P.
a p ee -la.
ittetrit
setly, , r 1 . 10 .1 :\ t t e SA c oretinue el Seis veden sostreure de le jurisdicció urdirle
na amerases gnestions capitals per a
In vide del pela enunentment agricca
Coeli es Catalunya,
El CONSELLER DE JLISTICIA
nianiteste que les Juntes arbitran
tenen la competencia exclusiva son
eli les qieestiuns ecolibmiques i
valoració de les finques.
El senyur LLORET es lamenta
läseleS les inieMes que se celebraran (resol, , dissable, din lee,
nnn A ilAtre, 5 la Tinntia parrrmuial da Nuetra Sensmra
q Ue ulisuiti purtat tan ripidament a
del Ruser (carlee de l e s Corte Lirialateem ; ile sie a dulze, a lug puertiquipt sh: San! fi:mesase .I.• !Merla. Desama pare i.la Catitlira acinesia esmena que moquittl dcc Sande Mmia di . AMI paiiiiqulia
ele•
Anula i Sdnindil de N.-istra Senym a do la Bonant o m .le
difica eso: cm:latineen la llei. Ne obsSei a dolze. a resgl e mes tiv Mal. It•parailiíres treirri í r de G nona , . 1 fes que ad delehtstran a le pan :invita de :Sala
min , agracie les manifeetations del
Saceultee, loles p, I si llar niaMer, serme ;intimides en Sufragd de IMiP litina de Es senyora
cunseller i mandeste que votarä res mena.
El CONSELLER DE JUSTICIA
diu que reatnetta representa la primera instancia i prejutja per res
rauellacie al Tribunal de Cassació.
El SenyOr ESVANYA formula unes
VDA. DE
obeervacions juridiques sobre el funcionament de les Juntes arbitral,
que s'estableixen en Patinete 70-bis.
que va morir el dia 2 de l'actual
El CONSELLER DE JUSTICIA
confortada amb els Santa Sagraments i la Benedicció Apostòlica
maniieste que funcionaran les Juntes
esmentades arnb un Reglatnent que
es dictara. Encara que no són cap
mesa complicada com la justicia civil,
P.
e:se una mece de Jurat mixt.
El senyor ESMINV.A suggereix
E/ Seu afligit fill Enrie, fills políties, néts, néts polítics, besnéts, nebots, nebots politics, cosins
una e g mena que podria evitar abusos
del, litigants de mata fe.
parents tots,
recordar a Ilurs amies i coneguts tan sensible pèrdua els preguen que la tinguin
E: CONSELLER
JUSTICLA
I DRET csnsidera inionamentats ele
present en llurs oracions i que se serveixin assistir a algunes de les esmentades misses, que els en
temors del tenyor Espanym No obsquedaran rnolt agraïts.
tase acemita el sug geriment que li ha
dirigit
NO Hl HAURA OFERTORI
S'aperos') finalment l'article 70-bis
amb a moddiracM tel senyor Es-

N&

3
^—~e=ge

D.)

en

panea

La COIIISSIO rebutj4 una e gmt-

convicció ferina en els seus principia
manifesta que no asuntar Pesase'
na es mancar a resperit de la Ilei.
Se suspen aqueas deber i després delster llegides unes declaracions el president aixeca la sessió pública a dog
quart! de vull.
LA SESSIO SECRETA

DIMARTS SER CELEBRARA
UNA ALTRA
Poca minuta deeteres d'aixecar la
5CiS:6 pública ele diputats pasearen
a reunir-se en sessiú secreta sota la
presidencia del senyor Casanoves.
La sessiú dura mitja hora meroximadament i a la sortjda el president senyor (atanores ems manifestà que es
limite a un caros: d'insertes:une
entre ele diputan de lotes les
rninories sobre la. consulta per la qual
fiaren convocan.
Afegi el senyor Casan:ves que dimarta se celebrara una altra aessi6
secreta en la qual es redactará, ja l'informe que el Parlament elemard al
Tribunal de Gerentes Constitucionals
sobre la immunitat des diputats al
Parlament Catan,.
Segons les nostres noticie intervingueren en el debat els representants
de lotes les minories. Porte la veu
cantant en el debas el tenyor Espanya, el miel defensä la immunitat dels
diputats peque tenen amb ella una
garantia d'independencia moral. Intervingué també exposant el punt de
vista merament conutitucional i dc
dret politic el senyor Ros-ira i Virgili.
Cont ja manifeete el president, di:11AM se celebrara una altea stssió
secreta en la qual es concretara el
criteri del Parlament Carate en muleta important materia.

PELS PASSADISSOS
EL CONFLICTE DEL RAM DE
L'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
Ahir a la tarda, durant la celebracie
de la sessin, van celebrar una entreviese en una de les sales del Parlament; el President senyor Cotapanys; el conseller de treball, senyor
Barrera, i uns obrers representants
del Front Unic.
Segon, les riostra informacions, en
Fomentada reunió va tractar-se del
conflicte que tenen anunciar els obrers
den ranas d'Aigua, Gas i Electriettat,
i el eenyor Curnpanys va pregar-los
que avui acudiesin novament a
la Generalitat, on celebrarien una nora reuniU, a la qual seria invitas el
coneeller de Financee, senyor Masti
Estere.
L'ESTAT D'ALARMA
A CATALUNYA
La Llei d'Ordre Públic és craph•
coció general a tot ei territori de la
República, i per tant a Catalunya.
Perú d'acord andi l'Estatut i altres
disposicions vigents, el Govern de la
República ha de fer l'oportuna comunicació al President de la Generalitat.
Aquesta comunicació ahir al mati
no s'havia efectum encara. Ai g n fou
Canea, se'res va dir, de l'oportuna reclamaste del conseller de Governació,
tenme Selves.
Segons !es nostres referències. encara que tare!. la comunicació va arrasar.
MES, ENCARA, DE L'ALBIPANADA
Alti, al mati uns agents de S e g u retal estigueren al castell de Mcntjale per tal de portar a presencia
del jutge ele militars allä detingeets
amb motín de la reunió clandestina
que fou sorpresa la nit sIe diumenge
al carrer del Duc de la Victória.
E3 deia pels passadissos del Par!arneses que els esmentats individus
van negar-se a seguir la malicia manifestant que ella no acataven per
res les autoritats catalanes i que per
tant no sortirien del caetell si no
era acompanyats de la guardia civil.
A l'hora que escrivim les presents
ratIles ignorem si fou ates el seu
prec.
UN MALPARLADOR IRASCIBLE
110111 CUttlelttaVa ven passadissos
l'incident que va surgir altir al inati
en un tren del litoral, i del quid ¡oren
protagonistes el diputas mayor Calret
i un propietari d'Argentona.
Segons Se . 05 va dir, aquest darme,
en una conversa en la qual prengueten raes monee P erson es de les gue
viatjaven en aquel' vagn, comentav a
en forma irreverent ractuació de ks
autoritats republicanes i de la :intrig a República.
El sensor Calvet, que es trohava
present, va pregar-li que s'ahstingues
d'emetre conceptes insultants, car 'del
contrari es veuria obligat a fer-lo de•
tenis.
L'esmentat senyor de moment va
tallar. Perú en efectuar el cantil de
tren es dirigí alta on e; trobara
diputar, 1 increpant-lo. Ii demanà que
li repetís alió que ti baria dit abans.
Es deia salte despee del cop que
el diputas ea donar-li per tal de
deseixtrme i n, la qüestió va acabar
cense ene incident,

¡dobles

LIquIdIelh
ruln013
Per tramas. C111111«,
11,1M. as.
Cesa eses
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quals is fer propaganda a ftea per tal
d'atente la vi g ila dels turistes estrangens, i que ja comença a notarme la sera sntluèncim, havent . se produit un Ruge' augment de turistes, ha «tia en
una proporció que no satisfä els anhele
i les esperances dele que creuen que el
foment del turisme ha de portar rosseit heneficis a l'economia nacional. Per
tal d'arribar-hi, cal que al nostre /seis
els turistes trobin comoditate, facilitan
i seguretats de tota mena. L'Antes/0)d
Club s'ocuparà dall ó que afecta els
desplaçaments en automnbil i que les
carreteres reuneixin muelles qualitats.
El sesees d'aquestes, que ara Es aceptable, amb un lleuger esforç moniternic,
resultaria perfecte. Es podrien modificar les corbes per tal d'evitar les paMudes i corregir els eiratgem :ser tal
d'evitar les topades com, aixi matiz,
collocar pedrissos als Unes cm, pel seu
trame, existeixin perilla per a la cis-cu.
lacio, Tots aquests trtballs podrien proIsnreionar feina a moka obrera que &mil
es traben en atur forçós, i això, alhora
que contribuiria a ranciar la chef, eontribuiria a fomentar el turisrne entornobilistie estranger. Tarnbe caldria substituir els passos a nivells per Netos
superiors o inferiors. Hi ha a Espanya tres mil pamos a nivell suprimibles
i. suposant que el cose mitjà de cada un
sigui de Monos pe g setes, el tost Metal
de l'obra seria de 450 metiere. Corn sigui que hauria Miseer acabada en el
termini de guatee anys, cada any s'hi
haurien d'esniemar 112 milions Memo
pessetes anual,. Als obren pertocaria
el Po per ton del enes de la me d'obra,
o sigui noranta milinns de pessetes. Admetent que el jornal anual fue un promedi de tres mil pessetee, podria aseegurar-se durant guatee anys la. situaci d de trenta mil obrero i de les seres
familiee, la gual tusa lambe multarla
en hendid de l'economia del país.
Ara, bé: Grades a una propaganda
intensificada, els automòbils que entren
cada any a Espanya peden arribar a
esser en nombre de moco, quantitat
que encara esta per denota d'altres paisns mis petits que el nostre. Suposant
que ele seus ocupants fog sin en un promedi de mutre, que nones shi estiguessin deu dies i que les seves depeses diaries ne passessin de trenta pessetes, el cost total seria de 1.200 Metes per part dels passatgers, i admetem que el recorregut del vierte los de
dos mil quilbrnetres per rehicle, les depeses d'aquests representen unes 40o
pessetes. Per consegüent, ringles total
que obtindria el !UN d 'aquells 100.000
comes fóra de 12 0 milions de pessetes
per part del, passatgers i de 40 =ilesas
pels vehicles. Hi va compresa, naturalment, la benzina, la qual, en un recorregut de 2.000 quilämetres. pot representar un cost de .250 pessete sobre
les quals l'Estat obte un benefici net de
mo peesetes, que, minuetes pele cinc
mil tenues, representarien 55 sxiliøsss.
(plantitas que podria emer destinada a
l'enteres i a l'amortització sie l'empresin que s'hauria de fer per tal de poder
realitzar la eupressin dele paltos a etvell El coSt total de l'obra puiaria a
4545 tnilions de peseette, al qual //Manen de cnntrihuir lee empreee g ferroviärie s . per la capitalitecie del Cose de
les m'arderle,. que peden eme ameciadee en 125 milions. Quedaría, doncs,
reduit a 325 ntilions, els gneis medren
ésser nhtineuts l ser mirla d'un meneessit que, eres a rinteres d'un 5 per roo
amortinable en el termini de vint anym
precisaria una anualitat d'un S 'ou per
mis Admetent que ho los per un no1711rtal de 3 4 5 milions, ranualitat pujaria
a .27.5on milions. de In et/31 retrobaria
la menas an,lt els beneficis que s'obtindrien dels ennsee estrangers i que
seria incorp orada al pressupost, ientee
queme parts eruns 7 milions estamos
darant els guatee anys que durarien els
treballs.
Tot i això, i deixant de banda l'esperar/pa de l'ingrés probable dele turislli ha un altre Meres segur, el qual
podria ésser destinar al serves de la di.
ta anualitat. Es tracia dele augments
me es versen produint fa molta arus
daniunt dels cutxes en circulació. El
nombre de cotxes matriculan és aproarmadament d'uns 200.000, i, admetent
que l'augment anual los solament d'un
de
de
.t El
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e unireiaa
d5 e,rrrmill oo,,,„texsesp rded

prumedi de ringres que un tutee sol
prupluir a l'Estar per la patent gel
henetici de la benzina, a base de quinze
mil quilómetres de recorregut, es de
upo pessetes; sobre els deu mil vehicles representacions 13 milions de metete rany. Produint-se l'augment cada
ans. el segon seria de 26 militen; el
4
e12,
, er.ti
cattimararitlen
ie,ecinulteelpe
c, i:Mm
tdenerilci eorrae,,,;idpeE, tnt:15ialis

sers

anvs indicats 6.875.000, 13.750.000
milions 625.00m i 27.51: 0em0 , respectisaneas i aquesta darme quantitat ea
ct..erNal ix Isis a "ar3 ,r1itaact,,
Tot abete, segons l'A. C. C., ¿osti aSra que la realitneió de l'obra que se
suggereix no compromet gen, ni mita
l'economia nacional durant el período de
la sea execució.

Totes les notes pregades
han d'ésser trames« ea
en català i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corta Catalanes, 589, Ler
Les d'esports, a Barbark 11
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EL CINEMA
LES ESTRENES
"El dedo acusador"
Ria/bo Filma
Metropol
Els gangsters i els periodistes han
estat ja, i repetidament, objecte de
ratenció dels directors de cinema.
Hem vist els malfactors denunciats
pels reparters, que finalment en resultaren víctimes, i hem vist les
aventures dels periodistes crescanciol
i la corrupció de les empreses d'aquests diaris. Mancara, pera, que ens
presentessin el repórter corromput.
i no pas com a traidor, sine) cona a
heroi. i això ho veiem en "El dedo
acusador".
No es pensi, però, el lector que en
parlar d'heroi vulguem dir que ens
sigui presentat el protagonista com
un exemple a imitar. Res d'aixä. El
film ens el presenta simplement coca
un cas, que podrá ésser freqüent o
no. Pera) en això no s'hi fica. Si no
abana. perä, la seva conducta, no
deixa, això si. de mostrar una certa
simpatia pel repórter, no pas pels
actes que cornea sima per la situació
que el porta a cometre'ls.
El film ve a demanar que, si s'exigeix honradesa sacrifici al penodista, se E tinguin almenys les consideracions degudes i sei guardi de
les temptacions, no amb discursos.
sinó amb una labor suficientment
retribuida.
L'argument és el següent: Un alcas. periodista d'una petita poblacia,
arriba a una gran ciutat infestada
de gangsters i entra en un gran díari. El director, després d'un discurs
sobre rhonestedat, el tara al redactor en cap, i aquest h assigna feina
de repórter i un 5011 inicial. El diari
ha iniciat una campanya implaualae
contra els gangsters, i Lee, el repórter, va a la recerca de noticies, o
publica un reportatge que és un
exit, perqué fa sorprendre una casa
de joc el dia de la inauguració. Pera
ell, inexpert, ha fet la informada
com un calet, a cos descobert, i un
dia dos l'esperen i h claven una
pallissa a conseqüencia de la qual
l'han de dur a una clínica. Quar, está
bu es troba amb els comptes que ha
de pagar i amb que el diari no en
vol saber res, ni fer-li cap avene, ni
augmentar-li el sou. perquè atribueix
la pallissa no al reportatge, sine:, a
una baralla ocasional. I aleshores el
repòrter, que necessita els diners i
vol casar-se. accepta roferiment dels
gangsters que abans de l'agressió
havia rebutjat indignas. Cobrará per
i diré allò que als que el paguen convingui. La sena xicota, pera,
el veu un día al departament de calxes de Poguer del banc i sospita. Li
ho diu: ell vol justificar-se amb
corrupció general, i renyeixen. Perä
ell hi torna, després d'un cap de
roo.000 didars per no parlar d'un
nou negoci, decidís a acabar aquello
vida i casar-se. Pera mentrestant
altre cornpany de redacció ha descobert la cosa, i en publica un reportatge. Com a conseqüència Lee as
assassinat. I aleshores, cruel irania,
tat el diari está consternat, pesque

i
/

ha mort /alai-lit del periodisme honran.
Aquest film, fet amb mes virior,
seria una sátira cínica, plena d'irania i pessimisme. Però Francis Dinon s'entreté interminahlement en
els diàlegs, i l'argument va perdent
gas d'una manera constant a través
de tota Facció. A més a mas, Richard Bartheliness hi fa un paper
excessivament ilaceich que manta la
intriga en una lentitud perjudicial.
Fay Wray és l'heroina, i lii s'ejem
Clark Cable en un paper de gangster.
Suposern que aquest film C s d'abans
que aquest actor escales els primero
llocs entre els galants. Ens agrada
mas en aquests papers que no pas
en els que interpreta actualment.

"La hija del regimiento"
Ondra-Larnac Film
Fantasio
Ano v Ondra ens dona en aquest
film un altre dels seus films. En
aquest, com que, a mes, és productora, s'hi esmerça a plaer, i ens presenta un film Anny Ondra cent per
cent, amb tots els truco i totes les
excentricitats cämiques d'aquesta artista. Es precisament aquesta preacupació egocéntrica que, fentai oblidar
que un film és una obra de conjunt,
"La hija del regimiento" resulta un
seguit descenes molt gradases. això
sí, pera que queden en certa manera deslligades, i un film que podría
esser un bon voaevil —u/1 vodevil
blanc, r.aturalment — no aconsegueix
la trepidació característica del genere a causa d'aquesta manca de lligam lògic —la lògica de l'absurd és
també una lagica —entre les seves
parts.
Els realitzadors. Carl Lamac i

LES ESTRENES D'AVUI
"REINA EL AMOR"
Stuart Walker ha dirigit aquest
film , basas en l'obra "La noche es
nuestra", del jove escriptor oel Loward, autor de "Cabalgata", que porta
al llene Frank Lloyd.
Frederic Marcir i Claudette Colbert, que vam retire junts en "El
signo de la Cluz a de Cecil B. de
Mine, són els intérprets d'aquest film
que avui s'estrena al Coliseum.
"BEAUTY FOR SALE"
"BELLEZA A LA VENTA"
Es l'altre film que avui s'estrena a
l'Urquinaona, basat en la novella
"Beauty'", de Faith Baldwin, amb fotografía de Yame Howe, decorats
d'Edwin B. Willis i dirigit per Richard
Belesiavsky, director de "Rasputín
i la Zarina" i "Tempestad al amanecer".
Conegudes estels composen el repartiment d'aquest iiml. Madge Evans,
Alice Brady, Una Merkel, que recarden/ de "El carrer 42", Phillip
Holmes, que vana veure junt ande Sylvia Sidney en "Confesmnrs de una
colegiala - , Otto .Rurger, Mary Roloson.., entre a:tres cninpleten l'extens
repartiment.
"PACK UP YOUR TROUBLES"
"EL ABUELO DE LA
CRIATURA"
Un fila, del doble prozrama que
ovni s'estrena al Cinema Urquinaona,

Avui, tarda-ESTRENA
Un film que sedueix i fa sentir; un altre film
que fa rebentar de . iure. Un doble programa
sense com Jetencia possible
BRADY
1.111A4.1911(11.
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a emules 44011415

entV441

;TAN

I_AuPE L

t.e•• 085,0re

Y

Adtjulrlu les localitats amb anticipació per a
aquest programa

* "El poder i la glaria" no as un
film que entri en una classificació vulgar. La (Meada de William E. Howard,
impecable i essencialment en/enumerafica, amb la introducció dcl "narramee-,
un na u recurs del cinema parlan que
obre infinites possibilitata insospitades.
Spencer TfaCy i Colkt.:11 Moure, identolicats completament amb el complea
deis persunatgcs que repreSeitten. 1, per
altim, l'argument de l'obra de Presstat
aturges, prolund, de vegadea dramatu; i llindant en el ttigic, de regales
donnaa t P el mas ti huntorisme, ¡ tientpre
hurnä. Toles aquestes són 73.011S et r
acreditaren una especial presentació de
"El peder y la gloria", que sera potrorimada Pel setmanari "Mirador", introductor entre nosaltres de l es adusto
especials de cinema,
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Eseena riä
Al Poliorarna anuncien per a aquest
vespre l'estrena del drama sacre, en tres
apoques i catorze estampes, /ara un príncipe de Israel..., original dels senyors Rica r d Lahoz i Ramon Caralt.
* L'actriu mexicana Lupe Rivas
Cacho, que, cono diguaretn, co presentará el Dissabte de Gläria al Poliorama com a actriu de comedia. ha fet
pública. la Ihsta de companyia. Ultra els noms de Raquit a 1- literas , Ale
Am01,55 1 Josep-xandreNol,Mu
Garla, aveneats ja en aquestes planes,
hi heno trabar, per a ésser remarcats,
el de la característica Dolors Cortas
els dels dos acturs Robert Samsä i
Emili Almanzor. Aquest darrer actua
per primera regada a Barcelona precisament anda la pròpia artista 1-upe Rivas Cacho, guau es presenta al Cämic,
anys enrera, ami) el seu repertori
mexicà. Després conegut d'autor
de vodevils lírico (?) 1 de director d'una c ompanyi a de revista, al teatre Viotarja.
* La companyia Pujol-Fornaguera,
que actua enguany totes les testes al
Centre Catalanista Badalona estrenara
el vinent diumenge a Fesmentatla entitat la comedia en tres actes Madante,
original del conegut publicista i dibuixant Lluis Elles Anem. L'escenògraf
Vicenç Lluís ha pintat el decorat.
* En el transatläntic Conde Bioncantan s'embarcara avui a Barcelona cap
al seu país l'actriu argentina Canilla
Q uiroga. Ea salís anys que no ha actuat a Buenos Aires, i la seva reaparicia és esperada, per aquesta causa, ami,
rentable dellt.
MIIBM4n11MINIMIA

Ami al CAPITOL
E8

D'UN FILM A L'ALTRE

04-7C) MARI
'en

de la parella cómica Stan Laurel i
Oliver Hardy, dirigit per George
Marshall i Raymond ale Carey, amb
fotografia de Richard Currier.
No caidra que recordem els films
que hem pogut veure d'aquesta parella, eis darrers dels quals es "Era
Diavolo", una divertida parada, imaginada per Hai Roach, creador de diversos films còmics. En els comencarnents de la producció hispana a
Hollywood que sortosament no ha
prosperat, aprengueren l'espanyol i interpretaren diversos filma entre ells
"Politiquerías" i "Noche de Duendes", que les dificultats de parlar en
eapanyol malmeteren. Mas tard en
"El Presidio", paradia del film professional restablien la seva posició que
posseïen ja en ternas del cinema
riout.
"LE TESTAMENT DU DOCTEUR
MABUSE"
Frita Lang, un deis Inés destacats
directors del cinema alemany, ens presenta demà un altre film en un genere tan perillas com és el tratenlent. Fritz Lang, que ens donà" Els
Nibelungs" i "Metr6polis", del temps
del cinema mut, i "Una mujer en
la luna" i "M", en el cinema sonar.
El film que s'estrena aval al Capital és tret d'un escenari de Thea
von Harbau collaboradera igualment
dels flims que hem anornenat.
En el repartiment hi ha Jan Gerald, René Ferié, E. Klein Rang-.
Raymond Cord, etc... L'adaptada
espanyola ha estat feta per Alfred
Pera. Es una producció "NeroFilm".
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NOTA • E:F canvis amb a
iletra L corresponen a Londres,
i els de la lietra P. a París.
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* Aquesta nit tindra Ilae al Watt',
atuaiurn la sisena sessió del Teatre da
Camera, arnb la rearesentacia de rabra de Lluis Masriera La bossa, inspirada en una novella de Balzac. La bossa
lau, en realitat, la primera obra que na
interpretar la companyia Belluguet.
Després dels intents de La uniacca bombonera y cl soldado de madera, primera
obra ara 22,1u-e impressionista de Lluis
Masriera, i la comedia infantil en un
acte La varia/He princesa, representades a peu pla, aproiitant una arcada
que donava de la Sala dels Tapissos
a una saleta imperi de rantic Estudi
Masriera, bou La bossa la comedia que
va determinar l'estabilitat de la companyia Belluguet. D'aleshores enea, i
amb una sola interrupció, motivada per
un dol de familia, els belluguets han
antat donant metòdicament dues, tres o
quatre sessiens naves cada any, f ha
sobrepassat la cinquantena el nombre
d'obres estrenades. No és, donas, sense
emoció, en contempar el llarg carni recorregut, que la cornpanyia Belluguet
torna a representar, per als socis del
Teatre da Camera, aquesta obra tau
plena de records que va marcar la primera fita de la seva carrera artística.
* Dema a la nit, la companyia de
l'actriu alerca Nicolau donará al tcaare
del C. A. D. C. I. la tercera funci6 teatral gratuita de la serie or g anitzada per
la Secció de Propaganda de l'esmentada
entitat. Es representara el drama d'Adria Gual Misteri dc Dolor.
* Al Novetats s'estan, activant els
a s saigs de la sarsucla Tand FatiaraVit,
amh la qual, con, és sabut, s'inaugurara,
el dia 1; del mes que som, la temporada lírica de primavera. La !letra i
música san del mestre Penella. Segons
les nostres referancies i el títal, es trae-
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Com a continuació de la nota
inserida a la prernsa dolor, Per
Distribució Orphea Film, S. A.,
en la qual aouesta emitas danava compte d'haver deixat d'asser conseller-delegat seu el senyar
Jorge Randich, els Estudis Orphea Film, ens preguen que precisen, que el dit senyor Randich,
ansia conseller-delegat de Distribució Orphea Film, S. A., no
té res a veure amb els Estada,
Orphea Film.
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COMINICIT E

DEIS ESTE ONU FILM

Pierre Billon, ens presenten unes escenes molt gracioses i rnogudes. Richard Willm és, al costas d'Anny
Ondra, el protagonista rnasculi.
A. FERRAN
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* Ert Santpere anava ahir, cap al
tard, per la Rambla, amb la sera muller, Fautor Alfons Roure 1 l'actor
Cal
PS5a. ntpere! las creia a Valencia..,
m Hi marzo dintre un parell d'hores.— lu
a iag hai 'ur
ha dee lelao temporada de vodevil a l'Espanyol?
reteniu contractat ja
aet ques,
-SEn
' assc2gncurr'
En Ventayols...
—No esté, fet, encara.
—Pera, obrireu 0 no, per Pasqua?
—Si, Es ramic que par dir. Obraré,
i ambitu
_T oni? vodevil sonor..,
.
—..d'En
Roure?
—D 'En Roure.

En Roure intervingué
—No i he desiclit.
--s Sera un vodevil a l'estil de La
reina Ira relliscat!
—Será una cosa semblaut, si be sishi
gran orquestra?
ha rinconvenient. To nomas
volia—digué En Roure—tres pianos de
CUS per a l'acompanyament, pera el
Sindicat s'hi oposa.
—El Sindican! Sempre el Sindicat
—El teatre topa arnb obstacles qua
podriem qualificar d'eterns—fau En
Santpere—. Jo sostinc que no existeix
aqueixa crisi de la qual tant es parla.
El que passa és que els elements que
integren la vida teatral no estan degudament harmonitzats els uns amb els
alt--b
re s
leesm
hoorme e%. a Valencia. Tornaré el
dia 21. En/ quedaran deu dies per encendre el foc. Adéu!
—Us n'aneu Per mar?
R o-ha alero-taca la mullen d'En Sarapene. esclafi en una rialla.
—Per mar? I ama! e; Que no corsa
neto el 11 1 11 Pep?

DILLUNS, ESTRENA
al

CINtli

PENE

Teatre GOYA

cO-

Je GERALD

de la producció COLUMBIA

FERTtz '.

ta d'una obra d'ambient rus, que és, pel
que es veis, el que ara es porta arnb
preferencia al teatre tinte espanyol. La
cantaran la t iple Maria Teresa Pins
i el bariton Marc Redondo.
* Pot gairebé donar-se com a segur
que per Pasqua hi hauré circ a l'Olympia. Es també molt possible que el número fort del programa inaugura/ sigui
el famós i pintoresc fakir Blacaman i
que com a clowns hi hagi els germano
Díaz.
* Albert Piera, l'autor llorejat enguany amb el Premi Ignasi Igliaies Per
la seva obra Els limes forra, ha acaban
una nova comedia, d'ambient baree'ont.

1.414.10,13 E R91.
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La locura de l dólar
Direcció; Frank Capra
Distribuida per C.I.F.E.S.A.
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EST RANGER
Els preparalius de Legan de l'Estat "L'Intransigennt" creu que en
les converses de Mejor rus denuncia l' af er Prince hi haurà Wat
l'activitat deis nagrans sorpreses
i
Roma
(fee de !a tritnera pagina)
Horn declara també que es tracto,
abans que rol, entre França i Italia.
d'un problema de voluntat política, i
mes que paraules calen acres que regulin de jet les relacions entre les nacions.
Per comprendre la situació convi
partir del pum de vista que. aiirmantse com ho ha fet sobre e; ;da de la
politica exterior, el pangermanisme
pcsat Italia en presineia del perill
alernany. L'amenaça de l'Anschluss.
sobretot. li ha fet comprendre que ella
no pot ésser una gran nació sind en
funció d'una Alemanya continguda i
renunciant a tota velleitat hegetnónica a l'Europa central. No obstant, des
de l'arribada al Poder de Hitler, el
nacional-socialisme ha seguir una politica nova i audaç: Alemanya surt de
Societat de Nacions i s'entén amb
Polònia, do, jets que l'opinió crea
dos éxits de la política de Hitler. Si
el Govern de Hitler reeixis a fer
l'Anschluss, aqust esdeveniment constituiria un tercer mit que portaria
Alentanya entera a fer bloc darrera
de Hitler. Una tal victòria faria d'Ale/ir:ama una potencia formidable davant la qual Italia noniés podria fer
figura de potencia disminuida.
Italia. dones, está alerta. Les manifestacions de tropaganda hitleriana a
l'Alt .Arlige la indisposen especialment.
Es dóna compre que en cas ¿'Anschluss la gran Alemanya unitaria reprendria l'actitud de l'antiga AustriaHongria. En aquest sentir convé remarcar que. després deis darrers esdeveniments d'Austria, la e:ció nacional-socialista alemanya de Trieste ha
estat la primera desee dissolta, la
qual cosa dernotra cont Itälia és sensible a tota acció del germanisme als
vessants de l'Adriàtica.

Hongrla desitja l'acord

mama. diu que Hitler pot portar-la
el mateix cap a: be que cap al mal.
No pot dir-se, no obstant, si el canvi
portará el sanejament interior o uns
conflictes amb l'estranger, la canal cosa, en bona part. demn tambe dels
altres Estats. Acaba dient que les
institucions internacionals no han de
constituir-se en escarcellers
nya ni els convenis ha desser cadenes per a aquel! país.
SI Govern frena* parla
de la qüestió d'Austria ::
París. 8. - El comunicar que ha
estat facilitat sobre el Consell de Ministres. reunir aquest mati. assenyala
que la major part de la reunió ha estar consagrada a Fexposició que ha
iet el senyor Barthou sobre la polirica exterior, la qual ha durar mis de
dues hores, i referir als diversos
aspectcs dels problemes internadonals, especialment els plantejats per
la situació d'Austria.
Les inanifestacions del senyor Bar Clon han estar molt claves i docume/nades. i sobre elles se Seguira
tractant en el Consell que es reunirá
cl dillons
Concentració de heimwehren
Munic. 8. - Als cercles d'aquesta
capital s •assegura que les tropes
heimwehren estan concentrant-se a
Kuftein. a l'objecte d'establir llocs
d'observació al llarg de la frontera.

LA CAMBRA JAPONESA
APROVA LA CONFIANÇA
AL GOVERN
Toquio. 8. - La Cambra Baixa
aprovat un ordre del cha de confiança
al Govern.
Durant el debat p:antejat sobre ei
projecte de llei relatiu a les compres
d'or, el ministre de Finalices ha declarar que el Govern no té intenció d'adoptar un sistema de control sobre
o emprar els estocs d'aquest metal l per
a establir tina tasca en el canvi del yen.
El ministre ha afegit que la (leva:nació del yen ha de realitzar-se eventualment en previsió que s'estableixi un non
parró or, perl' que la posició del Japi',
no ha arribar encara al pum que pugui
realitzar-se aquesta desvalorització

z s als Pisos
!Mitin

Moscú. 8. - 1.a "Krasnaia Zviesdzda", Organ de l'Estat Major de l'èxercit roig, crida l'atencii i sobre les activitats hitlerianes en els pasos beltics. Alfred Rosenberg - remarca
aqueas periCadic - ha exposat en el
seu llibre "El mite del segle vint" el
programa exterior del tercer Reich
l'Europa oriental, a saber: la conquista d'Ucraina i 1 • xpansió alemanya
fina a la mar Negra. Rosenberg, que
és bàltic. ha escollit els dits paisos
con' a campament des d'on Ilanearse a la conquista del, eslans, raea inferior. D'ad els g ens esforos per a
crear centres iranio a Letänia. a EstiaMia i a Finli'andia.
En cadascun rraoilests paisos-er- rlic sovietic-són creades
crin el peri O
organitzacions naeinnal - socialistes anilt
ions de la direcció alernanva de propaganda. Aquestes organitzacions tramen obertament complots centra la república letona. Sobre totes les tenlades de Riga eis pardals refilen els seus
plans d'anexió. Notnés el Govern lerd no vea ni sent res.
la "Krasnaia Zviesdzda" esnienta
un nombre d'organitzacions d'aquest
mateix genere a Estima i a Finlandia. Aquesta propaganda-conclou el
diari-i les activitats de Rosenberg als
paises bàltics mereix l'arcade, mis exia ,
traor

Continuen les cleclaracions dele complicats
en l'afer Stavisky
"L'Intransigeant"
Paris, 8.- E! diari "L'Intransigeant" publica en el seu número d'aele una inlormació segons la qua]
un autonkibil que estava ocupar per
m'arre persones silla estavellat contra
all arbre proa de Grenoble.
Inimediataiment despees de l'accident els quatre ocupants del vehicle
slian fet escapols.
Semble ésser que aquest iet esta
relacionat arel) l'assunipte del magistrat senyor Prince, i que donara lloc
a gratis sorpreses.

ELS TREBALLS DE LA
CON1ISSIO D'ENQUESTA

La ComissiO d'enquesta sobre l'assumpte Stavisky ha escoltar aquesta
tarda el seninor Thomé, ex-director
de la Seguretat general, el qual va
ésser invitar a ice una exposició de
conjunt del dit assumpte.
El senyor Thome afirma que da
ram el seu Das per la direcció general
en 1930-31, no va sentir parlar de
Savi,ky.
En el seu segon pas pel dit Departament va haver d'estudiar una
petició de ioc que havia estar presentada per Staviskv.
Des d'aleshores no va tprnar a parlar ante l'estafador fins a iinals de
l'anv paSSat, que es va descobrir l'asLa qüestió del Pacific
:mime dels Bons de Ba:orta.
Srgueix dieta que va esser ciscar
retrat de detenir l'estafador del suickli
del qual ha donar detalls.
Segons el senyor Thome. Stavisky
hauria yogur sortir de París, perquè
en principi no es va donar a eassumpte de Baiona la importancia que té.
'la acabar dient que a la Seguretat
no es rebre tau oíici de la Preectura de Po'icia sobre les activitats
Varsircia, 8. -- Lambaixadot de Stav;s1,,v.
dels Estats Units a Moscou, senyor Bullit. ha fet als represen- Fland1n protesta
El ministre d'Obres Públiques ha putants de la prenisa en aquesta
capital unes declarar:1 , ns sobre hliGst 11/1.3 nota en la qual desment ca tegOricament
que haqi mantingut en cap
la politice dels Estats Untis resocasió relacions amb Stavisky, ni malapecte a la lene Sovietica 1 al tingu t amb ell converses per telifon.
Jame
Ei senyor Flandin anuncia que soliHa corneneat desmentint els cita del president de la Corniseió d'En.
n'atoes que han circulat sobre la T iesta que es realitzin gestions supleconcessió d • un empriestit deis mentàries per tal d'aclarir en mames
Estala teles a Rüssia. i ha dat
que l'apreximació entre aniteles
paises s' lis nollsohilat per la ¿SERA CREAT UN BLOC
fundacie d'un Banc
BALTIC DIRIGIT PER
exportache que operare arehilli
SUECIA?
eapital de 500 tnilions de didars.
Despees d'atludir la ere:tele de
Estucolin, 8. - Als circols ben
Comissions especies per a in- informes s'assegura que a enttensifiear les relacions comer- umes d'abril es trasIlailat
cinta entre enlates pesos. ha Helsingtora el ministre de Nemanifestat el senyor Bullit que gocis Estrangers, senyor Sandels Estats Unils no temen el ler, per tal de tornar al seu
-dumping" scivii'lic. sitió que
lega finlandes la \ isil a que
experimenten un gran nplitnisme
eeeest fen recentinent a Estorespecte ai canvi de rnercade- ...Un.
riee.
Sa fogosa que, Gas d'efectuarEl senyor Bultit ha ,lit que mi se la dila visita , el senyor Santier ela en la peeeibilitat d'un con- ler aprofitaria el vial ge per a si.
fliele russo-japones imminent. i al i ar a Ri g a el ministre de bogi .
ha acabe dient que els Estals PIS esteeneers de Letenia.
Units ft molt prehable que ne
a
iinp‘ ea emir'
S'al ribueix
reeoneguin el Manxiikuo, al qual aquestes visites perque
qualifich de "crearle artificial i ilrjen estar relacionades arel, le
peednete ite Ii fantasia japo- possible crearle d'un bloc Gentenesa".
presidit per StMcia.

L'ambaixador ianqui
a Moscou fa de cl aracions anti japoneses

condicions ha estar inscrit el sets norn
en la llista de xecs, que no te cap carácter d'autenticitat i solament pot
obeir a alguna maniobra política.
Una fotografla...
Durant una visita efectuada a la casa de l'advocat Guilboud-Ribaud semhla que fea trobada una fotogralia en
les quals apareixen tres persones, entre
elles Stavisky i un advocat.
...que provoca una nitre

informació
Referent a la fotografia en la qua:
apareixen Staviski i un advocat general, el ministre de Justicia ha pregiit al primer president i al procurador general que demanin explicacions
al suplent del (mal es tracta.
Aquest ha declarar que l'any passat assistí a un banquet de cinquanta coberts: que al final es tragué una
iotograiia de lacte, i que és possible
que en ella aparegui el retratat amb
Staviski.
SCha obert tina informaci ‘i per tai
d'aclarir aquest assumpte.
Sembla que Proust no
cobrá els dos millons
Baiona. 8. - Una informació ha
posar de relleu que el xec de dos
ruilions. el nombre del qual corresponia a la matriu que l'atribuia al
senyor Proust, president del Comiti
Republica de Comerç i Indústria,
jou emes pel Crédit de Baiona.
director del qual, senyor Tissier
iu cobrar e: dia 3 0 de desembre últim.
La declarad de

Schmidt

1:ex-director del teatre Empire i del
circo' de recreu del correr de Granimont. sennyor Schmidt, ha comparegut aquest mati a la Direcció General de Seguretat , ein ha prestat declarad& i ha manifestar que els dos (arrees abans esinentats els obtingué per
de Sta VM:y.

el per[um
que
crea una
moda.

tI

?ran

deliat als Comuns

Baldwin defensa la missió fiden
i espeaa arribar a una convenció
en els armaments

amb França
Budapest, 8. - En la propera entrevista italo-hongaro-austriaca de Roma.
la qüestió que ocupa en primer lloc i • opiniä hongaresa sembla ésser la de saber sobre quites bases podria establir-se
Prt die-ere als Comuns Jet lider del nion-ha afegit--. la falla,
a l'Europa Central un compromis que
ELS TREBALLS JUD1C1ALS conservador Balda:in. es te la sensoció ultra la reducció d'armaments,
França pogués subscrure, car 'de la na,ine a Londres estan persuinlits, no nula una Ilei mundial que la faci resDesbrosses a la presó
turalesa d'aquest dependra les relacions
„tust del iracas de la murió d'Eilen,
futures entre aquest bloc i la Perita EnL'ex-director del Credit Municipal sitió de qualsevol possibibbit de sallar pectar per 'teje de l'aplicació de
SdIlCions per al eeu incomplitesa.
d'Orleans, senyor Deshrosses, que fou la Confe r encia de; Desarrnament.
men t .
un deis fundadors de restabliment siD'altra part hom está recluir a conLa oran preortipariö inglesa és la de
El senyor Guest, pels consermilar de Baiona, ha estat empresonat.
jectures Guam a la forma que Italia.
ira forres aeries, perque serien aquestes
les forces aeries
acusar d'estafa.
Austria i Hongria volen conferir a llur EL GOVERN FRANCES
el greu perill per a la Gran liretanya, vadors, treu que
futura col-laborad& En els mitjans eco- PROPOSA AL DE LONen ras inina guerra. Bcdrfa.in luz parlal de la Gran Bi el any a sön en l'acnómica hom crea que per escapar al
' Un conveni entre les nacions occiden- tualitat conmletament inadequaELS CATOLICS ALEMANYS dtal.,
sistema - de les preferencies directes, di- DRES NEGOCIACIONS PER
establint la paritat del.; arinanients des.
ficilment aplicable en rae' de cláusula
acris. I es probable que sigui aquest un
Ha afeen que te la convicci0
ES JUSTIFIQUEN
de nació mis afavorda, hom prevea de A UN NOU TRACTAT DE
dels Pfilif5 mes jrnprtrtunts traciats per que Alernanya in:entere rearmarcompletar els acords de -clearing" i
Paris.
Perita
i
Pilen
ni
el
seu
viatge
a
COMERÇ
se el tin, a räpidament que it sigui
de contin g ents ja existents i d'allargar
Berltre 8. - En itt edelorial Roma,
possible, i anexionar-se Austria,
franPar i s, 8.- El Govern francès ha promalta
la llista de mercaderies susceptibles d'aanta
hi
ha
expressat
que publica l'òrgan dels catòlics
Rabí:p
la que cosa, d'ocórrer. provocaprofitar les preferid:des establertes Per posar al de Londres que es cornencin les
alentanya "Gerniania - sobre els Tiesa la seva orieid sobre cl feria que rla evidenlinent la inlervenció
diversos acords bilaterals entre els tres negociacions encarninades a la conclusió
en diferents corre la rivilit.:acid europea i la n'irasarticlem
publica
te
.
cntlahnraC i ó Per d'Itälia, de tot el qua( resultarien
paisos. Es tracta, dones. en primer lloc d'un nou Tractat de Comerç er.tre els
diaria estrangers sobre la sort sibilitat d'arribar a una
enes complicacions internaciod'intensificar els canvis, i això també dos paisos.
'mil puilicíO internaciouaL
3
-rear
dele
catelics
a
l'Alemanya
hitAmb respecte a l'anunciat viatge
en pr .:•fit dels potes ital:ans.
No ens sana/Ha que el laborista Attlee nes.
lemana , es fa notar una vegada hairi demostrad ami, les set •es paraules.
Londres
del senyor Lamoureux. han M'aEl senyor Churehill s'ha dee
Els comentarla de la
nifemat al Ministeri de Comerç que en
nils que Ilurs preocupacions so- trnir 5455 exacte sentit de la realdat. Les clarat, cenvenent dels esforços
premsa vienesa
cura fle, ha estat fixada definitivament
bre particular manquen ilhisions sobre el desarme:11unit i la in- del Govern per tat d'obtenir el
Viena, 8. - La premsa vienesa re- la data en qué s'Itagi de realitzar el dit
,le tonament.
ternacionalització de desdra- desarrnatu r nt d'Europa, peri) en,
viatze.
gistra arib satisfacci6 a la vetila
aaire possibles
A fegeix que en la 'p aletea for- ciadamend no es veilea s craquests dar- el ras ene aquests esforços fraPer altra part. es con s idera tape prol'entrevista Mussolini-Gomboes-Dolltuss
despres dcls esder yniinen t
ma
que
els
periödics
catelies
cessessin, necessari-ha ale'.
abandonar
bable
que
el
ministre
pu g u
que els despatxos de font romana tenen
eren gairebe bits, sense excepeite 'Tes temps.
per tema principal l'harmonia dels punts Parí s abati de dimarts si dirnecres.
la dis- git-que la Gran Bretanya velllt
Lendres.
8.
Durant
ergairs del Partit lletitris1;i. ara
de vista italiana i francés en les <lile,'
cussie plantejada a la Cambra per la Sera segurelat.
tinas danubianes.
oslan lIsguls ii l'Esgh'sia
En :Otro clels objectes princiEl
doctor
Schacht
contra
els
dels Comuns sobre el pressupost
La "Wiener Zeitung" publica inforpel convenciment religiös
pals que Isern de perseguir, cla
Pi
senyor
Baldwin
macions de font diplomática que-olio
demagogs nazis
th i rs, redartors i lectors.
recobrar la l'ostra Hibertat naId espreialleent:
Yerg an oficies-fan veure una feliç
afegeix - els periedies
i poder-n o s mantenir al
Parte. 8. - Notici e s de Beelln
un sol mo- cional
conformitat entre les cancelleries de
"Je
no
afinen°
ni
maree de la guerra europea, si
cate:tes hssu feren eelesiestics
París i Roma en l'apreciació dels afers (litem que el 'Motor Schacht, dique
el
viatge
del
seueor
ment
apresta arribes a esclatar, evenoficials, trisa que lampee poden
¿'Austria.
reelor del Reichsbank-, ha preEilen hagi estat un fraees. Aquest tnalitat -ha acabat dient -que
ltìiia - afegeix -La Wiener Zei- nrineiat litt discee que n i' ha
esser ara.
vialge no ha produit eneara els
ENCARA
NO
ES
CONEIXEN
informar
minuctosameat
tung"-voldrá
LES CONSTRUCCIONS
esta" pormes de publicar als diaEl -Germania" acaba pregun- seus fruits, pecó no he abandonar espero no PS prminira.
el Quai d'Orsay sobre les discussions que ria, en el qual isst delire viva- ELS RESULTATS DE LES
ta
ti
t
NAVALS A FRANCA
de cap manera l'esperanea d'artindran Ilse a Roma entre els tres ho- ment les ternleneies demostrarles
eEs que el convenciment reli- ribar a una Convenei e que ene El partit de diumenge entre
mes d'Estat.
ELECCIONS
ARGENTINES
Paris,
8.
leinfertne
sobre
el
circuía nazis.
giee dels redactors catelics rne- dont la ignaltat en alle que es
El - Neus Wiener Journal" interpreta en certs
les seleccions d'Espanya
Buenos Aires, 8. - No n , s pr.,- lt njeele auleritzant el cemeneaHa dit que les exportaciens
menys confianra refereix a les ferres naves.
e ran un fracas del hitlerasme l'acostai Portugal
reent de la c.-trisa:meció abatas (lel reixerá
hable
que
ave
es
coneguin
enment que creu constatar entre Eranea
sött una necessitat vital per a
permte aqursts redacto-tes estan
Adlin g t'II el cas que fracassesItalia en les • qüestions danubianes, La Aleinanya, i no s'hi val a [m- cara els restabais de les eleccions dia 31 de desembre vinenl, de la nidifican-10M Iligals a l'Es i al n a - s'en en la Convenció que actual. - L a selecció portuguee
8
Lisboa,
diplomacia alemana--diu aquest pero- ear obslacles a l'eco:nimia tlet del dininenge paesat a la t'apile mute correeponent a 1934 del cienal
en Hoe d'estar- inent cerquene el Govern no sa de jugadors de furbo% que s'en.
¿:c -ha reeixi t a cimentar contra (d'ella pais amb els discursos primen-- i provincia de Buenos Aires,
P regrama na v al, litt estat repar- he a un Part il interconfessionala abanclonaria ni un sol momee frontará diumenge a Madrid amb la
un front franco-italià de defensa contra des per algalias cape suhattertis
espanjola, ha sortit aquest
ee sal) que a Jis Juy rescrulitri ta ave.
els seus esforeos encam5n:11s a se:Teen,
matí, acompanyada per alguns direc.
els plans d'anexió d'Austria. Austria sin En el dit project e es preven la
neieb , que no serveixen mee ha donat el triomf uf parta poohlenir una Convenció qualsevol
més hi pot guanyar amb aquesta nora chi
10.000
veis
de
reentrueeie d'un navili de linee
pular per nies
entre els paises de l'Europa ocEl prestdent de la Federació por.
constellació. Alemanya ha de reconei- que per a crear dificultats a l'ex- eebee eIs sera:distes, i a Sella dele eentraleepediner. (11111 S/11)L ACCIO DIPLO1VIATICA cidental, emb l'obje c te de salvar tuguesa
terior.
ha manifestar que no deseo.
xer ara que tota temptativa
de
primera
classe
i
d'un
altrininfen
els
deint.torales
1,131.i
es
eh-Hez:tele
europett.
neisen
el valor dels adversaris ami
sir en els afers austriacis es feina perREICH
DEL III
nai> , 11, 1 at del 11111 n 111111310111
lee de segena, u,, signin, en letal.
duda si França i Italia estan dacord
Nuu oslic disposat de cap ma- què llaman de contendir el diumenge
El mariscal Petain informa a:a (avale, On triontfa lia Uniú Cal- 311.000 bmes.
sehre les qiiestions d'Eur o pa Centra!.
nera - ha afegil el senyor Bald- einent, i que si no la victòria, con.
en l'inferme que
ehaqui.
sulirallia
Lendres. 8. - L'ambaixader win - a admetre una siluacie lien a obtenir un bon resultar.
Els projectes de Mussola Comissió senatorial
A la provincia do Sau Jitae les dites construceinns sen mes (1'11E4u:tu)'a en aquesta capital sense esperanea. o que delire
lini, segons Viena ::
sella aixeoat l'este steige per neceseeries premie ne sitio pret.de l'Exèrcit
lau estar rebut aquest inalf pel un pa roll de set manes hegiin de Contra la desvalorització
tal de poder efectuar les rice- na I oal. ennstruerió duranl
Viena, 8. - L'opiniO estesa e . 1 els
ministre de Negocis Estrangers presentar-nos als Gontuns a dir
del franc suís
in,
París,
8.-EI
inariäeal
Pchs
chicote polítics austríaca en la propera
'ins' 1913.
ei o ns el diunienge vinent.
angliee. amb el qual ha celebre que els nostres esforços sdn (tiEPtIla. 8. - En una conferene
Conferència entre els tres primera mi- ministre de la Guerra, ha infortils,
i
que
cal
despendre
sumes
una
extensa
conferencia
al
seu
mal. davant a Cornissió senatonistres austriac, italiä i hongares
iit tractant de les possibilitat,
considerables.
El rei Leopold dóna les
Ajornament de les converses de‘-patx ud Foreign office.
pel er obtenir d'Alemanya i Txeco slovi- rial de l'Exerrit, a la qual s'haecon.‘uniques de Suissa, ei. con-.
Ara
be:
si
tots
els
esforços
quia una collaboraciiii per a la reorganit- vien unit l e s Subcomissiens de
setter de l'Estat federal senyor
anglo-nipones
gràcies al poble
fracassessin i la ignallat ebria Schulterss, cap del Departement
zació econónmica a la zona del Damthi. Marina, Aire Negocia Estran-- LPS.
El confinarla dels acords que ara pren- gers.
poguc'is
obtettir-se.
aleshores
Brusselles. 8. - El rei LeeCovadonga
El comte de
mese
t1Tronomin Púlele:e
guin els tres Estats no banca de consealdrit que el Govern britheic, i 1 rial adversari de la deevalerite
El ministre ha fet una exposi- pold ha pronuncie un diseurs angln-nipones rielar ives al col()
tituir cap obstacle a la ulterior adhesió
afirma que esta bo
Govern nacional mes que cap zarie del frene sufs, i ha dit que
per reato en el qtral dena "Irle es:liguero!' a pianl de f eació
detallada
sobre
ele
següents
del Reich i de Txcoslovaquia.
les. grecies al peble belga per eassar , han erial iijernades , fine
altre. NPIllin perque les forces l'abandonarme del pateó en sepues:
Les declaracions del minstre d'Afers
aèries brileniques no es trohin ria de conseqüincies funestee
tributar a la mentó- al dia 14.
l'Immenatge
fronPrimer.-Defensa
de
les
estrangers txec. senyor llenes, davant
Pares, 8. - El emule de Cova- en situaeie crinferiorital respecte
PI ror Alhert.
per al país.
els periodistes americans dient que esta- trres. fue del nord - est con.] del :la de son pare.
,betett, eobre la salut del qual a les ile qualsevol altre pais.
>ild-est.
va (Espesar a otmetre a la dircci4
El matrimoni morganätic diversos periòdics havien pedeque
El
senyer
Baldeen
ha
dit
Mussolini en les qüestions danubianes
Según.- Organilzacie general
La Fira de Lió
eat nOlities. segons les quals era no creta que ei /eón es trobi, de
¿Una altra dictadura
d'un príncep suec
han causat excellent impressió en e Is de l'AH Comanda ment dels Exerbastant etílica. lia concede un moment, disposat a aceeptar la
s'inaugurarà avui
cercles vienesos.
a L'Havana?
Lcurnree. 8. - °tele al inali internen a int redactor le l'Agen_
eits de terca, aire i marina.
creació d'una política interimLiö , 8. - La Fea internacioe
No se sap res del viatge
s'ha relebrat en aquesta vetee n ea }laxas 1 ha desmentit lato
Tercer. -- elebilització indus8. - El la, n N
eional, ni creu que ho esligni en nal d'aquesta capital se/mugir-.
de von Papen
trial del país, especialment deis in lid 1111 decrel-Ilei suepenent l'etillar matrimonial del prime'.
aseegurant que es alguns anys.
eare dente amb un nombre deme
Fins ara no es t e noticia als cercle' esiabliments allunyats del 'Palle Is'. eararilies constitu y e-milis dii- Sigvard, ergon fill d.i primer, treha al Ilit únicament a canseA continnaciö el senyor Sas- positors sensiblement superioe
ben informats d'aquesta capital de la d'operacions de guerra.
raid nereida dies. Arel) aquesta hereu ile Suecia, anib Its senyo- fluencia d'Un abate gripal.
5001), sots-secretari del ministeri al de l'any 1933.
marea, durant aquest mes, a Rnma
Quarl.--terganitzatee del terde fet s'instaura reta Bree, Patzeck, filia ejem inTarnbe ha desmentit la noticia de l'Aire, ha fet ús de la paraula
Per tal d'assistir a l'acte
vice-canceller alemany, ven Pa- ritori centra els alees aeris i nova Ilisposició,
Pi dieladura a Cebe. El ininielre dustrial alemeny.
publicada
per
alguns
periódica
pen.
reivindicant el dret de la Gran la inauguració han arribat
Forres de vahea n'Imitada hart
rentra els alnea amb hombes de
l'Interinr ha declare que les
COM Se Sap, per al dia te del corestrangers,
segons
ha
qual
baria
Bretanya a la paritat de les tor- senyor Ludvi, administrador de
organitzacions ohreees que in- eonlingut amb gratis esforços la estat visite pels seus familiars.
rent está anunciada la visita a Roma gases hules.
la Fina de Brusselles, 1 una Deees aeries.
Sobre aquest darrer pulid. el leen' apartar-se de la ileí seran multitud, composta Viernes. dodel; senyors Dollfuss i Gornboes.
El senyor Altlee. en nom del legació del Consell Municipal de
El colee de Covadonga ha
ministre hit eerlarat a la Comis- dissoltes -ipso facto". En eirtut riet i nens, que des de primeres
Partit,
Laborista,
ha
intervingut
Sofia, que ha estat saludada
Un comentan l Ixec sobre
sit'e que caldea ¡adoptar detente- l'això. les esmentades iirganit- l'ores del mal( e'han estacional acabat dient que no havia rehut
per dir que Mine maje de fer l'eslació per representants de
Alemanya
'ladee dispostrions legislatives laciens s'han ronverlit ticel- develo. reficina en havia de 1 Piale t • ap visita dels b rIZS familiars, i desapareixen Eamenaea aeria, és l'Ajunlament de Lió.
Praga. e, - leórgan del ministeri ainb robjecle d'obligar els Ajun- tules secretes per tal de ferrnu- lloc el casament.
nienys la del seu pare, que des arribar a la interneeionalització
També s'espera que mil aviat
d'Afers Estran g er txecoslovac "Lido- terneras, i lambe els parliculars. lar un nou programa de revindiL'arribada deis 1111ViS ha estal
arribi un representant, .01 Gil,
ve Noviny" publica un notable article a complir requisits que fins ara eartons, ent re les cines figura saludada amb enlusiastes acla- de ja fa algunes setmanes es de les forres de-Mire.
en el qua l s'ocupa efe la situació po• Amtv el fi - 'assegnrar la pass vera de Letönia.
!roba absent de Frenen.
marions.
el reparlimen1 de la terca,
liti c a a Europa. lecierint-se' a Ale- \l'enea rebutjant.
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BARCELONA AL DIA
estä da manifest al Negocia
Barcelona: Una de nens a Estany,
d'Obres Públiques de la Secciú
una de pervuls a Martorelles, una de
de Fonient, i hom recorda que el
pervule a Molins de Rei, una mixvontractieta vindrà obligat a en.ta a carrec de mestra a Can AguiGeneral d'Entrades, en la forma przir en els treballs el personal L'origen criminal de l'Estat lera-Piera, una de párvula a RipoGENERALITAT
L'Associació de Pessebristes de
llet, i una de nena i una altra de
que indiquen les eonvocatirrirs. que fins tira ha vingui trehallanl
En la reunió general de socis
No si si cap diari entretingut nettes a Balsareny.
en ;III res obres d'urbanitzaciú
Barcelena en la darrera Junta de la Societat Aliança d'Ultrafinifä a hi una del migdia del
a comptar els ingressos mensuals del
Girona: Una rle panal:, a Espo- general nornenä la sügüenl Junta marras. Queviures i Similars,
Onnsellerla de Governaelle — de juny propvinent.
efectuades en el mateix indret.
grerni d'atracadors. Fóra una infcr- lia; dues mixtes a càrrec de mestra
El senyor Selves en rebre elepeUn ooncurs urgent. — El con- meció excellent i, &catre segur, ena a Espelta, una de mixta a cierre de Direeliva: Presiden', Anteni Mo. Sant Andreu de Palomar. celeP l e c , de propoalo16. — Al Neriodistes ahir al migdia els ruslinee; secretare Francesc de P. brada el die 15 del mes passat,
seer regidor dIngreseos, Despo- demostrarla que moltes corporacions !matra a Arenys d'Emporda-Garrigociat
de
Cementiris
de
l'Ajenn-ifestä que a Manresa es troCelldeferne; tresorer. Joan Serra ron nomenada la següent Junta
ses i Patrintoni fa públic que del públiques no compten amb un pres. gues i una de párvula a Sant Joan ¡
lament
de
Barcelona,
bailes
de
ballava normalment. La guerdia
Gen/mera; vocal consultor mes- Directiva per a l'any corrent:
de les :11,adesses.
9 fins al 12 dels currents, a lee supo« tan ben nodrit.
civil que hi havia concentrada la Casa de la Ciutat. saidmetraii 13 heree, readinetran ofertes liar
President. Miguel Tebar i EepiLeida: Una de netas i una altra de :set] Andreu Espanya, pvre., i
Vas atracadcrs, doncs, tenen ja un
fins
al
din
18
del
corren!,
de
les
en aquella ciutat va retornar als
anibdues unitäries, a Artesa de cale: Vicenç Bosch, Josep O. Ar- nde; vice-president, Teófil Ruiz
nieu a les (lotee, beis els dies fei- a l'explolacia, durant el periode dels principals elements per a cons- nenes,
nens
a
Recaten
de
Lleida:
una
de
Os, Miguel Llenes. Josep Maria Villalba; secretare Joaquirn CarLoes en abans eslava destinada.
tituir un estat. Tenen ingressos —
¡loes, propoeiciens per a optar en que se celebraran a l'Esladi
regulars, per bi que irregu- Vallbona, una de nena a Santa Linya. Testor i Josep Bofill i Herrero.
ne i Deola; treeorer, Temes Ca* Els obrers de la fàbrica al concites relatiti a l'adquitdeni de Muntillin VIS tuatxs de boxa ingressos
larment obtinguts. D'altra banda, si una de y en, i una altra de nenes a
sals 1 Abelló; comptador, Joma
Ciment Asland, de Munteada, de materiale sie fusta necessarie Czendun-elelis ¡ nitres púgils. dins el gremi d'atracadora incicern el Sant Mach i de Maldi i una de nens
El dia 22 de febrer va pnsses- Jolts i Cesta; vorals: Janine Pique ahir es declararen en vaga, per als trehalls que execula la dels Itere: enclavals a l'Estafe
de teta mena de pistolera, inclusió i tina altra de nenes a Detienes.
Tarragona: Una de nenes a Bar- enmar-se del seu t'Arree en el ferrer ¡ Pratsevall. Narefs Cansegueixen en la mateixa actitud. Brigada de Cementiris d'agites:la dele anuncie que es pedean col-- que ens sembla no sol!' licita, einó
cemite executiu del Patronat de casal i Estere Grau i Lleida.
El cap ele les forres de la guàrdia ciutat, amb subjereió a les basea. locar en aquell altas. Les ofertes indispensable, tindrent un Estat for- bará, una de mies i una al;ra de l'Habilaeió el representant del
civil d'aquella població ha co- preus pressupost i detalls que hattran desser presentarles al na mis complex. Ja no sets el veu- nens a La Sellera, una de párvula a eindicat oficial deebligavionisles,
rem guarnit d'un servei de tresore- Palma d • Ehre, una de nens 1 una al.
municat que la tranquilitat era fins a aquella dala esteran en- Negoeiat dlngreesos (prilnei
En la reunid general celebraria, sMc5 que també el sabrem dotat ira de nenes a Perdis i una de nens el qual, ultra anees interven- da el dia 28 del proppassat me;
posats a l'estnental Negj r cial, als sIe IVS Cases Consistorials/,
absoluta.
una altra de nenes a Villalba dels ciens i suggeriment a interesd'un servei policlac. Si anem mes
efectes indicats.
10 a 13 deis dies feiners , en pli- en118 i voleen adonar-nos que l'atra- Arcs.
g ente. va presentar unes propos- per la Unió de Contribuents del
* Al vespre, el conseller de
lee. que van eeser presea en ron- districte aove, fou elegida la seConcurs prorrogat. — Es fa ca do g a i aeompanyadoe, en se- cador i el pistoler fan una mateixa
Governació va manifeetar que
,ideracie per a estude amh sitien- güent Junta Directiva per a
tots els actes politices anunciats avinent litio el lerrotni per a la bre obert, de la retinta pnrsonal cosa, amb l'incendiari de tramvies,
ENSENYAMENTS
1 neions per FI ardite:ir tut solurid l'any 1934: President, Josep Nislavien suepes, ja que el cap presentaoiti d'ofertes per a les del peoposant I del remetiere el dinamitaire de pals electrice a
d'obres en construcció i l'executor
ESPECIALS
le l'assumpte en els 'Puls as- dal; vice-president. Josep Riera;
del Govern central havia comu- obres d'aun/llamen t dels car- acredlialiu d'haver censlituit un
tresorer. leen Beixareu; compd'obrera d'un color o
altre, fepe r eleS nois urgents, i lantbd
nicat al president de la Gene- rera dels voltants de les caser- dipesit de 500 pessetes que ga- coneixerem que l'Estatd'un
ladee, Prederie Oliver; eecretacriminal que
Matricula a l'Escota de Näutica.—
ralitat, que havia estat ordenat nes tle Pedralbes, sota el pres- ranl ich l fermalitst de l'Orerld. Runa contra l'Estat legal no manea Des de: dia primer del corrent és lerrisAft que' s'itetivi la documenJosep Castellanos; vire-a p ereEn el referit Negociat d'lnlaold necessario perqué l'Estat
restat d'alarma per a tot Es- supost de 99.93387 pessetes.
ni
de
tribunal,
que
sentencien,
ni
de
°berra
a
l'Escala
Oficial
de
Marica
queda prorrogat tins al dia 14 gresso g pudran ésser consulta- botxins que compleixen les senten- de Barcelona la inscripci q de matri- pugui fer efectius 013 auxilie tare Josep Bargues; vocals: Anpanya.
teni
Costa. Miguel Clapere. Jean
Entre els actas suspesos figu- del COITelli, a les dotze. El pro- des, durant les allndides hice, cies.
cula per als cursets preparatons d'as- atorgats. Iealealde de Barcelona, Prelró, Jean Tort, Pere Llambe
les
condicions
del
crincur
s.
senyor
Carles
Pi
i
Sunyer.
jecte
de
les
esmentades
obras
mantde
capita
i
pilot
El
comte
de
Keyserling
acaté
en
als
tirols
pirante
ren una conferencia d'A. Revira
Guillen/ Rodriguez, Pere Molins
algun deis seus !libres que la Unió la Marina Mercant, que ramenearan leste el en especial interés peri Virgili i un homenatge al sePere Marte
Americana té un erigen criminal, es a Feementat Centre dins la primera que el Patronal actui amb la
eyor Companys. Liinic arte que
mejor rapidesa i eRcOcia, t a
a dir, que els Esteta Units han nas- quinzena daquest mes.
serà autoritzat per l'avaneat de
Els drets crinscripciä seran de 15 proposta seva s'aeordä 'Merescut, s'han fet, s'han formalitzat, corn
Torganització és la Diada dels
L'entitat coral obrera 'La
una reacció centra la força i l'orga- pessetes en paper de pagaments a ear del ministeri de TrebnIt que
Ajuntaments d'Esquerra anunFEstat, per cada grua de materies, nomeni els seus representante Violeta de Clave" eelebrare asnització del, bandits.
ciada per al diumenge vinent al
semblea general extraordinäria
Potser, sense gaire violencia, po- segons e programa oficial.
A. d'Estudiants Mercantila. — Se- perque pugui conetitter-se la dendi. dissabte, a les deu de la
Palau de Projeccions de Mont- CAUSES VISTES AHIR mai. Manifestaren que era la prime- dríem eixamplar aquesta paradona i
ra regada que es dedicaren a jets
Junta
d'Ordenactai
fulaneera
jure. eeo es podran, però, proa tots els Estats existents guint el curs de conierenc:es orgavellla, al seu estirarle social, sala
Amhdas secan sumarais aplicar-la
A les Seccione Primera, Segona i delictius.
i que han existit, puix que tots ells, nitzat per l'Aasociacie d'Estudiante creada pe! decret I Ir' ?A de ne- el següent ordre del dia: Elecció
nunciar discursos. El president
pel procedanent d'urgencia.
vembre darrer. haverit-se enear- de mesa
Mercantil;
de
Catalunya,
avui,
divenno
se
celebraren
viates.
Quarta
definint
la
hiel
i
vetllant
perque
sigui
de discussió I probable
de la Generalitat serä l'emie que
* Per ordre del Tribunal d'Ur- acatada, han vingut a combatre dres, dia 9. a dos quarts de set del reernt el repre s entant del ruinis- earese d'estalge.
parlarä per adreçar una salu* A la Sudó Tercera se celebra gancia i a periciP del fiscal inspector Fanarquia.
cespre a lestatge de l'Escota d'Alts tete en Pi Patrnnat de fer les
un
judici
oral
per
furt,
contra
Mata r ife als presents.
del sumari, ha estar revocar l'instruir
Qualsevol que sigui l'ahast d'armes- Estudis Mercantils ( p al me, 49), ei gestiens upurtunes.
nuel Abocas i Joan Saludes, i foren pel ¡miar de Sabadell per tinença ta veritat, em
sernbla eme a Catalu- ' es retan de l'Associacit), aenyor Sa--condemnats, el primer, a la pena de
Els Centres de Propietaris de
durni de La Muela, dissertarà sobre
En l'assettiblea de delegats
tres mesas de presó, i el segon, al dexpiosius contra Francesa Reverter nya te una aplicació escaientissima en "Politice TribUtitria " . Queden invi•
Vallcueca-Coll i la Gurnissie ges DELEGACIO ESPECIAL DEL pagament de 300 pessetes de multa. Pérez. Sembla que es padran deuluir l'actual tombant històric. La crimileessociació Eulerpenca dels !era dels interessos afectats pel
nalitat que ens assetja dia i nit ens taIS els simpatazants.
Els processats es conformaren amb mes complicats en aquest sumara
Vi d'honor. — Els ex-alumnes de Cers de Clave mtedä nomenat N'enhiele convoquen tots els proGOVERN DE LA REPUBLICA aqueetes
penes.
* L policía interrogä altre Cap ein obligará a crear l'Estat, un Entat amb l'Estola Municipal Montes 'ari. del el segiient Consell Directiu: Pre_ pietaris compresos en el reparcaracteristiques
adequades
a
la
Ibarra
detnguts
a la porta del Cinema Triond,
A CATALUNYA
itrfee d ' Atital f , Ir, organitzen un vi 'dient honorari. aosep capeevea timent de la contribucit5 de miMaten Sánchez, Unís Zenón i Josep salvatge que li pertoca soatenit. Un d'honor a la seva directora, sen' ora ¡ Ventosa; president, Benet Cernores determinat per l'esmentaG ambi a, a dos dels (vial; s'acaparen Estat una mica aspre, una mita das- Merae (Antena ami) inotiu de ier-li (temí i Comes; vice-president,
TRIBUNAL
D'URGENCIA
El dia 22 del mea de gener
pistoles, Confessaren pie junt amb lin tic, una mica incòmode per a tutea. f oren., c1 . 11114 ploma corn a nuestra Daniel Perles ¡ Martí; secretare da obra municipal a la reunió
passat lene.pector cap de la froni que, certament, no és el meu
que tindrà lkie el preper diumenComparegueren davant d'aque‘t altre que pegué fer-se escapo' anat en
Perra els seryors pistolers l'hauran d'admirad') a la sera tasca pedagó- lean elueoz i Tor l; vice,secretera de Puigcerdä va eetenir
a les Ame del mati. al CiGemís Her- a realitzar un atracament a casa dun volgut. Els senyers pistolers 1 els que gica. Llene titirite bloc a la mateixa tare Josep caixer. g e.
Engem
LOpez
i
Tribuna!
Jusep Leen Suträ Cole, conegut
escota el diumenge vinent, a dos Renten Semen( i Brinque; comp- nema Manan ( Rier a de Valle
els quals esteren acusaba del sastre que viu al carrer de Corrinee,
corn el cap d'una colla de lla- nandez.de tinenca lliclla d'arma de i que esperasen llora que snbien que els manen.
earet0.
quarts de sis de la tarda, al qual resdelicte
Carlea SOLDEVILA ten IIIVitate, tots els ex-alunines, alum- tader. Antoni de Sant feliu
dres i autor albura de diversos foc. Foren detinguts a Sabadell. Es quedava poca gent a la casa per a
Jnan
iller:
bibliotecari,
elarti
i
(amillara.
Per
tiqucts,
a
la
robatoris, que (oren corrieses en ronfnrmaren amb la pena de sis me- parrar-lo a cap. Tote tres amb les dues
II
aes u ans
L'Associectu General de CanPedregesa: vocals: Tiene! Teles
pistole, han estat posats a disprnicia
diverses comarques franceses. sa, d'arree% que seeiciià el fiscal.
)5'M: Aredrio, '5' ny.. 28, butiga.
hl. CITIA71.11,1/:eIllto rneftlanle /In edicto
'5 luden. de Barcelona, en aeserndel Jutjat de guardia.
i
EI Grup Escolar "Jacint Verde- i Celemina, .Tesep
En el moment desser d•lingut
* Ave; se celebrara a la Pres6
rure se roe en el subo publico y de Cos- gurr”. — Abans-d : ahir al mati, els Josep TarritgO 1 Gasaball i Jonn Idea getiertit ordineria eelebrada
se li trobà damunt tina cuan- Celfular, davant d'aque s t Tribunal. la
Ahir a Ls tarda els oficials h au • tumbre de este crudad e inserte en el
"Jacint Canyes 1 elasferrer.
el die 27 del atisaat febrer, elegi
Wat. en metällic i diversos ob- vista de la causa per reunir', clandes- Nil ar t dels jutjats i relatories celebra- Butileti Oficial de la Generehtat de a,umneo del Grop Escolar
lis eegüerit Junte Directiva: Pretina
contra
eis
disset
individus
que
ren una reunió per a acordar Si accep- Catalunya y en uno de los diarios de Verdag,uer", acompanyars del vedesjectes procedents d'un robatori
sorat, ass is. tiren al cinema "Avenida",
Has ent esta! apravada per lee eident, Andreu Tulum 1 Atioll;
comes pocs dies abans a A i x-lea- foren detinguta Si carro- de Vrgatans, tas-en 0 no les tars que han ProPasal avisos ‚lt la localidad, en ;Os ()tic se gentilment invitare per lempresari.
aseemblees de lee respective! vire - ptesidents, Alttaflt Soler i
Inermes. França Mamaras la seva els guata constitueixen el Comite re- els secretario i relatora amb motiu
le signifiqu e quedan a su dIspcsicifin so Va eseer projecrat un ton Conjunt
gional de la C. N. T.
les peticiona formularles Despees d'una la Secretaria del que reirenda tales ;a Juntes generals erdinhries cele- Duran i Enric Cros i Partläe;
extradició, que fou concedida i
de peFlicules, entre les guata cal rediscussi6 molt llares s'acorde aceptar pies de la demanda y documentos. — La
secretari, Pere Vida! 1 Nidal;
cordar per llar ir-iteres cultural i in- hredes la fusil) de la nerinandat
P orta da a cap per la frontera de
aquestes bases j donar un vea de con- manaa y fama el Sr. ille7; doy fe.
"Juan-Jos4" amh la de "El Jor- vire-secretarl, Pan Olieran I Rotfr, dia en la granja", "Au:
La Guingueta.
fiarlo a les dues juntes de In societal% Eyre Varela - Ante mi. - P. II. - Er• iermatin
VARIA
ca; treeorer, Fiar/ce:le PUIV: i
nalero".
seo)
tnvitr,la
PIS
asir,marines", "La testa del reu Col" i
-d'ernpreatS perquè junt arnti cha erres, re sto Pascual."
claus d'amhulne$ etilitata a la re- Salvarler ; entremeter Jainne
* Han estat expulsats per
"Pare Noel".Ahtr fou denunciat el diari "Ade rs farin etienbtament del peronal, ta!
Y para que sirva de notificación y
unió general erdlnäria que. per Creer, 1 Cornee': nrxiver. Jesep
indesitjables René Saulee i Pera lante" per injúries a l'autoritat judu. rorn fimen ;es bases arreptales.
emplazannenta ce ferma a don Carlea
Borema.
riel, en parlar de la tasca realitzada dones. este ceniurar el cnnflicte d'una Guil:erma biietz, de ignorado pararle, ASSOCIACIO PROTECTORA Ist de trarinr ämpliament dn- Rece. 1 Pili e,9; Y u chlte: Manuel
leerene 1 .Aguilar, \acera; Haiqueet aesempte, tindrei Ilne
Jutjar numero quinre ami, rnotiu raga per part del, emplean del Pala:,
* Una de les mulles caries pel
se expide la pre s ente en Barediala
de/menee: vineet, a dos qua/ as st mir f Lotera, lents Del cor C, 'eh,
del sumari incoat per aquett a conDE L'ENSENYANÇA
siete Mareo de mil novecientos treinta y
que acosturnen escriure i tra- reqüencia de la reunió clandestina fei- de Justicia.
de de/1 del mate al local de In Fretierie de la$ Heras i Ferrer,
CATALANA
cuatro.
metre per correu els professio- xista, que loa sorpreea el diunienge
Randa de Sant Pan, 77 (Fornent Marte Lletiet 1 leelip 1 leen Cap.FdABILt
EL SECR
nals de l'estafada de l'enteren- pasear a! pis on está inerallada la ANUNCIS JUDICIALS
hanye 1 Muja.
freptiblina Aulonomista'e
de !a renovacirt acordada
Després
mena va Asser destinada al ee- penva "Nos y Ego", del carrer del
Feur.do l'asno!
constitude
la
Consell
general
1
pe!
finede
la
Vietdra.
Per
ordre
del
jut.
ny e r M. H. Lonwestein, que N'in
CEDULA DE \ t'alele' CION Y
un', de les Connesions permanents, el
DE EMPLAZAMIENTO
a l'Avinguda de la Gare de Lit- ge redició d'aquel b diari fou rece,niäa.
Consell directiu de leessoriació Proxemburg. a Paris. Aquest seEn
los
ames
de
juicio
declarativo
de
ASSENYALAMENTS
tectora
de l'Ensenyança Catalina la
*
A ir al rnari foren traelladate
nyer, despres d'haver-la
quedat definitivainent formar de la
des del rastel] de Montjuic al Palau menor cuantía que luego se dirán, que
AVUI
PER
A
en denä cumple a la policia de Justicia. el comandant Pau l'eray penden ante el Juzgarle. de primera ins.
manera srguent:
francesa, el cap de la qual va i el capita Fausti Puinlo, per a re- rancia numero cuatro de los de esta caPresident: Manuel Folguera i Du- Esquerra Republicana de Catalunya Homedes; vice-preaMent, F rancesc
fra metre-la a Barcelona, dorna- brels indagatória en el sumar, que, pital, se ha dictado la resolució del teran.
AUDIENCIA TERRITORIAL
la. Riada deis Ajuntaments de Ca• Caravaca i Palencia, secretara SalvaVire-presiderit primer: Alliert Baza talunya, que hent eingut aminciant. dor Lluch i Olists. vice-seeretari,
nant al comiscan i d'Ordre Pe- pel procediment d'urgencia, se se- nor literal siguiente:
Sala Primera. — Des inddents:
- PROVIDENCIA, Juez Sr. Eyri
bite que estabils un servei de gueix contra ell al Jutjat nernere,
C. Marqués contra C. alaristanv i tacules i Sampere.
comenore artil) una vieira coRectiva Erancesc Picó i ku1 s.ii . ereaerer i Ama Vareta. - Barcelona, siete Marzo de Filas< Torre: enntra .A. Creixell. Dos
Vire - presidelit segon: Francesc e la tomba tic Eral/cese Mac;à: lan den Colom i Marriner: comptador,
vigilänria a la casa en indicava quinze. Al mateix temps els fou noti- mil
novecientos
treinta
y
cuatro.
—
Por
Mallorca
i
Traba!.
Rarnim tienen 1 Miranda: vocals, JanSanclemente
conramell de 53111,911c llorer, forjat
l'individu que havia enviat la ficar l'ante de processament que ha presentado el anterior escrito, que se rlivorrIr. : Cs.:mira
Treaarer: Josep abarre 1 alitians. bronze, 1. será ofert, en sinnt de nata me N'azul/tez : Moreno, Francesc Varó
tra Josep Maria Martín i Antoni Socarta a París que 1¡ baria d é s- estat dictat contra seu.
unirá a los autos de sunrazOn, con el
Comptador:
Pera
Manen
i
Arta.
eIn Arantaments de FEequerea, per i Santos, loen Seorerine i Mart1, Ea,* p aveo del Jutjat número das, documento que se acompaira; se admite laTIO C011tra Júntame Cestera.
er enviada la correepondeneia.s
Arsiver . hiblioterari: Joan Raíz i una Comise:O cenit-meta de delegats (el Cerril i Cirenyo.
Sala Seenna. — Menor quantia: Joque is el que esta encarregat de la un arreglo a derecho la demani'a forPorta.
En eferte. al cap derns quants :r.strucció del sumari per la detener.
sep Edreira contra Josefa Viles.
deis
Ajuntaments de mis de vint mil
Lea eles:dona de Vallbona
por el procurador don Rirardo
Nueals; Celestina Vig•eaux de Co- habitante. Hi seran els de Linda.
dies slii presente un subjecte a de l'organitzador del catnpionat de r.mlada
AUDIENCIA PROVINCIAL
Denlä, di.eesb •.e, a le, once del
Rasse en timbre y representación de
Antoni
,
ramines,
\eme
A
Ballestee
5;:rona, Tarragona, Tortosa,
recollir-la. i hi trobà dues car- sal Alirecl Mucci, ha declarat cae ui . don Carlos Park Baltä, la cual se eneSeccier Primera. — Tres orals per Revira i Vuelta Pornpuu Fatua • Poe, Badalona, Matara, l'Hospitalet, Man- mea, a I. Sala cerreaponent del Patee f un telegrama. Dijes caries sament earrendatari del teatre 01 inranciara pie los trätnites establecidos vazaltund, estala i furt. contra Diera,. Alexandre Cadí s Cola al iquel Goinard rusa, Sabadell, Terrassa, Vilanova 1 lay de Justicia, el Tribuna: Contenmes que chas ien rehut donà pia, senyor Doreteo de Carlos. Arinest para el juicio declaratiso de atener Espada, Francesc Jorlia i Antoni
Camello. Gleria Bulbena de Sales, Barcelona. El sen)'tar Jcsett Escaiet, ,aoso-Arlministratiti de Barcelon a . y etire en acre públic la impugnació de
ordre d'enviar-les a la !lista de senyor explica la manera com tenien cuantía; y de la misma, se confiere Enente s . respectivament. ten divorci: doctor Ra11:011 C,rera i Volta.
president de l'Assetublea del de Barconvingut el centrarte amh el seCorreus de Madrid. restnenlal
traslado, can emalazamiento a den 1. Marsintrah contra Antoni Vilalta.
Secretari,
Bertran i Pijoan. celona, presidira la Comisa:la que er- les elecclons cle„Vallhona d'Aflora. Hm/
nyor Mucci i la forma com aquest
Seccia
Segona,
—
No
te
assenjuCarls
Guillermo
Gietz,
a
fin
de
pie
Vne-aecretarii
individu fou detingut per la po- havia desaparegut d'aquell teatre.
Miguel Peal i .Are- tira a les noa del metí de l'Ajan- recordará que a Vallhona h: bague'
eleccions minaren-mis tres diumerges
dentro del termin9 improrrogable de laments.
gala
llera. Digui 0 que s'anemenava
* Al Jutjat número catorce acu- uislrve SilOr comparezca en el ;111Citl, sieseguits 5 que les darreres foren tarnbe
Secció Tercera. — No té assenyaConsellers adjunts, Miguel Ferrà, tament,
Manuel Ruiz 'Alvarez i negà que dicen a declarar abur
a-- o Al Pelan de Projeccions
pracliguee en incidente, la qual rosa
els dependents VihdOle de emplazam:entri la notifica- iament s.
del
Rosde
Manid.
.
a:
Carlea
Grand.,
l'Expesicid han comencat els treballs
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Alai °p m les Universitats I les Escolar donen el reflex
nivell de la cultura d'un pals, restat de les vise de
cotitunicaoló I de transport ofereixen en la sa ya concreció
iota la altuació económica d'una nació p de tot un pala.
En una centúria, el transport ha, no Ja evolucionat,
elmt revolucionat. I revolucionat ell, ha revoluolonat el món.
Un cinquanta per cent del. Invente de la mecánica moderna
natiqueren per a lee cada die mes m'escude* I multiplicadas
exigencia& del transpon. El ferrocarril, l'automobilisme,
l'aviaoló..., totes les grane desoobertes es produeixen gil-

del ContInent. Ruche ratilate en tetes direccions: heus aci
lee grane nacions, encara que sIguln palitas en densitat
(Rapes I llacunes immaculades: heus ací els paisos estepario deixats de la ml de Déu.
No cal fer-ho ten general; mireu el mapa de la nostra
Peninsula: un volum d'Enciclopèdia no us donarà mal una
Idea tan dlätana d'Espanya I de la seva sltuacI6 general
I particular de cadascun deis seus sectors .
Al mapa, damunt del papar, la visió de la importancia
de les visa de comunIcaoló Ja da perfecta. En la realitat,
damunt la impartida de la terra, l'espectacle de les vies
de transport ens arriba a transmudar tata la visió d'un país.
El transport ha canviat el món. Com els grans Penómena geològics, les grans obres de l'englnyerla moderna
han donat una nova fesomia a totes les perspectivas de les
nacions. ¡Fallo d'aquell pala on aquesta mudanea es fa
tan visible a les ciutats com als campal

• del
'

,

4

eles al transpon 1 per al transpon.
Fine el velón s'ha enxIqult prictleament. Les dIstäncles
r s'han reduit fino a la In eeeee mblança. Paria 6s avul mes
prop de Barcelona que Saragossa fa seixanta anys.
No calen descrIpolons Uterinos ni explicacions compaP
' ildives. Per a conèixer el grau d'avenç de les diferente
un mlnut el mapa
• nacions d'Europa només cal ob

TRANSPORTS 1 COMONICICIONS
o

PUYUELO SANZ

J.

'A.

ACUMULADORS FEDERAL
tota la part eléctrica de l'autombbli
Illuntaner, 110, 1 Mallorci,-178,
'Telefon 76879
BARCELONA

Ca

BOSCH

PEA

Agència de Transports
Carreteigs
Telèfon 74640
Pelfort, 15
Vallvidrera -- BARCELONA

Indústria Embaladora

Caixes d'embalatge
Avinguda del 14 d'Abril, 243
Telèfon 51227
BARCELONA

o

o

VDA. DE VICENÇ ARGEM1

AUTO-TRANSPORTS

VDA. DE JOAN BOJ

Agencia de Transports
Carreteigs
Corts Catalanes, 613. T. 12763
B ARCELONA

VILLANUEVA

Transports generals

Bravo Maldonado, número 4
Telefon 30174
B ARCELONA

Bailen, 19

VDA. DE F. LAPORTA

• VALENTI PUIGGRÖS
Agencia de Mudances

JAUME COLOMER BONET

C. RODRIGUEZ PIJOAN

Agencia de Transports

Pl. Tetuan, 35 Telèfon 52384

Lepanto, 20

Telèfon 55023
BARCELONA

Agencia de Duanes a Cerbere
(Franca)
Laietana, 6
Telèfon 13954
B ARCELONA

B ARCELONA

JOAN M. PINOL

ENRIC FREIXAS

SUC. A. MONTFORT

JOAN ESTRUCH

Consignatari de vaixells
Rambla del Centre, 37, pral.
Telefon 25950
BARCELONA

Consignatari de vaixells

Agencia de Duanes

Agencia de Transports

ANTONI

Telefon 55750

B ARCELONA

Agència de Duanes
Mercè, 18

Telèfon 15126
B ARCELONA

AGENCIA
LA INTERNACIONAL

B ARCELONA

B ARCELONA

B ARCELONA

Transports - Recaders
Pau Iglesias, 11
Tel. 1-9841
B ARCELONA

ENRIC ARGIMON

JOSEP MOREY

JOAN DEJO RECASENS

JOSEP ESPLUGAS

Caixes d'embalatge
i taps de fusta
Telèfon 32910
Tort, 20- 26
B ARCELONA

Transports generals

Laietana, 21

JUAN

e=s

Telèfon 14457

Cristina, 7

Telefon 19946

Caixes d'embalatge

Agencia de Duanes

Consignatari de vaixells

Castillejos, 195. Telefon 54967
B ARCELONA

Telèfon 16463
Mercè, 16
B ARCELONA

Telèfon 13836
Plata, 4
B ARCELONA

Parcerisses, 91 Telefon 32819

Telefon 31175
Rosal, 95
B ARCELONA

O O
JOSEP FONTANET
Agència de Transporta

Sant Andreu, 61. Tel. 52629
B ARCE 1CON

FRANCESC GIMENO

ARCAD1 GALBAS

JOSEP TRAVERIA

— Agencia de Transports
Sant Roc, 23 Telefon 30451
B ARCELONA

Agèneia de Transports

Caixes d'embalatge

Sagrera, 259 Telefon 55342
B ARCELONA

Telefon 16862
Moles, 10
B ARCELON A
-* —=-'-

JOAN VILANOVA

DOMENEC VERDÚ

JOSEP VENTAYOL

CARMEL MANRESA

Agencia de Duanes

Agencia de Transports

Agència de Transporta

Agencia de Transports

Agència de Transports

Tantarantana, 30. Tel. 11791
B ARCELONA

Valencia, 226 Telèfon 74512

Manufactura general d'envases
I embalatges de fusta

CASA JOAN BONET

Vda. de Francesc Candela
1882
Telefon 5663
Fresser, 743
BARCELONA

I CARRETEIGS
Pas Sota Muralla, 15. - Tel. 19842
Quadres: Francesc Layret, 120
Telefon 33490
BARCELOPC.

Vda. d'ANTONI BONET

COMERCIAL COMBALIA

¡CIENCIA DE MUDANCES
Guardamobles assegurat
Telèfon 75184
Provenga, 243

SAGRERA, S. A.

Telefon 12746

Sicilia, 76

B ARCELONA,

Telefon 50121
BARCELONA

JOSEP CERDA

AGUSTI FILLOL

Agència de Transports
i Carreteigi Tamarit, 161 Telefon 35574
, BARCELONA

Caixes d'embalatge
Sardenya, 254
Tel. 50946
BARCELONA

CARRETEIGS I TRANSPORTS
Servele especial& en cotxes
I camionetas

TRANSPORTS

Corta Catalanes, 4313. Telefon 12783
(entre Claris i Pa , ,eig de Gracia)

BARCELONA

o
FERRER 1 COMPANYIA

Pérez Ullivarri i Fila Ltda.

AGENCIA DE DUANES
Transporta

Consignataria de vaixells
Representacions

internacionals
Vis

A. CWKIANO CAYETANO
Agencia de Transports
Caputxins, 78 - Telèfon 78842

CATALUNYA

CAMIONATOE INDUSTRIAL
Especialilat en vial ges
internacional s
Florldablanoa, 47 - Telèfon 34780
BARCELONA

Vda. VICENÇ ARGEMI

o

—e'
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GUITERT 1 COMP."
Clavé, 6

,

41=211

i

Laietana, 4
Telefon 16 813
BARCELONA

JOAN COMA SARAROLS
Càrrega i deseärrega en molls

Caseta 24 --

Moll

Barcelona

;BARCELONA'

X Telèfon 23661

SANTIAGO EJARQUE

Per bant Josep visiteu les meravalles del MONESTIR DE PIEDRA

Càrrega i descàrrega

en molla
10
-. Moll Barcelona
Caseta
Telèfon 12964

ANDORRA

EICUrDlons re autorar de

VIATGES CANUDAS

Cada testa arana eerii rs/ons FI volea visitar
unes veranee s agradabl es us Interesa, consultar eta mitres program es (le Parjrue% sorites

Detallo:,

OravIna,
12, ent. T. 1112611
,
• -•

Cabanes, 27

Telefon 17065
B ARCELONA

Agencia Internacional de Vagons
Capitonés. - Transporto de mobiliaria canee I fora de la capital

ISIDRE BONNEVIE
()itlardninribles mndern)

10
Talaron 11225
B ARCELONA

Plaga Nova,

AGENCIA MARITIMA
Vm. H. Muller, S. A.
Coilignalaris de vaIxelk

Passeig de Colom, 24. Tel. 12195
B ARCELONA

RADIADORS per a autos de transport I turisme. Nou sistema patentat
Fábrica I reparació

J. VILLALTA ASENCIO
AvIng. 14 d'Abril, 483. Tel. 78020
B ARCELONA

ENRIC TRUNC)
Radiadors per a automòbils
i aviad()
Mont-Sió, 7
Telèfon 17681
BARCELONA

MAQUINISTA TERRESTRE
I NARITIMA
Starleat AnhnIrna. Capital soelalt sn nnn.non
LA

de peaaeted. Barcelona, carrer An in 31äQui•
nista (Bareeloneta). Delegació a Madrid: Serrano, 5, baleas. Areta
Looemolcorme - RIMO lit fht por a farreas.pila - Ponte I oaretruoolOne mallandoosguineo motora, flzu marines - Caldera
per a amas prusiano . arase I N'arene d'ol'y ació da dota mona

Casa fundada en

BARCELONA

Telefoto 20 0 37 1 20838
Cable, radio, ieleartt rues 1 telelonemest
.44141 - la “reelone

B ARCELONA

AGENCIA DE TRANSPORTS

AGENCIA DE DUANES
P. de Colom,

23

Telefon

AGENCIA FERRER

responsal% a bar, els ports cl*Espanya I mes
itnportants rl, l'estran fer. Rambla del Centre, 37, pral. BARCELONA

SUCOESSOR RICARD SUCARRATS
n5.) n 01 1 en ;n tilocamions per a
din) re j lora de la capital. Especialitat en mobles de luxe
i nbjerl es d'ad
Francesc GIner, 27 - Telefon 75031

C. FEL1U

JOSEP PIFARRE

AGENTS DE DUANES COL.LEGIATS
ANTICH, MONTORIOt..% MARCO
Sucursal% Portboth C erbOre I lienda y a. Cor-

TORT

Agència de Transports
i Carreteigs
La Sort, 7
Telefon 32854
BARCELONA

Carrega i deseärrega en molls
Còdols, 21
Telefon 23701
BARCELONA

Fábrica nacional de Motocicletas
I Tricicies "PATRIA”
Paialle do la Rapaba ea, la - Barcelona
I AvInouda 14 d'abril, Ta I BO - Badalona
Faollltate d• palanaant . Si ano Interessat om
p1111 el rapó I tramet en-ln. I retaren propa •
mala amb trua mena de detall% sense rom
promls per part %ostra.
Senynr
Correr
Poblarld

0 O-

o
oto"

22024

BARCELONA

o

