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PIAR! InavISOS 1 NOTICIES
aNulenta 1 RECLAMS FECONS TARIFES

L'HORA POLITICA

BARCELONA

Era un mare tan dele com aquest i es
reparava la República; enmig de l'ettfSda del cel i de l'aire, les Mes dasuells dies assoleiats o totjust esbandila amb un ruixat d'aigua tèbia creta
plenes de conspiradors que ja no s'amagaven naire, i de mitings i conferencies
¡egosos. on l'entusiasme s'ab acava Pe;
gens, atufo gran fruició del noble;
intals del renten estaven aclotats
recons i 'tomes D. Francesc Cambó,
s :sanes d'uns articles a "La Ved' tse- e anarquista de Terrassa fulminava
sentencies contra els impacienta. Temps
ce gabinet Aznar i d'aquella clarividen;Ss que tenien els innocents. que vejen
,Sara la República.. mentre els presumosessos. farcits de cultura politica, us de- -7aven per A i per B que, donada
.,.ssa capacitas revolucionaria del po. espanycl, no era possible un canvi
Sz siga.
Aquest ningue de subte el 14 d'Abril
ateüent. Tot seguit menean trola que les
-es no podien haver anat d'altea maeis savia lligaren l'A i la B
de Iluso teories.
.5 hi ha una cosa que destarota;
per no alear-se iné.3. un regim
perb enlloc no es veuen les dese L'espasa revolucionaria en punyir
, de la nado no en tragué Di
.: • de sang. "Revolució seise sang",
,t-enarreu."Pais de Poca sang " , nsu
hauria estar mes exacte,
d'aleshores, la República ha seco-'a mica el cavaller de la Maresa
Sesprés d'haver escapçat el gegant.
In trobava la testa. La República
destruït alguna cesa: on és i No es
.ssa per enlloc; manis folfacte delata
presencia de corrupció insepulta.
Fa tres anos d'aquells jets que relatem
principi; el clima és el mateix da-horca. Fa bo i, a estones, plou i fa
a la corranda popular. Aquesta
- lancia amable de la natura potser
t motees anomalies. La inocuitat
ists i dels atetes. Aquesta abséncia
. 5 7 per tot on vulgueu. Neme> seo a. quan les institucions
poden tenir de corcades. La raó
-salda de perqué no cauta la Repú• és que encara és nona i no ha pa• 55' cap malaltia greu. Posant les coiiunt pitjor, abans no hagi comes
" • onesima pare dels errors de la
aonarquia, n'tii ha per es t ana. Aquest
asare i l'abril que segueix no mudaran
sa t siblernens leo característiques de l a Po'itica que hem seguit fins ara.
En canvi, d'agitació verbal , tanta com
ts vuigui; cada dia surten públicacions
•. teles a dreta i esquerra que cultiven
•yaistria lucrativa de l'extremisme
cese. Perque an, de la mateixa etane els negrea i els indis d'Ameoeen una obsessió rara pel "vitxo",
s gran sector de cjutadans i cama• :.:111 adoptat Eliábit de menjar-se
:elejuni unes imantes columnes de
empebrada que uns quants pobres
a sou de l'empresa, escriuen
• a ulls cines j a cervell mis chic

L'anunciat conflicto del A la Comissió de Responsabilitats pele esdeve- El senyor Selves no
niments del 6 de febrer a París
ram de l'aigua, gas
dimiteix, pea) desI electricitat
cansarà una

aquesta gran poca - solta sovint
a-cratja: pera de vegades. contemsi loen paisatge i sentina per ten
el confort del clima. hem persas
era nn luxe que ens podiern perAdam i Eva — segons el C;ecs donaren el gust d'anar pel Pa'ose indumentaria, en un estat de
-1 innneincia... pesó la innocència
tenme tío ximpleria. I an, fe i
-vicie dintre ten paradis.
friment no per esser difús menys
posseeix tot el ros de la ReEs una mena d'intoxicació; el
rot no paeix 1 no alimenta la
te lleis justes. Els ciutadans
en rep -ins raí, i serrnns pat ries' iné moguts per fantasies i de•; es. El ri.G ; m, rl n uneM-hO clar, esrerill. no en la sena forma ex- cae seria tan estranv que r a er). Alieno o tun D. Joan cono un rei
; nevó 5i en la seva essencia
-ana. Aquest marc tan ben'evol
.1 que havia precentit l'enderrocaSe la República. ens hauria de dir
-sa: que a Espanva no hi ha re_
as : pera. en canvi, tot es entra.
a ras/ a la mes petisa emnenta
aesSerres eap v ent parifiradar ne

•.

Despees de la reunió celebrada en una
de les sales del Parlament Cataba i de
la qua( ja donem compte als nostres
lectors en la secció corresponent, ahir,
sota la presidencia del senyor Companys i amb assistència deis senyors
Barrera i Maui Esteve, van reunir-se
novament a la Generalitat les representacions patronal i obrera del ram de
:aigua, gas i electricitat, per tal d'estudiar Tarranjament de l'anunciat conji '1
A fi de coneixer el resultat de la
reunió, visitärem altir a la tarda el
conseller de Finances, senyor Martí Esteve, el qual o-a ter-nos les segtients mani ¡estaciona
—D'una manera concreta — va començar el conseller —, no puc dir-vos
res encara respecte a les peticiona conjuntes d'obrers i patrona. Per a les den
d'aquesta nit ha estas convocada, amb
carácter extraordinari, una reunió del
Consell de la Generalitat, en la qual el
Govern fixará la posició que cregui convenient.
Com a impressió d'orclee purament
personal, he de dir-vos que m'ha causat
excellent efecte la bona disposició en
que he trobat tant la representad() de
;es empreses com la representació
obsesa.
No cal dir — prosseguí — que, existint aquest bon desig per pare deis eleinents que r.,,Irien estar en huila,
Govern de la Generalitat Sar à els possibles pesqué els punts de convivencia
siguin la base que permeti d'evitar conflictes i reinstaurin la normalitat del
treball en serveis público d'una importancia tan capital.
Els punts que són objecte de la conversa, i que han estat sotmesos a la usestra consideració, fan referencia al reste
obrer i a una nona modalitat d'asseguronces socials so -re pensiona en casos
d'orfenesa i vidultat.
Respecte al primer punt — pro-segol segurament que l'actitud del (joven, coincident en absolut amb nadentació de les dues representacisns comentades, no podri esser definitiva pesque
hi ha encara aspectes pendents del traspis de serveis.
Pet que fa referencia al segon punt
(pensiono en Casos d'orfenesa i viduitat),
essent aquestes unes propostes que
cornpten arnb l'assentiment de les entpresea i dels obrers, i que assenyalen
una orientació que el Govern considera
plausible, cree que la cooperada o autorització que dernanen del Govern de
la Generalitat no topara en el Consell
d'anuesta nit amb cap dificultas, sinó
que constituirà un motiu de satisfacen:,
el podershi accedir.
M'ha complagut extraordinàriament
— continua — l'harmonia que he observat en les dues representacions i el llenguatee i l'esperit que han revelas tant
els representants de les empreses Con/
;a representada obrera.
C-ec que, no solament sera evitat el
conflicte — acaba —, sine, que els acords
que s'adoptaran assenyalaran un exemPie que pe sa en molt alt lloc la indústria catalana, cemprenent en aquesta
expreasiA les comnanyies. els tècnics i
els obrero, tío a dir, Sets els elemento
que participen en la producció.

Eleccions a l'Argentina
Buenos Aires, 9. — Continua efectuantese l'e s crutini de les elecciona realitzades a la capital per a diputats i regidors.
Fins ara es coneixen els resultats de
82 seccions, que donen les següents xifres:
Sdcialistes, 7.362.
Radicals de l'Avenida de Ma yo, 2.108
Radkals de Talcahuano. I846.
Coalició.

»ea els cris'.

—No Un fa pena anar amb l'Albiziarut?
--A ell no n'hi fa pas de venir amb mi..

O

RIDACCIO 1 AD11111118TRACIO: CORTO CATALANES, 159, lar — TELEFON 11130
TALUIRS
CARRER DE BABEARA. ti I tI. — TELEFON 19501

SITUACIO
Dalailier rectifica
ENERVANT El Conseller les declaracions
de Finances
de Chlappe
creu que
serà evitat

UNA

1934

EL TEMPS mIllImelres. Temperatura actual: 111

11110 Ptas.

Catalunya 1 territoria de la Repte/lea,
trimestre .
america Ilatina 1 Porturra/, trimestre...
posos comeni postal, Id. ...
altres pa1505.

de marce

temporada

hoces 25 rolnuts,

Valer Albitilana,
a les Corts de la
República
parla
Royo

de -le

Preguntat el conseller de Gocendels "bandolers
Albifiana
nació sobre els rurnors que han corcor
regut que pensava dimitir, els negä
Villanova li
Generalitat" i
rotundament, dient que nomen tenia
París, 9. — La Comissia Parlamen- distica de les *times causades pele suc- sollicitat un permis per a descansar
istre
senyor Santaló. —
discurs
uns quants dies, el qua l Ii havia ja
täria de Responsabilitats sobre els esde- cessos.
concedit el president de la Generaveniments del 6 de febrer passat ha coautoritats
Entre la població civil hi ha hagut litat i del qua!, pera, no ha pogut Governació diu
mençat la sena sessió d'avui rebent la 17 morts i 627 feries, dels quals n'hi ha
fer-ne ús perquè els assumptes se li
estat
declaració del senyor Daladier.
208 que han hagut d'ésser hospitalit- han anal acumulant. Confia, amb tot,
Lex-president del Consell ha sollici- zats,
Desapareguts—diu—tots els forma
que el dia 15 d'aquest mes podrá
A
dos
guares
de
cinc
obre
la
seatat explicar- se sense reserves i a fons
Entre els individus del servei d'ordre aprofitar aquell permia i prendre's sia el senyor Alba, ando la Cambra nients de Eacusació que contra mea
sobre tots els problemes plantejats da- hi ha bagut un mort i 695 ferits, dels uña temporada de repós.
poc animada. Al banc blau el cap del s'esgrimiren, no queda res, absolutavant la Comissió.
quals prop d'un centenar també han haGovern i els ministres de Finances, mute res, a no dosel- l'article 55 de
Comentant la deposició del senyor gut d'ésser hospitalitzats.
la Constitució, que dio que "els diGovernació i Instrucció Pública.
Chiappe referent al senyor Frot, el
La Comissió ha pres nota de l'inforAprovada l'acta de la sessió ante- putats són inviolables quan emetin
me sobre les ferides causades als carior i despatxats assumptes de tra- les seves opinions ert l'exercici del
en:a el PRESIDENT anuncia que la carece".
valla, totes les quals foren fetes amb
Ja sé—continua—que tot l'ocorregut
fulles d'afaitar, i no per hala, cono altavotació de quórum sollicitada per a
via dit en alguns periódico.
uns projectes de hei es vezificará el obeeix únicament a que amb ocasió
dimecres vinent. Afegeix que va a d'una sessió d'homenatge a un catalä
Després de l'acarament efectuat en.
tractar-se deis incidents descabdellats iIlustre, pera equivocat, jo en: vaig
are els senyors Daladier i Chiappe,
a Barcelona en els guata va intervenir
diversos membres de la Comisaia
el doctor Albinana.
d'enquesta han demanat explicacions
L'AFER ALBIÑANA
sobre determinats punts de les declaUn SECRETARI llegeix els teleraciono d'ambdós senyors, i especialment sobre les circumstäncies que
grames rebuts del conseller de Goconcorregueren en el moviment advernació de Barcelona i de/ jutge que
ministratiu, o sigui, el nomenarnent
intervé en Eassumpte, en els quals
del senyor Chiappe per al Marroc,
es relaten aquests successos, dient
del senyor Pressard per al Tribunal
Londres. 9. — D'acord amb els resul- que el doctor Albihana va amenaçar
de Cassació i del senyor Thotné per tats definitiva de les eleecions mtmicipals un noticia miau aquest va pretendre
a la Comedia Francesa.
celebrarles en aquesta capital, han resul- evitar que es pronunciessin crits subversius durant una reunió en la qual
Ha declaras a continuació el se- tas elrgits:
es van exhibir alguna atributs monyor La Rocque, president de l'As69 laboristes i 55 conservadors.
sociació "Croix de Feu", al qual
EIs liberals no han obtingut cap 'loc. närquics.
AAA dalia les
El doctor ALBIN
sisa preguntat sobre si hacia sentit
Els laboristes han guanyat 35 Ilota i
parlar de l'equip que pensara cons- en perden un; els conservadors en gua- grades als senyor Alba, Salazar Alontituir el senyor Frot, i si aquest ins Y en 33 i en Perden 29. i els liberals so i Gil Robles, per tapada que li
han prestas en aquesta ocasió. Una
tentä posar-se en relació amb el tes- en Penden 6 i no en guanyen cap.
timoni.
• • • • nit en un calabós—aiegeix — no té
per a mi cap importancia despees dels
El senyor La Rocque ha dit que
Londres, •. — El cap del grup labodisestigué a reure'l una persona que li rista del Consell municipal, comentant la empresonaments amb que em va setze
manifestà que el senyor Frot trae- victória ohtinguda pel seu partís, ha dit tingir el senyor Maura i dels
Daladier
a les Huestes.
tova de constituir un equip neo-socia- nue la capital mes gran del mar, pas- mesos de confinament
amb qué ern va obsequiar la generosa
testimoni ha subratllat que la Premsa lista, a l'objecte de si arribava un s ana a mana d'un Ajtrntament socia- democràcia republicana dels senyors
havia exageras els termes de la decla- dia de gratis dificultats. anar a veme lista.
Casares Quiroga. Afegeix
Ha afegit que el triomf ohtingut pelo Azaha i
rada, de l'ex-prefecte de Policia, ja que el President de la República i dir-li:
a la (im "Som un equip d'homes joves i labori stes constitueix un toas únic en la que la informació tramesa
el senyor Chiappe no havia parlas mes
lira
per
la
Generalitat de Catalunya
a
demanar-vos
que
enèrgics.
Venim
bisnieta
de
la
Gran
Bretanya.
que d'"amics segura" del; guata desitF..1 releen Santa»
d'un atestat sie lO policia,
cita confieu el Poder."
La importància del resultas d'aquestes procedeix
java voltar-se el senyor Frot.
que es
El senyor La Rocque contesta a eleccions no deixari segurament d'és- fals— diu —niolt distint delque
El senyor Daladier ha afirmas que en
l'O- aixecar en aquesta Cambra per opova
ter
en
primer
lloc.
Diu
ser subratnat pels vencedors i criticat
cap moment el sensor Chiappe li baria aquesta persona que l'Associació
no tenia el propòsit pelo vençuts,- pesó és indubtable ci n e els corregut a Barcelona es dolorosament sar-m'hi i per votar en contra, I això
donat campee que el senyor Frot reclu- "Croix de Feu"
el país a una aventura. primera podran fer valer que l'escrutini simptomàtic perque resulta que el era el que es proposaven venjar en
d'arrossegar
tava hornea capaces de substituir la n o
Parlament espanyol és Mes allí fácilNo ob se auts...el.., rase«.
precedit duna violetna-tampanya.po-- ment cono a conseqüencia que una mi els bandolera de la Generatitat de
no s'havia trae--ticaregul,qm
Catalunya. Afegeix que aixf com exisha
manifestat
-que
no
fou
sonicitat
litica
i
que
s'lla
produit
després
d'una
setat d'un complot preparas pel Sr. Frei, directament pel senyor Frot.
minoria separatista ha tes presoners teix literatura "escameitica", hi ha
sic d'eleccions parcials.
Digné després l'ex-preside:1S del
de guerra centenars de milers de també policia "escämätica", i afirma
Consell que era cert que el senyor
ciutadans que parlen, pensen i semen que els agents que s'oposaren a que
Cltiappe li liarla dit que el senyor
en espanyol. Relata l'objecte i les in- fes maltractat l'endemi foren destiFree tenia la intenció de formar ell
L'AUTOGIR LACIERVA
cidències del seu accidentas viatge.
nats cii servei a la Comissaria.
mateix un Govern; pera — afegiNega que anés a Barcelona a consCulpa de tot l'ocorregut al senyor
afea sola constitueix una aspiració
pirar, sina insistentment requerit amb Azaila, e i qua!, per sorpresa u amb
legitima per pare d'un ministre jove.
urgencia per a organitzar alli sin front rnotiu dcls successos d'aneas. Iliuri
Despees el senyor Daladier digné.
nacionalista espanyol. Afirma que traidorament a Catalunya l'Estatut
respecte a la conversa telefónica que
tan aviat cono va arribar a l'es- que ara dana lloc a aquests fets. 1.1ehavia celebrat amb el senyor Chiantació va notar ela efectes "d'un es- gei sin solt de "Nosaltres Sols!", que
pe, que alguna dies abans liarla conpionatge repugnant".
tradueix al casteliá, en el qual s'ataferenciat arnb el prefecte de Policia
S'ocupa de l'actuada dels alumnes quen violentament ela principia tradii els ministres de Justicia Interior,
de l'Escota de Policia de la Gene- cionals d'Espanya, i la mateix Espa.
salitas, i es queixa de les seves arlii- nya. (Rumors.)
als quals havia manifestat la voluntrarietats —diu — de les seres violentat d'"obrir l'abscés".
Tumbé Ilegeix un vers en el qual
Ces 1 tic la seva hoatilitat a Espanya. s'ataquen aquests principio. (Algtina
Afegi que havia sollicitat cornilRefereix que ha vist un escamot sorialistes pretenen interrompre l'oranicació del "dossier" Stavisky, que
renyar u m'oficial de Seguretat per- olor, pera les dretes els increpen. Al
li ion facilitat al dia segiient, i llaque aquest bavia camelee amb el sen sen torra els socialistes, especialment
vero pogué assalientar-se dels diverdeure. En afeó i en tuse — afegeix — la senyora Nelken i el senyor Teoclosos informes elaborats pelo inspecs'adverteix la submissió toreada sie tot mir Menendee, increpen l'orador. i es
tors de la Seguretat General i de la
espanyol al separatisme catalä. A promou un formidable escindot que
Prefectura de Policia, ami cont el
propòsit d'aiscó diu que un dels mes dura algnns minuto.)
president, senyor Lescouve.
grana cerera que ha comes la RepúEn l'informe d'aqueas últim s'ad.
F.ntre les veus gute surten dels soblica. és Ilisirar a la Generalitat els clalistes n'hi ha una que diu: "Remet la responsabilitat del cap del
sers &s d'en-sise púbfic, perque ais.S- cordeu-vos le M&'uir."
Jtitjat del Sena, senyor Pressard.
afegeix — significa tant com fer prePer altea part advertí que l'inforDti lambe pl da • - •11,illana .1ne
soliera de guerra tests eis espanyols
me de la Prefectura de l'olida soq ue viuen a Catalunya.
bre els mandas de Stavisky poste
Relata minuciosament Encorregut
dora a l'assumpte del Crèdit Mual centre nacionalista en la forma
nicipal d'Orleans no havia estat coindicada, i fa resalten- que els seus
nicipal de Baiona no havia estas comnments d'energia no van ¿asee ea
municas per la Prefectura a la Segupla subversiu, sine, de prstesta quan
retat General.
es pretenia rezar la bandera d'Es
Per al senyor Daladier aquests
pans-a, que no era monàrquica ni reOrnissió constitma una cesta falta
publicana, perque no tenia cap escut
per part de !a Prefectura, i per _sien
monárquic ni cap corola mural, sine
rlecidi realitzar un vast moviment adels colora gloriosos de la bandera esministratiu.
panyola, Censura novament la conEl sensor Laladier elegi llavero les
ducta
i l'actuada dels escamosa, que
personalitats destinades a ocupar els
considera cnm a Matolers convertits
carreca que havien de deixar sacarles L'autogir Lacierva ola' ahir al metí sobre Barcelona
(Foto Torrents) en policies per guardar les esquenes
el procurador de la República, el pteals caps de la Generatitat. Tracto
fecte de Policia i el director de SeguAhir al mati l'enginyer senyor La- aquestes condiciono fosen igualment navament de lato-tal del conseller de
retas.
Diu que e ridä el senyor Chiappe al cierva efectua l'anunciada presenta- satisfactnries que amb el motor en Governació de la Generalitat i diu
teleinn amb el propòsit d'explicar-li do del seu autogir a l'Hipòdrom de maexa. I.acierva fou alsundantment nue va pretendre no tan sois faltar
la veritat quant a les causes deterla deci s in, peró el senyor Chiappe tila_ Can Tunis. A les onze raparen del aplaudit pelo nombrosos espectadors, aminants
de la detencia. sina que, adhuc
rufestä que es trobava malalt i que no senyor Larierva es presenta a la pis- des guata es destacaren les autori- va falsejar
les seres paraules en afirpodria traslladar-se a la Presidencia ta, plena d'aficionats i de curiosos, tato barcelonines, nornbrosos pitees i mar que havia annmenat "perros" els
escortat
per
una
esquadreta
d'avions
alises
elements
aeronáutica.
del Consell.
A continuacin l'autogir es tras- ratalans.. El; meus dos cognoms —
El senyor Daladier li transmeté !a militara, que, per no perdre el vosdin —són de procedencia catalana, i
comunicaría per teléfon, i el prefecte tuna es Iburaren a tota mena d'acro- lladi al camp del Polo J. C., on
obsequiat
amb un dinar, i un foren deis detinguts en campanyia meva més
co negà a acceptar el seu nomenament batismes extemporanis, bo i retarsie trenta san catalana. ;('oas anava
realitzats
diversos
vols
de
demostradant
la
demostració
de
Fautoair.
d'alt resident general al Marroc.
a proferir jo semblant instile a CataEl senyor Daladier diu que va Tumbe acomboiaven el senyor la- da i amis passatgers.
cier va alguns aparells civils de t'EsA les vuit del vespre el sensor La- lunya? La llibertat dos detinguts, desentir les pasantes:
cretsila pel jutjat, demestra que no
cierva fou rebut a l'Ajuntanient,
cola
d'Aviació
Barcelona,
e:s
quals
"Vas em deshonren. Em negra a acdona una conferencia explicativa del va existir la reunió clandestina.
ceptar el non carece. Aquesta nit es- prengueren tersa junt amb el famas seu inrent. Explica com en IptS tut
Un altre dels delinea de que se l'aenginyer.
taré al careen"
la demostraciO, organi tza- accident ocorregut en els assaigs d'un cusava—diu—era de tinença illicita
Tornant als successos del 6 de fe- daDuraste
per la Federada .Aeronintica Ca- avió trimotor que acabava de cons- d'arme s . Aquí está (l'orador la mosRoyo Villanovis
bree, el senyor Daladier ha indicas
truir el decidí a recercar una maqui- tea a la Carnbra) la llicencia d'arma
talana, Eautogir ha demostrat
que creía que entre la multitud hi manera
expedida
pel
director
general
de
Seirrebatible tot alta d'admira na aeria enes segura, que finalment
el problema s'aguditzarä el d'abet,
havia alguno llames que explotaren
que d'en s'haeia dit. Es estricta--ble li senil-da re s alta en l'autogir. Des- guretat, en gener de 1034. Portava en
l'assumpte Stavisky arnb finalitats po- ment autentic que la maquina de crin i les principals dificultats que li una mä el carnet de diputat, i a l'al- data en que la Generalitat entra en
litiquee i que hi 'savia tina minoría Lacio- va pot estar-se una estona calaste vencer i els perfeceionaments tra la pistola, disposat a defensar plena possessió deis serveis de Seguretat a Catalunya. Invoca la passada
que eslava decidida a envair la Calt.
inirnebil en l'aire, que pot baixar a auccessius que aporta a la trentena amb les armes a la mä el fur parlabra, el Ministeri de l'Interior i l'ElisS la vertical cono si fos un ascensor d'autogirs que ha constrult fina a mentari. (Rurnors.) Ara hés el que actuació de( senyor Lerroux a Catas.
lunya i diu que ell representava
Despees de donar-se lectura a la
que posada a anar a poc a poc és la data. Referí algunes anerdotes resulta és que aquest document no vors el front espanyol.
transcripció taquigràfica de la declara- iavançada
a la cursa per un home succeirles en Ens de les seres ma- té virtualitat a Catalunya, on cal cerEl CAP DEL GOVERN: Pera, no
da del senyor Chiappe. el senyor Da- de tal forma que per mitjä d'una quines, i remarca' eme entre tetes car una nona Ilicenria de les autoriladier ha mantingut les reveo afirma- carda hom pot donar a l'aviador, o sumen la aura considerable de sonno tats catalane s , i es dana el cas y erga- antisatalä.
El senyo ALBIAANA: Jo lampee
cions i Ilavors ha comparegut el se- rebre'n, si convé, un pagues qualsevol. llores de vol. Descrivi el seu novia- nodo, i que ha d'acabar, que un donyor Chiappe per a dosen araras a A Eaterratge l'aparen no roda ni sim model, el C.. 30, i explica con/ rmiten estés per les autoritats de la sóc anticatalä. Afegeix que la reunió
celebrada
al centre anomenat "Nos y
l'ex-presiclent del Consell.
cinquanta centimetrea, pesó encaixa realitzä fa pocs dies la gesta d'ater- República no tingui eficacia en una Ego" no tenia caràcter revolucionad,
LI. moras 1 finta pala feto
un sotrac tina mica violent. En aviar- rar i aviar-se de la coberta del cat- part del seu territori. (Holt hé a les sitia que ell hacia anat allí a Posar
dretes.)
Paris, 9. — la Comissió d'Enquesta se li cal Inés terreny, cense demanar, een "Dédalo", ancorat al port
la seca firma al llibre d'una dama.
Recorda el cas (teorema quan foren (Rialles.) "laven fosen sorpresas per
sobre els esdeveniments del 6 de febrer penó, una distancia superior als Valencia, perfonnanea no igualada
ha escoltat una comunicada del au quinze o vint rnetres. Lacierva fin per ningú. Lacierva, que km presen- tallats, riolentarnent, els cabells al se- l'arribada d'un agent que els prensil.
president sobre l'import dels danys també una exhibició d'aterratge emb tat pel senyor Marque:, en noin de nyor Gassol en un hotel de Madrid, ta si tenien autorització per a reunircausats abarre del 5 de febrer, que as- motor parat dcscendint amb pendent la Federació Aeronautica Catalana. i aquest senyor féu un dispar, del se, i sense valer-los els Estatuts de la
cendeix a la quantitat de at.450 francs fortissim des dune vuitanta o cent escolta unànimes aplaudiments de qual encara no se li ha demanat corno- Societat els invita a seguir-lo com a
per als serveis municipals i a 5o.i9 metres d'alçària amb l'hèlix en creu. l'atapeida concurrencia que amplia el tes, i a ningú—diu—no se li ha ocor- detinguts.
L'eficacia del control durant el des- Saló de Cent, -1 fou acOnitadat amb regut d'acusar-lo per haver-se defenper ale concessionaris de serveis.
sat.
pretisió • de l'aterratge en afectuoses mostees de simpatia.
(Segswir • ka Pa9. 5, mi. 3-)
També es den& a contixer una esta- cena i
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LA PUIL I OITAT

Les Lletres i
AVUI A CAN PARIS

Josep Obiols
;. Qui dels qui es preocupen o s'intetasen pel moviment pictòric a Bar.
«lona no s'hauri adonat d'agotara
coincidencia: Sunyer-Obiols expositora en un mateix dia? Eis començaatenta d'Obiols coincideixen amh la
corha mes aguda de la ruta sunoe?lana: ella on la pintura de Sunyer
retroba amb un fervor gairebé únic
(retroba?: esbossa. per primera regada) el usare precia d'un ne n -classic is me ~liaron, Obiols, eeeponlaniaament, fixa unes posicions que li san
premies, tot coincidint anda Sunyer en
la conspirada, per a alliberar
catala de la intriga deis esnobs.
En Obiols, pero, la rada:dar és tan
inviolable com en Miró: la mateixa
integritat — acuse intermitencia —,
la mateisa continencia, identica mo
deració. Tan divergents en els resultats. tot amb tea! Mes industrias
Miró; tan inflexible, pera. com
Obiols. Gala tots tres — Sunyer.
dacils i disciplinats
Obiols, Miró
ó. Cap pintor espaa llar inspiraci
nyol no s'asaembla ni s'assernblarà
Thai a Obiols. Ni a Sunyer. Res tan
allunyat de la modernitat com la
" modernitat " espanyola: Venç Mira
per Catalunya, tense preposar-slio,
tot pintant amh una impertinencia
que irrita Eimpreparat. Ha vençut
Sunyer. Pera> no °to j o:5: pula que no
hi ha combat. Obiols és la mateixa
catalanitat. Obiols êg el "no espanyol". (No Vantiespanyol, pule que
en ell no hi ha hagut presa de posaessió.) Obiols com a borne i com
a artista és tan estrany a Espanya
mas ho es un holandis. No ia un
fet de diferenciació aína) d'irreductibilitat. Mentre hi haura un Obicds
hi amura plantejat un problema davant Espanya. Per rae, d'irreductibilitat. (En Miró per raó del seu antiesnobisme: en mi mareta descobreixo
Sovint identics motius de diferenciació. Teta la força de l'art 1 de la literatura modernes a Catalunya radica
precisament en la seva sinceritat, en
el seu coratjós antiesnobisme, en la
radical acceptació de les dado, noves
com a problemes a resoldre sense tardança.)

•
La pintura d'Obiols és "penetrable". (En el sentit etimológic "d'en-

trer a fons - .) Mai, per?), no us hi
prendrä ni la "réverie" ni el oomni.
Deu precisament la seva penetrabilitat a la seva coherencia: ni confusió,
ni extravagancia. Tots ele volurna hi

ion diatints. Tant, que ni la claror
no hi pot vagabundejar com en les
realitzacions -de tants d'alces pintora,

es 'Arts
Arts

perqué hi ha estat disciplinada. Tet
és versemblant i realitzable en les
teles d'Obids, A la mesura humana
dels catalans: ni la divina malenconia no hi troba Yombra triste d'un
esquela on arreeerar-,el Tanta de
claredat pot arribar a torbar-vos;
tanta de precisió. irritar-vos; tanta
rEbutnanitat aconsegueix al capdavall
reduir-voo. A una mesura a lå qual
no eateu acosturnats per Ventura.
pera que us cal d'acceptar pequé Es
resaencia de tetes les virtuts que us
assenyalen uit lloc albirador en la
geografia (taita; per la pintura de
I Obiols 50U catalana i no espanyols
A bretona n eatonians. Per les gua-

ntera morals de la seca pintura, la
costra humanitat és adaptada a un
pairatge terrestre tan precia cern Es
precisa la frontera espiritual de Catalunya. La seva catalanitat este a:
nivell de la seca humandat: dan el

cisament a "Urbanisme". Conté les
eonelusiens del IV Congrés Internaciona/ del C. I. A. P. A. C. sobre la
Ciutat Funcional (que Es una ciutat
que 110 té res a veure, naturalment,
amb les antifuncionals i antiurbane
ciutats de Sabadell, Terrassa, etc., i
altres Barracepolia-Ciutat de. Catalunya). Illustren el text 38 gravats interessantásirris (me mobtren el procesa de desenrotllament de Barcelona.
Berlin, Madrid , Los Angeles, etc. Els
ajuntaments de Catalunya que no
tinguin esperit d'agutzil o d'entenamorts (que malauradament eón molts)
faran be de consultar els del G. A. T.
E. P. A. C. aluna de

pedra.

moure ni una
GER

Premi Miret i Sans

seu antitipisme. L'Obiola. Cont tots
els catalans ben regata. is un anti-

L'Academia de alones Lletres anuncastis: la sera caeacteriatica in pre- cia la convocatòria del Concurs per
cisament la singularitzacia de les al Pecad aliret i Sana, sota lee eemes universal% de les categorice — en gtiente condiciona: El prerni, l'indmat
del qual es de mil pemsete4. es oler'
el terreny de la plástica, éa clar!
J. V. FOIX a la millor monografia histórica d'una
priblació catalana. Els treballa hauran criasser inédita I que no hagin
esta t Pretniats en Ores concursos.
ElaIIiJ,resnnua Caldea que siguin presentats escrita
en cenia, en ciapla a maquina i signata pel set, amor. concurs sera
judicat per l'Academia, segues dur.
"A. C."
d'una p onencia formada pele
(Publicaci6 del G. A. T. E. P. A. C. timen
inembres que la corporació de.ignara
número su)
El veredicte sera fet pUblic el dla
d'abril de len. Si e l P r etil do
tos
adjudicat, arta convocas nnu conrurs
Un fascicle del G. A. T. E. P, A. C. el
rnateix dia 23
Els
troballs
sempre ie intereasant. En una ciutat
de presentar-ce a la secretaria de
com la nostra de conformiates, pus - han
l'Academia, carrer del Hielte Catasaustet, "mira'rn-i- no em - tocs - 1 al- dor, 3. El t
ermini Mailmissió del, tre.
tres reaccionaria de l'en i de la vida,
baila acabara el dia primer de niar,
un agrupainent arquitectònic audaç
a
les
set del respre.
ne
1931
cont els que acull aquella orgenitrecia, imereix les einmatieo ¿'aquella
per ala quals la Patria no es iotament una beata i inactiva contemplaCORREU D'AVUI
d'', del pasear, ans una projeecia de'
ves el futur. La cintas futura la (aRafel
*
Estrcrnv. — Aquesta
ran els audacias i no els arqueólegs eició, que
visitadisaima, sera' t'adata.
— els arqueòlegs de les idees i de rada denté. es
dissabte,
a can Gastad.
les arts pleatiquea la Catalunya
*
Nenas-ro. — A ran Casnar 5erh
seria filia de la Instes volantes de
superad/a i no de la contempladó de: Inaugurada detail, diseahta . una expoeiriA
T'AM del Diable o da les /atemperes i le dilsuixos de reacultar Vicenc Nad'En Bou de la place Nava. Un país, varro.
*
.51 LA PIII3LICICITAT du •I
com el noitre, on hi ha cimera com
Figueres— VOSelll per caz— que ato ,o x tr e dtOru . he pot i s ser-ho 'lela vostres
eta fa res de mostrar una estació de cOrr el ; g kelari, en catalanisme. Nonferrocarril com aquella amb la qual ao,nt-ne le lectura!
ens avergonyeixen <lavara rota els
*
Anth ART i Reviro, ¿e Cata.
estrangera 'tue entren per Port Bou; M.o la tultura nacional eixampla
on Id ha chueta fabril a
gadel
leves po es it .ilitats Mexpressiii d'expanmiNanarie que de eiutat sió. Ala qui interessa u Revista de ran n mes en tenen el nom. pecó no Pea ' 4.n Ya e 1 5 cal d'adreçar-se aiiat a la
resperit ni la diatinció, nereaaita Ma- Redacc16 i A • lministraciA: Tapinerta,
queara "conatruroarti de ',cm > eom els
*
remarcar: el !libre de 1.turictx
del O. A. T. E. P. A. C. Tot ',mur
Y ä. "L'etern ttmeni", de matt dinquadern número ra va dedicar pee- Cau
(erts.

EL

Disßable. 10 de mato ;

* 'Pida 2110if *1 ~errad Ve.nli
Piveiski ", l'obra cita de Lebnides Andreiev, p ublicado dins la Biblioteca Uni.
vera. de la Llibteria Cetalénia, de el reUse de tots ele altillo !libe« de l'autor.

La Paars. la tenebra, leí planee constant.

Revista

ment. Aisló fa que la novena es Hegellet
no solo arnb interés, finó. arnb delit per
vetee la tràgica mort del Reverend Va- La ImmunItat dels diputats
sili.
Rovira i Pirgili, a LA 11(..114.R1* DO, llibret.— La Llibreria Cata- TAT, diu que la consulta feta fels malamia ha pose a 15 venda, fa pocs dies, vistraes de l'AudiMeio de Unida al Triles segones edicies de dues grana obres bunal de Garantía: sobre /a ittemenitat
de la literatura mundial: "L'Atlantida",
dirittats del Barlatneur Mala froel poema èpic de atn. Jacint Verdeguee, ta que oquests senyors
que ultrapassant el Ilindar de les nos- mea l'Estatua interiorignoren o 551e55YS.
dr Catalunya:
tres frn nteres s'ha tares per erren del
"Es la legialació catalana la que
món. i - La Sonata a Kreutzer”. de Lleó
Tolstoi, publicada dicta de la popular Bi- ha establert d'una manera explicita
la immunitat, que ¿o una cornpanya
blioteca Univers.
lògicament inseparable de la inviola*
Mangan. — As imminent r apa - bilitat. Esser immune vol dir no esricia del volum XVI de les Obres de tar subjecte als procedimente judi.
amh anides de carácter lisie dais ordinaris. En el cae coneret dels
i narratiu, prologats per loan Estelrich. diputara, la immunitat implica la inSeit?, component el snInni XVII amb tervenció de la Cambra per la via leartirlee sobre pol tina i aesunntes inter- gal del suplicatori de procesaament.
nacional.. ‚tue p rologan el Dr. Miguel
I..a consulta de l'Audi è ncia de
de Unanurnó. que foil un dels bona arnics Lleida és sobrera. I molt mes si te-

de Maragall. volurtie eran,
sena eluhte, molt hen rebuts en els nostres medís literaris.

*

L'hommator a Cnnttnene.

recem d'un familiar del
nintrir Campmanv. ella ainrnat Per (Iris
t'Anca de la mota

m'ante dies la celebració del lasnottet

nim en compte que existeixen ja

precedents d'altres casos en que a'lla
seguit el cerní normal del suplicatori
al Parlament catala.
¡Es que abs senyors rnagiatrats de
I.leida, tot coneixent la legislació catalana sobre aauesta niateria, no la
creuen decisiva:Ajad seria adoptar una posició de

d'Immenatge nute els +bis amics ti !serien
organ itzat. S'avisare orortunemest
hiela. Les di5posicione legals cataladata del dit hornenatue.
nes eón clarissimea, i no hi pot hacer
* Berours. — Taexptasici6 de G Ui- cap dulde sobre Ihr interpretació.
/km R e rgnéa que s 'inaugura
Es que rolen insinuar que es traeaauí a Can
Paré , . estarn jpo. 4 .ada per In obres amb ta de disposicions antiaonatitucionals?
Paisedges de a f ellorca. Tortosa. Sir- 4E. que ereuen o imiten que el
yes i afa ne s de Barcelona. Cona una no- Parlament catete no té facultats Per
vetat ii l'obra (ranuess pintor. figuraran a fer la deelareeió d'immunitat? Alestanthe diverses figures.
horca el que caldria és que parlessin
amb claredat, i que plantegusin la
*
late
molts els col- qüestió directament i no pas de biaix.
w rionistea que
interessat la per
Per a tothom que plantegi
l'obra de 1nsea
s'exposara bona fe la qdestid, hi ha el let inne•
die s ahte. a la Sala Parea
gable que un Parlament, per a isser
tal, per a mereixer el nom de tal
*
Clausura d'rxensicinn.t. — Avui es dime un
régim de Ilibertat i de demo`13 ' 1.10.,1 . n la' e tnulitea sales de cal Pa- cracia, ha
de tenir diputes
ré. , le s eerin s iriems de Ramon Ca
mni immunea 1 si consta textualmany, Remen Cnrs ea 1 antic, expoaintent
llar
invinlabilitat,
és 'Mole, és
tae s nques tes ulule; d'art.
absurd que no eiguin immunee.
*
aferrare inatientra si-ui. a can Bus.
Un conjunt d'elegits per sufragi
mutet,, a le. rinc ae la tarda. una 01- popular sense immunitat reconeguda
TarriO ile naiRataet i marines de la seva formen una corporació, formen una
I p r • A narlina:
junta. Pertb no formen un Parlament.
el Baix EmPordä
;l'era bo q ue, a horca d'ara, hagués*
ha at9.;it dvlt anulo Eac• sim de discutir si Catalunya té o no
mal e xiy,i,-;6
paisatges i t!ors que te Parlantentl Per a arribar a aquest
We h c a u 'an Busquet,.
resultat no haurie estat necessari un
Feletut solemne."
*
rnn rorriie — .l q uesta tarda
les sis. retienitor Virenc
L'estat d'alarma
Navaitaduau
eanosieía d'una ridlerein de di.-tOlri
L'OP/N/0 M'u que oquest
hei v, i almetes almeelle•

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en
en catalti i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1..
Les d'esports, a Barbarä, 11

me. de 9,.ernar ent declara,u l'Esta,
d'uloema no plan vens al país. Elogia,
proeedi,nents de Mannel
Aen,ia i record," que n'entre
,'a
defmm de lo Refrtiblira el (cl'
aromaPI acarició:
-Calgue que la lId ile T'adema de
la República fos derogada i pie tiiig é e a governar el pais el senior Lerrama perquè bata tls enemics del regim poguessin maniobrar oberta-

EQUIPS PROBABLES PER A
OEMal

Espanyol:
DAVANT EL MATE
Eloren aa. Oro. Mai, Marta Soler,
ESPANTA • PORTUGAL
Cristih, Prat. Edelmiro I, !hondo,
Madrid, g. — Anit arribe la aelec- Edelnoro 11 i Bosch.
ció de Portugal en l'exprés de Lis- Sabadell:
boa. (me porte algun retard.
Formers. afnrrals. Giner, Gracia,
A l'estació de 'mi Delicias acudí Duran, Sitges. Sanguesa, Calvet.
Cual
nombrós públic, que tributé una cor- Barceló Esteve,
dial rebuda als expedicionaria.
EL BARCELONA BATUT A
Els jugadors i directius portugue SEVILLA
sos !oren rebuts per representants de
Amh temps plujós i esas públie
la Federació Espanyola i Castellana,
des clubs madrilenys i del Caca, se celebra dijous l ' encontre anhalös
S ev illa-Rarcelona, i vence' regulo lod'Arbitres nacional i regional.
Tots els jugadors vénen animadis- cal per dos punta a un, marcats en

sims, tot j reconeixent classe de el primer temps.

l'adversari, i

així

ho ha manifestar el

senyor Raúl Viera, que no oculta el

sea optimisme.

ESTACIO DE SERVEI

• ••

Des d'abans-d'ahir es troba a Sant
Lloren; de l'Escorial la selecció nacional.
Arribaren tots els seleceionats, llevar d'alguna que tenen la seva residncia a Madrid, que s'incorporaran
aval.
E l ala d'ahir fou em
p rat Pela se
el .Monestir, t des--lecionarvst
prés realitzaren un petit passeig abano
de sopar.

MONUMENTAL
Passeig Sant Joan, 100 - 102
6REIXAT

per a turismes fins a 20 HP.

Zabalo, que fou examinat ahir pel Frontó

doctor 011er, está en perfecte estar
fisic, i jugara, dones, &un/erige, desapareixent els temors d'una possible
indisponibilitat del defensa catali.
No hi haurä cap canvi en l'equip
que dona el seleccionador fa ja mes
d'una setmana. Aquest equip, els nema
del qual sap el lector de menuiria,
Zamora, Zabalo, Quincoces, Cilauren.
Marculeta, "Fide", Ventolre, L. Re-

gueiro, Langara, Chacho i Gorostiza
L'ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DEL COL.LEGI D'ARBITRES AMATEURS
Aquest vespre, a les deu, se celebren a l'estatge social de la Lliga

Amateur, Ripoll, 25, l'assemblea general extraordinaria del Collegi Cata.
/is d'Arbitre' Amateurs, convocada
per tractar de la projectada fusió entre l'esmentat Colltgi el "Colegio
talana-.

presa en considerada, en certa manera, per la Feil erad& i la solució de
resina:note s'apuntava ja C001 a pos-

sible anit.

cenferencia haguda ahir entre la Nacional i la presideneia del
Barcelona, i'ha dibuixat la possibilitat que el partit sigui ajornst per al
<Momeo o dijous de la setmana e l ltrant, a robjecte que pugui un dels
internacionals reintegrar-se a l'equip
Segens

del sets club. El seleccionador prescindiría després d'aqueas jugador per
al segon mata ami" Portugal, i p odría, per ten; actuar lambe a Lea

Corts.

Principal Palace

Tel. 2 1510
ditssable. Tarda. 413
CELAYA II - CAZALIS II
centra
ANDRINUA - TEODORO

Arlo,

Nit, 10'15

IRIGOYEN III GUTIERPIEZ
contra
GURUCEACIA - UGARTECHEA

Pilota Basca
FRONTO NOVETAT
Partils jugats el dliona , die aa
març de 1934:
Tardar
Qtiitìlnln Proden, SarrIonnintaja, Gavirla, PheZ, Urquidi.
Gitatiyador, Pruden,
aal, Pérez.
Pa ['lit:
Sarriona indla - R141.0145, colea Pruden-Urquidi, 50.
Segona quiniela: (hallarla 1II,
Narre I, Elorrin, Arermendl,
Qiiintana [TI.
Guanvader, Ganarla HL—Collocal, Natru
Segon perfil: Galiana IU i
Eliarrie. 50. t.mnlia Azurinendi
Narro I. 47.
NIt:
Partit: !regulen!, J Unamunn.
4 $ , contra Zarraga 1 AbarsOlo, 42.
Quiniela: Irles. Chistu 1, Airarte, Zornera, Campee,
Ouanyador. Laza. —
Airarte.

Profesional de Arbitros. Región La- de

EL PARTIT CONSTANCIA-BAR,
CELONA SE CELEBRARA LA
SETMANA VINENT
La gestió feta pel F. C. Barcelona
prop de la Nacional per eludir
minatbria amb el Constancia, d'Inca.
P e r tenir seleccionats per a l'equip
nacional Zabalo i Ventolri, ha estat

3

PTES.

&claree no inspirara pas mes conllança als republicana que ja no en
tenien naire atiene que es declares.
L'opinió pública viu en estat d'alar.
ma permanent d'ença que el senyor
Lerroux va pujar al Poder. i no cesserá en aqueat estar, iß a duo no es
tranquillitzara, fine que el senyor
Lerroux no es retiri a casa seca a
viure en pau i tranquillitat la aeva
ancianitat tense preocupar-se del be
del país i de conocer els g rua amics
i "correligionarios". El dia que el se-

el hambre, y se reclama, entre otrat
razones, para que éstos seducidos
salgan de au engato y se advierte.
formando parte de esa misma socie.
dad, que no desea sino seguir loa ca.
minos normales de au desenvolvi.
miento.
Una obra ineludible que reclama
su atención, cada día con mayor ur.
gencia, tiene el Gobierno por delante,
Comprendemos que para dedicarse de

lleno a ella, con la asistencia lodo:
que necesita, tiene que encauzar e:
p roblema del orden público. Hjgale,
pues. Que de una vez desaparezcan
del horizonte nacional esas amenazas
y esas turb:as maniobras que lo ente.
nebrecen. De una vez, y esto no es
pedir demasiado, porque /mistan que
una vez se muestren la entereza y la
ruolución de unos gobernantes para
que la revolucian sufra un rudo gol.
PC. Que su auxiliar más precios es
un Gobierno vacilante y su enemigo
mayor un Gobierno decidido. Harto
saben esto quienes la mueven y la organizan y bien conocen que el eco
que despertaría en la opinión una
obra gubernamental firme y recta se.
ria de tal magnitud y de tal empuje,
que el aliento nacional bastaría para
despejar completamente la armó,.

fera."

Cal evitar l'avanç parlamen.
nyor Lerroux faci això, aquel] dia el
tari de les dretes
pais s'aixecarh ell mateix l'estat

d'alarma i respirara Mentrestant, un
HERALDO DE MADRID dos aso
estat d'alarma oficial declarat per un luttunl
Parlament no por sostenir
Govern que presideixi el senyor Ler- Corren que es eaPtingui Ontb
autr.
roux, en lloc de tranquialitzar els tic republiranisme, o no fotso
clutadana, encara ha d'escamar-los o goteras a oust de lesdrefes. gnecense
El
ea.
tutea"
vern que ro tattre 110 governato, i le!
Ja es comença a governar? drcles, cansades, el ;un esloadrar. El
nou gaitirret COlift nÇa a actuar ea CON.
EL DEBDATE aplaudeix, natu ral- seqüencia o gust de les drctes frer Po.
ment , la detlaraciO de festot d'alarma; der soncuir-sr:
podria ddlude con.riclerar-ba coa,/ rus ¿iii
"Lo que dijimos a rail de las d e cp ,npi. L'emana, eseudant-se en una of i- d ones hemos de repetirlo hoy: un
„16 que sent -glatir cada dia nt.n30, Parlamento de la República mediatiuna inflexible 1 serena smenilat. Si el zado de tal modo por los monárquiGovern Ii,, fu niel, promet apuntalemlo: cos o monarquizantes ha de (liso:.
''No verá co nosotros más que una verse, Y que se llegue a este extreexigencia de que 5e3 fiel a si mismo. mo interesa a los republicanos, porEl prestigio de la autoridad nos in- que sin capacidad para sostener Go•
teresa a todos. ¡E.stado de alarma? hiernos, sometido a forzosas parálisis,
Muy bien, decimos; cuando el Go- sólo cumple un fin lamentable: el de
bierno lo ha declarado sus razones despreatigiar el siaterna.
tendrá. Pero si tenia razones, éstas
La Ceda , que apoyo al Gobierna
piden que lo ä articules ,be la ley vi- anterior, apoyará a éste hasta gua
gente para eza situación se apliquen saque de él todo el partido posible;
ton oportunidad y sin lenidades, Le después ayudara co una (Insta a sos.
culpabilidad la respon,abilidad del tener otro con maaor base de agraGobierno, cuando
'
rige una sociedad rios , a quien pretenden luego suceque a!. i se sitúa junto a él en el peli- der. Pero lo 5 republicanoe no pueden
gro, serian enormes defraudando a prestaree a tal juego. Loa republica
esa sociedad en sus legítimos anhetarar unido% para pedir-noshade
los. Nadie pide Itecatombes, ni nadie la formariAn de un Gobierno nacioe
pierde la serenidad. Se reclama tan nal republicano ime exehlya a 'a
salo, en cada caco y en cada mo- Ceda y poner en ejecución un promento, la respuesta adecuada a quie- grama netamente republicano, e acunes no tienen reparo en arrastrar a dir a nuevas elecciones vi las dere-t.
muchos hacia la perturbación y hacia chas estorban tal labor."
.e

drom. Es a dir, que al> 30CiS que han l'esmentada eategoria de pes que mds cada
diumenge es portaran a cap al
W;:restai ti., ,T u els que P ag an, ni(1,(11W,I durant la temporada camp del Laietà E. C., situat a: cargrexur 1-er tan aquest mea els resulta- El mata Se celebra
al París R;ng
rer
de
Vilaclornat, entre els de Prore cdnpletaiment gratuita la seis qua!, Me/al:ola va vencer per punta en
deu VellZa i Rosselló.
ta, it socts Oe: Casal fina al dia de la /ondeara.
La competició coniengarà diumenge
Purill: tez., u tliiinpoe motitre mauguratif Of.C.3 4: del vekelroni
v1nertt, a les quatre de la tarda. amb
Al mates, termo I dintel record!, al,
Chistu I i Arrulle.
dos interessants partits que, com tots
moderno da Earcelana i Catalunia que
els altres, es jugaran aa aamp de:
PRONTO NOVETATS
aman fines el turrare fixat et dia 3 de
Laietà.
lebrel aa.b al ca la conittensia donada EL 1 CAMPIONAT DE CATALUDimarts a la nit, al local de la reZarraga i Abasoio (ea), Mata.
al nostre estatic per tal de resoldre
NYA DE NEORITS
dudó de "L'Opinar)", domicili del
contra
La Federació Catalana d'Atletisme Comité organitzador, es celebré reIzeguirte i Unamuno (ea). vermells qiiestié de l'ernplaçament /le] velodrorri,
i con, sigts si tie so ala presentid cap fa pablic l'ordre de
proves del I Carn- nunciada reunió de delegara dels clubs
El* dos &testaren; aso, de l'actual oferiment de terrenys que reapongues
pienat de Catalunya de neófits,
inscrits i es procedí al sorteig dele
quadre s'enfrontaren una vegada mes,
Ce C eS t it31 1 del marre majecte, des ea celebrará a l'Estaai Municipal que
perrita a jugar. D'aquest sorteig en
tampoc •quest encomia no done d'avin es comencen les gestions per pro- M .. ntjuse el dia 25 de maro, metíde aceti el calendar: de la
competietó que
una aaperiaritat rnanite•ta per e p'..- redir a l'euiplaçament del velhdrom al tarde:
a les 9 del metí, lOO metres eli- es el següent:
der adiudiear la autiremacia als
caree,
de
Tarragona
cantonada
al
caeP ri
minatóries, n es hnal, 5.n00 nietres !liPRIMERA VOLTA
inaguirre crmneneà-mera'ds. rer d'Aragó, o sigui al mareta lloc que a os fina l. 4 00 metres eliminataries, ales de mara
seguris-ons, pegant i collorant la bala ja s'havia fixat de bell antuvi.
S a du ricial. — A les 33 0 de la tarda en
Sans — Femeni A.
com ell acostuma, i arrthe a prendre
El Casal Ciclista de Barcelona fa pu/st: disc final. zoo metres final, llarFemení
B
— Atlas.
set punto d'avantatge per al sea co- constar d'una manera categórica que cada tiiaI. 1.3 00
metres final , seo me- Descansa el Barcelona.
lor; desurda del punt
a desoir de tots els velódrams que pu- trea final. i 4 er roo reerngaaçaments
t8 de mara
caigtie, i feu alai possible que Ztr. ru in construir-se a la nostra clutat final.
Sana — Femeni B.
raga, que fina aleshares esteva epa- ahani que el seu no per aixia deixara
L'inscripció
continua
Eemeni
A
—
oberta
en
e'
Barcelana
gat, ansb una brillant reacció, ani. de portar a cap la realitaació del set, 10C111 fle
la Federada, Catalana daatDescansa el Atlaa.
vais i arribes a pasear dos punta. projecte.
letisme,
narren del Doctor Doy , naiQuan tot (eta preveure yna ah-tedie
niera tu, .uts ele dies de 6 a g del vesSatis — A2tiaa.
5 d e men
dels Watts, unes falla ,les incompren•
pre.
Fenteni B — Barcelona.
sibles d'Abasolo decidiren rencontre
Descansa el Fenteni
PAS DE CATEGORIA DELS
per ala sena contraria. Unamtino arnh
z d'abril
ATLETES
aeuesta ja eón dues actuado, se ,
Les reyniona d'avui. — Aquest vesSans — Barcelona.
Federació Catalana d'Atlas:ame,
guidea que esté des enrotllant un joc pre se celebraran sengles reunions puFernení A — Atlas.
que de continuar molt aviar caldri gilistinues als locals Iris Park i Saló la públic que d'acord arnb el que ja
Descansa el Fenteni B.
esteva antintiat oportunanient, tots els
que el comptin entre les primeres Arenes.
8 d'abril
atlere5
participants
figures.
al
Trofeo
Iloloek's,
En aquest darrer local es donara
Ferneni B — Femeni A.
°ROM' Ja segona de les reunions amateurs, han passat a la categoria de neófita
Atlas
—
Barcelona.
pertanyeran a aquesta categoria
natrecinades per la Federació Cata- ipassats
Descansa el Sana.
ris Campa:mata de Catalunya
lana. El p rograma es el següent:
La segóna volta es jugara els dies
neófits.
Teira-Ballesteros i Tapies-Céspe- dePer
15, 22, 29 d'abril i 6 i 13 de tnaig.
tant, en totes les preves anun- 31111/
des, pesos mosca; López-Peredes i
el niateix ordre.
La segona eta-v i de la cursa Paris- Tatarquez-alirea
per a aquest mes de marc
aquesta finalista del ciades
Els perlita aorrespenents a la p riatletes pasearan tinicarnent de la caN;ça fou guany.t . rla pel francés La yéramnionat de Ca.talunya, ye- tegoria
mera jornada no podi en isser mes inbie, atiene a curta distancia per quatre DaS3at
de debutant, a la de neófita
5r • S ploma; De Angli-Cortes, peso.
sigui q uina signi ;a marra que facin. teressant'. San! i Eemeni A inaugucorrednr5 belgues.
lleuger; non-Arias, pesos ploma.
raran la !Mita arnli un part lt que sellS
A mea, es prega ala atletes partiHeus aci la elaasificació general des- Blizimez-Sabias. casos gall.
dulste ha d'ésser un dels 111e5 emmitio,
aras d'aimesta etapa:
cipante al Trofeu Molock's que pasi
el Femeni B i 'atlas completen la
A l'Iris Park, es diaputsran els seT. /..4.0hte (Fram;a1, en
tz h. 36 •rs giients encontrcei Deaprés d'un pre- sin qualsevol dia de vttit a nou de: jornada 7nagnificanent.
vespre, pel local de la Federacia, car3 1 s.
liminar a g uatee represes pujaran al rer del Doctou Don , núm. ro, on p02. raaary u ltèl gica, mateix
temes.
els pes gall Merino i Cervantes. real, retire tota mena de detalla per
3. Archamband (Freno), 12 h. 3h r:ng
els
nuats hoxaran a si, represes. A a continuar practicant
l'atletianie
minuts $ 2 5,
Boy Scouts de Catalunya
rentinuacita, mata a la mateixa dis- facilitar- los un
pla d'entrenaments
Mervicl (Franca), mateix teme. tIncia entre González i Burke, pesos
dels
guata es autor l'entrenador de
Els diferent 5 grupa de Boy-Scouta
S. Louviot 1 Franca), ~ti j a temps. Ileuger. Deapres, Fenns', ex-campi6
:5 Federació senyor Joan Serrallima fe
Per acacia de maquina abandona Al- d'E:envara amateur. orees gala conCatalunsia sortiran al camp (leBofill.
nta,
diumenge, cha Ir de marc, sota
varez, el qual el Ma a hm ns hac i a e h re- tra SO uni I finalnient l'en:mitre
Aquesta temporada es presenta de l'ordre seetient:
test una cursa molt interessant. Na ente els necee ell.tin
les mis actives per a ratletlanie catali.
ADRUPAMENT
q u eda, clanes, en curea cap corredor es.
Mataniorns.
per la quantitat d'atletes que han CODE BARCELONA
P ail Y 61 , j a q ue C ardona no arribé 3
William
Broocks,
el
proper
adversaIlletKat
ia
temporada
actuant,
aixi
Llabetona.
— Reunía a les ;asa
Q" Utt e e la startida.
Ti de Gironas, ha arribat a Barcelona con, per baver-se batut des record,
del nutrí a Rivadeneira. Pressupost
— EJ Casal Ciclista de Barcelona re- .A luir, a la tarda.
va arribar a [Inri'
ele Catalunya absoluts i tres univerpesseta. Sortida a la fent de Sant
corda a tots els amansa del ciclisme que
en avió el pes ploma anglas sitario.
Jordi. Menjer ired. Formació del
aquest ITIe5 ele tuarç és l'últim que eI4113 \Valían' Broocks, el qual Isa de hegran
cerco l i crit del !lobera.
dret a ingressar al Casal com a vici ar- xar el proper dirnecres contra Pases,
Tercera categoria. — Reunió a lee
do n ista seine distrenre cap quantit g t. Es (airones. Segons les relerincies qua
6. 3 n del metí a Rivadeneira. Preaa dir, que les persones que per tnt aqueo, ens dóna Olympia Ring de resmen•
pessetes, Sortida a Can
mes ingressin ram a socis líe l'entitat tat pu g ilista, ea tracta d'un jove da EL II CAMPIONAT DE CATA- ,- ulmat
Menlar (red. Cencúra de nuanys el qyal, havent actuar bri• LUNYA PEMENt, ORGANITZAT Sauró.
ee'le fan Iliorcivent al sea tenme cle les
sos. preves de terrera nasse.
Ken y a del Velòdrom que per dret
Ilantment en el camp amateur, ha p asPER "L'OPINIO"
Segeina categoria. — Reunió a les
correspongnin.
Ist fa nor al proleasionaliente.
L'epoca-tildó desvetl!sda per anuest 7 del madi a Rivarleneira. Pressupost
FI Casal Cieliste ele riarCelOna crea
Ratelle vençut par Mendiole.— El torneig. «Ramitas/ per "L'Opinid“, es l'no peesetes. Sortida a la Rienda.
nrecfs der l'aclariment nue cf valor de pes mosca tilapi Mendiola, la bona reflecteix ',muta ‚lira per les
nombro- Me niae per patrulles. Prosee de terles ardor,. que es "dieran als tecla se- for ma
de l coral hent auenyalat repecesneultes que reben als organitza- cera clagee.
re el mateix cite l'import de les mines tidament des d'equeates
columnes, dora per part dels clubs que hi ha
Primera eategorla. — Reunió a les
nagatles del del yen Meres a l'entitat acaba de batre el notable boxeclor inscrita i per part del nornbram
7 del metí a Rivadeneira. Pressufins al dia de /a inaugureci6 del velb. francés Batalle, un del, bo g ador, de Que desitja asaistir als festivals que post
a pesseta. Sentida a Torre Bella

Atle tisme

Boxa

Cielisme

Ras q n e tbol

41444444114.n

Pía'

Premsa

ment, perque Gil Robles anuncié) una
parada Ieixit a l'Escorial, perque
Prime de Rivera organitzes les seves "falanges" i perque guillats del
tipus de l'Albihana poguessin circular lliurement pel carrer a ter pallassedes tot i valent-se d'una investidura
de diputat.
El primer responsable que les coaes hagin arribar a l'extrem que l'estat d'alarma sigui necesaarj es el
Govern del senyor Lerroux, que viu
de la caritat de les ¿retesque ha
perniles que els que el 14 d'abril havien d'haver desaparegut per a "enlate, tornessin a sortir al carrer; que
Ira ordenat que la força pública eta
ernpari, i pata el P oder del 'l'al eis
jutges fan eta olla groseos i no veten
delicte allá cm a la conaciencia de
tothom n'hi ha.
L'estat d'alarma que el Govern ha

liELS ESPORTS
1Futbol

de

tlallInalllefflawnlmefflUounnffl1~13.11~15.15m41.1.111311•0fflemeannnor

Fiin o, ilusto 6Cronics
""Pah

menjar individual. Practiques de *gema claaae.
Senior-Scouts. — 'Reunió a les 6'3o
del mati a la plaçe de F. Leasepa

s

Snrtitla a Sant Jeroni, font Groga,
loan del Pont i Pla de l'Arar. Prac-

tique s de !cuera elasse moviments
ardenats.
Rover-Scouts. — Sortida a Mar.
taren (Ca l'Amo). Pressupost 3.30
pessetes. Reunió a les 6 . 3o del metí
al baixador del passeig de Gracia.
CIirl-Sconts. — Reunía a les 7 del
metí a Pónmela. Pressupost 5 pesacta. Sortitla a Santa Crea d'Olurde.
Visita a ies caves. Menjar fred. Prac•

es

is

U3

re
E

tiques de :lutona i tercera classe.
Per a details i instrucciona: e:5
fi r y-St: OUIS. a Via Laietana, as, 1 a
les Giri-Scouts, a la placa es 14
Sagrada Familia, 3.
AGRUPAMENT

e

ius

l

L

DE BADALONA
les a-'13 del rasad a la
placa de Roca i Pi (estecia). 50e.
ruda a Sant Adrià, Santa Colom' i
torre Paro. Tornada per Vallensama
Canyet i Badalona. Menjar (red i
individual.

Reunia a

AGRUPAMENT
DE TERRASSA

Reunió a :es 545 del mati a les'

tatge socia:. Sortida al "Nfolinot'
(Viladeravalls). Practiques de rastreig 1 d'orientada,.
AGRUPAMENT
DE TORTOSA
Rever-Scouts. — Sortida a la font
Calda i vivita a lea mines de terra

refractaria de Pinell de Brau.
Senior-S -outs. — Sortida a la basa de Nota Carreres.
Primera, segona i tercera cat. —
Reunió a resurge social. Conferencia escoltista pel comissari de Reme) •
Scout% senyor Climent.

•

-•n•••• • • ••1111••• • .

BUTLLETI DE LA NEU
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Publicat per l'O ( icina de Turisme de
Catalunya amb la cooperació del C.
E. de C. (Club Alpi Catali). Die 8
de mere de r 9 3 4

LA MOLINA
FONT CANALETA. [Seo m.)
l y raiX de la neta
em.
Temperatura mínima. oa
Estar del Cc:, Cebert.
Direcció del vent: S.-0.. calma.
Oheervacions: Neu variable.

NURIA
(SANTUARI, local os.)
Gruta de !a neu: 33 cm.
Temperatura minima. 3'.

an
E
ta

nc
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on

Pa

Estar del riel; Ceben.

Direccia del eenti N.. fluix.
emservacions: Neu torta.
ANDORRA tRei
tsgiaZoaalira,
inionac
n
214
RAFOS DE PEGUFRA (Reftla
deis Rasas, 1.800
Neu, by: Tel.
peratura mínima, 3'; Cel seré; Vent,
dun."Al.l. D'ARAN (Pert de la Bottai•
gua, 2.070 m.). — Manca informació.
CAMPRODON (Pistes de Molls
taro m.). — Manca infermatie.
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sempre a Barbarä, 11
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1.11 PUBLICITAT.

Militars en automòbil
Els companys Tres albillanistes
/mis de
Del rohatori
Fou aprovada definitivament la del sabo eiador detinguts altre cop Són durament Portaven
veloeitat 1 atropellen

Parlament de Catalunya

Lee mimos de "La Veu"

eangsterlame bandea(

t

Arnau

Hei de Cooperativos

comentades pels el motorista de Cir. a Can Sert
enlació que va
Ahir al vespre fou
de
Consellers
aturar-los
Comenek la diseussi6 de la llei de Mutua. No han estad reeone.
saquejat un quiosc
¡pato pela testimonia
litats i de la Hei de Bases de Sanitat
Gevernació
de rellot¡eria
Assistèneia Social
i de Justicia
La Diada de la MecaAhir foren novament detinguts,

SO virtut de l'estat d'alarma, posats
a disposició del cornissari general
d'Ordre públic, els albinyanittes José
Nona atuzan, Juan Sabadell Mestres
i Pedro Castanyer Aclusa, els quals
foren agafats en la reunió de la pe -

upa "Nos y Ego"
Jutjat.

El

lk tres quarts de sis el president, sera Casanoves, obre la sessió.
•al balsa vermell hi ha únicament el
muelle!. de Treball. senyor Barrera.
eseons estan deserts degut a la reat a; de la majoria.
Le, tribunes estan també deearsimaas. ES 'legisla i aprovada rada de la
atasia anterior.
Passem al%
PRECS I PREGUNTES
El ernyor SAURET demana al consellar de Treball sobre el Reglament pualicat per "Riegos y Fuerzas del Ebro.'
serme per la Confederada Ilidregra{aa, ver tal de regular els drets da'arree . • •'- embeseamer . s aa'aa
lee Centrals eleetriques de l'esate per
reestg:a Companvia. Demana que sigui
raacat el Reglament en el Bullen de
ii Generalitat i protesta que les reciamata ra s'hasin d'enviar a Saragossa.
LA LLEI DE MUTUALITATS
Es rosa a discussió aquest projecte
is Uta.
E! senyor SOLER f BRU pronunca llarg discurs fent la rresentació
¿t .:dictamen en nom de la Comissid.
Histeria els antecedents de! mutualiaa Catalunya i estudia a grane trete
5:5 tres capitols de que consta aquesta
que ha estat dictaminada arnb la
eusimitat de rota la Cemissia.
'enyese RUIZ I PONSETI loteoté ser la Minada socialista. Manifesta
ese si són necessiries les mutualitats és
aget a les deficiències dorganització
roza Considera que en comptes eraasees mutualitats hi hauria erhaver
n ten regim dassegurances socials que
eais aguelis serveis que han de peceies mutualitats.
Formula Ileugeres cbservacians a les
geaes pronunciades pel president
a Comissió, especalment en el (r..:e fa
nrencia al control de les mutualitats
r la Generalitat. I BRI: reetiie:a
Li senyor SOLER
knment. Mannesta que en a:guns
anta com en malalties, el mutualisme
e ei cisterna mis avantatjas. Es—du-:a lent que concentra tcts els esforcca
usa de sol molt mis vigoró,: i eficaç.
alaMiesta que molts Estats i
enre internacional de Ginebra han
mutilen amb caràcter obligatori a Ilusa
aaes les mutualitats.
Es dana per acabada :a discuseió de
'e satelizas i es pasea a 'a de l'articule. Sense discussió s'arrasen els arti'.es primer, secan i tercer.
La COmissió -propo sa una nava redacta de l'article quart.
El senyor FRONTOSA manifesta
:2 no coneja aquesta nota redacció. la
proposa que quedi pendan cl'apro17',.
2, eguidament s'aprova l'article cinquè
Rae discussia.
El senyor RUIZ I PONSETI prosa la supressi6 del 5iSe, en el qual
astableix que les funciona dels orga.311e5 direntius no comportaran SOU5 Tü
eys de cap mena. Creu ene ha criniWa t en aquest punt la mes amplia
:aberrea car ell no vol tainnoe que
en els directius de le: mutualitats co'-eia sous sind solament que se suprimeix: l'article. Creu que així tindran més
efectivitat les tasques directives.
Cenyor SOLER I BRU, de la
s'fii oposa i es mostra partidari
la no retribució deis carrees direcaus. Manté l'article tal corn está reCarat.
Rectifiquen novament els senyors
RUIZ I SOLER mantenint Ilurs punts
ee. vista. i s'arroya l'article sLsè amb
Cl! vsts en contra dels socialistes.
discussió s'aproven els acti-

.

SOLER I BRU maniies-

respansabilitat illimitacla dels
- a q ue la refereacia
te a....,aeda limitarla per l'artkle 2.
senyor RUIZ I PONSETI es ref"tis al nombre minan de peticienare per a la convocatòria d'Assemblea
Olraord,näria que figura en l'anide 9.
"9121 s'ataraza després d'una pctita motaació gramatizal pel dioutat esmentat.
Ea amor RUIZ T PONSETT. elecrea In supressió del segon paragrai
a article in.
encor SOLER 1 BRU manifeaa
rs eh calcat de la He i sIe C onlaaraS'aprova l'article. i els 11 i 12.
Se gateen la diectiesia i es precedeix
votació definitiva ge la Llei dg
Caneeratires, la qual és aprnvada per
tanimitat.
LA LLEI DE BASES
DE SANITAT
Es posada a discussió la Hei de Ba2, Per a Vorganitzacia deis ser veis u.
Stata t i Assistència Social a Catalunya
El senyur CON1LLERA presenta a
di ctamen en nom de la Comissió. Exleesa el seu ahast i la necessitat de ti nturar eis
el s serveis de Sanitat
!P Ci a Social, sobre eta quals la Genera• en virtut de l'Estatal, te luri,dicciG
"IPIeta en llurs legislació i execució
. Parla del propiaat d'anar a la creade anclis ¡ subnulis sanitaris i denhas d'assistència i hospitaleries a le.
(enarques. Aquestes instituciens Junciau,ran seta el control de la Generalitat
11 ' mitià del seu conseller de Santat,
E/ senyor sodo I BOFARCLL forral la diverses observacions al projecte,
al qua' s'oposa en tersa manera.
, catalítica el prnjecte de Ile d'exceslivament casuistic i afirma que casalkaal la altre Govern podria estructurar
un altre sistema d'organització deis sersanitaris que dissentis de l'actual
ae

Pr este de Bases.

rAn sidera que moltes qüestions hi
!ac anament eshosaades, tnentre d'altero.
ti
nflurea en l'e je aprovades, role la Hei
t unicipal.
Aca ba demanant a la Presidencia que

Estant de tened al carrer de les

Corte Catalanes els matoristea del De.

jutjat fl amero catorze essigue alar

a la presta per tal de prosseguir les
actuacions derivades del sumar; per la

reservi la parauia rer quan es dis- mart de Rafel Amasa quan intentava.
cuteixin els articles a què petisa opo- formant part d'un grup de sahatejasar-se.
dore, calar foc a un tramvia de la
El CONSELLER DE SANITAT
nia eh. el die t del mes pascar.
tervi en el deba: alanifesta que la Co- El jutge senyor Fernindez Caeada cimintió ja ii conteetarA degudament. El! ta a la presa ele aeents de Polheia h ele
snlament vol formular algunes observa- en/pie:as que ennven en ralludit
airase.
i la mare i jala mestresses del
Es refere i x x les comarques saniti- pis del carrer sie Cabanes, en el nieta
estava
rellogat.
estructurades
i
delieles les quals sean
mitades amb un arate.; propi, prescinNi els policies, ni els tramviaires. ni
dint de les geografiques. La base ele les diSpeStrCS del mert na recanegueren
cada una sera la seva poblada, que es cap deis detinguts al carrer de l'Aurora.
calculará en eo mil habitante per a tot i que el Granero, ei Cardona i el
Pascual contessaren que acompanyaren
cada una.
Manifesta que ama la institució de la l'Arnau en l'acre del sabotatgc, i Pascarta municipal sanitaria s'evitara la cual afeei. a mas. que !savia anal junt
duplichat de ituezions traquest caracter amb tun desconcgut. al ro del carrer de
Cabanes a recollir el hagat,ce del MO75.
entre els ntunicipis i la laeneralitat.
El jutge es dedica a posar en clar
Rebutja raiirma n-ió del sea s-ce Sima alguns exrrents refcrents a la forma com
considerant la Ilei en discussió cont un fou traslladat el va s feri t de l'Arnau.
atemptat a l'autonomia municipal. Crea n sigui unan encara vivia. i a provar
que alguna ternera els podrá desfer res- d'esbrinar si els quatre detinguts hameatat diputat estudlant l'articular. Al- Sien participar en la mort del seu cototrament. tant el cnneeller de Sanitat pany.
cara la Comissiä contestaran totes les seCom hem da abans. els tres primeraves observacions.
ment emtentats clan confessat coautors
El senynr SIMO I BOFARULL rec- de tantea de sabatatge, pera segueixen
tifica novament. Considera inoportuna la ttegant la seva intervenció en el tras intromisii6 de la llei en el problema dels Ilal mort, i a desgrat d'haser-se conmeneos titulare municipala els quals--diu tradit en algun ount en alla que sepa—no paga la Generalitat o l'Estat com radament han declarat. no inu possible
als meetres, sinó els ajuntaments res- de fer-los posar d'acord. En l'únic que
pect tus.
segueixen estant-hi, és a descartar que
Considera excessivament detallista el Lilas Montagut prenguis part en els
projecte, el qual creu que únicarnent ates que motiven el sumara
hauria d'establir les bases manases de S'ardeni la practica d'algunes diligencies roe a reseldre ; adune l'esdevingut.
sanitat.
és malt probable que aten mateix el jittEl senyor RICES SOBERANO rec- jet dicti la sera reeelsició refereut als
nitre per la Comissió i sOfereix a tots detneuts.
els direatats per donar-los els azlariSe 521 q ue a la Cams s aria General hi
:nema que calguin.
ha un altre &tima, del qual se SUEl aerl eor 51110 I BOFARULL, rec- Pesa. ron canfiaineire, que is el eme
tifica TvsvaMent i insisteix en que la llei arta amb el Pascual a recall ir les reenvaeix le s atrihueions municipals he, ¿e l'Arnau. Les dimeaeres d'aqueat.
rerb, taropoc raen reeeneem. Amaet
en la verja seis facultatius titulara
El eenyer DENCAS crea que els inti- neu rer san e tze s era eas at a aispasicia
nicipis es trohen impe gaibilitata per a del ititjat tan aviat com eiguin fetes
cantrolar la Seniles, car es traben man- linee infermacians que manquen. taladanades amb altres deberes. ia que ln
cats de mitjans necessaria
cenvencitnent que ha pres part en alSe 5115pè ll artue st dehat i són llegas el
tres
actes del gener e del que s'escadiversos dictamens de la Cornissia
teix.
nicipal
El jutjat acaba la seva tasca a /a
Seguidarnent s'aixeca la sessió a les prea.
a les deu del vespre.
vuit del vespre.
Els detinguts segueixen inenemmicats.
ii

PES

SEMBLA QUE EL

ESTABA ENCARA OBERT TOTA
LA SETMANA ENTRANT

Parlant amb els senyors Barrera i
Mestres, van dir-nos que abans de
començar la sessió la majoria s'havia
retina per tal d'estudiar els diversos
projectes de Hei danunediata discussió a la Calibra.
Aquer.-.ti projectes que es reiereixen
a Sanitat. Mutualitats i Sindicato
Agríenles, sembla que ocuparan les
tasques parlamentaries durant tata la
setmana entrant: aixi és que la Cama
bea no come: l ee:a les seres veranees
fins passat el dio la.
EL CAP DELS SERVEIS D'ORDRE POBLIC
Ahir a la tarda va visitan Cl Parla-

ment el cap deis serveis crOreire Pasenyor Caselles. el qual va cona
pEmentar el president i va recrecer
cictingudament les dependencies de la
Cambra. azomaanyat pel cera/ion:al
senyor Costa.

Mis a la tarda rebbeem la visita d'una
altra comisan') de niecanógrafes. Les que
%cinco ahir, pera, co formaven part de la
comissió del dia anterior, sind tot al contrari.
Comencaren per acreditar com hasien
estat elles les que integrasen la comisorganitzadara de rany passat. Expla
caten cena per portar-la a terne. havien
demanat a la penya "El Triangle' eme
i:ocures de la part purament mecanice
taust rany anterior ho heiia fet la " Penya Eureka"a o gestionar ele contractes amb els masice, etc.. etc., la qual
ieina era imprapia sie senyoretes. Pera
craixa a pi etendre éster-tic els organitzadors hi ha molla diferencia, digueren
les gentils sisitants.
Acabaren demainnt-nos la publicació
de la carta segiicnt:
Senyor Director de LA PUBLICITAT
El motiu de molestar la riostra atenció
és fer-vos saber dtle les eeneoretes sigllanta que componen la Consistió organitzadora de la Diada de la Mecanógrafa,
no respcnen a cap suggestió de manufactures industrials com els elements Midadors d'una festa similar de carácter
estrictament particular i utilitari que
oretenen atribuir-te la riostra represen

Veu" d'un editorial concebut en termes terrorifics i dedicas principalment
al comentari de la gestió del senyor

Selves, interrogàrem pes passadissos
del Par!iament Cataiä el conseller de

Governaria.
—Molesta0—ens respongué—. Ctens
ni mica; fino i tot us diré que donada
la posició en que darrerament &han
situat, lt otrobo natural.
No -rolen comprendre que jo no
puc immiscir-me en les funciona judicials, csr entena que l'asiminiseració
de Justicia Es una fundó "perfecta-

inent" autanoma.„
El eenyor Comorera. que es trabava presea a la conversa. va fer mig
bromejant mig seriosament: —Pases'
"malauradament" en lloc de "perfectament"I
—Jo vaig dir —prossegui el senyor
Selves— que es tractava d'una reunió
clandestina i nur provar-ho: Tinc encara al mea poder nuatre o cinc conyoratdries de la reunió sorpresa per
la polkia, les guata fosen ocupades
pele a g ents de l'auteritat a les butxaques deis detinguts.
I pe! que pugui ésser —afegi —he
detingut novament i per ondee governativa guatee o cinc d'aquells eubjectes, entre ele quals hi ha l'anomenat Novas, secretari de la penya
" Nos y Ego".
tank.
—Res — proseegui el senvor Setves—:
Shan enfadat amb mi perque
Hem de dir-vos. en primer Hoce eme
som la nateixa Coniissia organitzadara va. a cleteMr Encantatl
ae cada any. com es pot veure compro- Arnh motes ganes d'afavorir-me no
vant els noma de la representada, a la ho haurien fet pae
qtral ha estat conceelit cada regada el —1 de elimissons, qua hi ha? —
Pelan de Cedes Arte. i que no sm preguntar-erra
amplement enseleacles de cap caca de mis. —Res per ara —digné—. Linlcaqua:tes desenlute. sind mecanaerafes Ter- ment que el dia l dei mes que SON
tanyents a carporacions &llames i a eta/menearé unes curtes vacances que,
maltiples Cases carnerrials q ue Tes ne te- atenent els meus pres, finalment el
nei a reune amb competencies indua- Pree:dent m'ha concedit.
—... pera —complete el eenyor Coarials.
Per altra banda. la nostra Diada recol- morera—que possiblernent lt seran retiendes,
can ara no és temps de fer
za en ene finalitat benéfica cam és la
institució del "llit del tuberctilós l'obre". vacances.
•••
i no té per (asierre el lucre particular.
E5 per aixa que lacte principal Se celeTumbé parlaren ama el cnnseller
bra el propvinent dia sta al mata al Gran ele Justicia. A Es nostres preguntes
Teatre de Naverate, ema el multes d'e- va respondre:
minents artistes lirles, i que el Ball de —"La Vea" está reatitzant una
Gale al Palau de Belles Arts is 'im. carnpanya derrotista Que no vull
plement una festa a henar de la "Se- comentar. Tenim un Parlament obert ,
nyoreta afeeenagra fa mata que sera des d'on podricm escatir emes
elegila al mata
aquestes antes qüestions: ella oreEn entena eenynr Directa seguir mo- fereixen el tronaleg a( diäleg parlalesrant la vostra afeara', per dir-vas el mentaria. allä ella! No penso per ara
haix matiu qu efa moure els elements contestar-los.
Us diré únicament que no trabo
Ahir a la tenia estigueren al Par- a tt a intenten metestar-nos. retama ens
lament els senyors Fontbernat i Ga- aeservern el ares d'exercir amb ells l'ae- patriòtic, en el moment que el Tribunal
de Garanties va a estudiar el
ci6
que
les
Ileis
determinen
per
a
aquests
sa, de la Camissió organitzadora, per
tal d'exposar a la considerada. del asas: iit per abra nue acabem pre- prublema de la immunitat p arlamenPresident de la Generalitat senyor gant-vos que recolliu en les pagines del taria dele nostres diputats, que un
Companys. el prozrama de les antut - vetare apreciable diari les mostees ma- diari redactat en català sahotegi tan
nades festes de Primavera, que avui nifestaciens, alenant-arse ter enclavan, les obertament l'autonornia.
Es dar. perd —acaba' —que de casera jet puilulic. Assisti també a l'en- mis expressives grades.
trevieta el coaseller de Cultura senyor Sienen: Ettriatt, s ta Gallina?. !Ajena talä "La Veu" no en té mis que la
Ritnci,
Este,
forma
externa. El fons?... Una mena
Méliuer
i
1troutscreat
Gassol.
d'" El Imparcial" traduit al catali.
Com es sahut. la celebrada de les
festes coincidirá amb el tercer ani.
versad de la proclamad ó de la República, motiu pel qual sembla que
tant la Generalitat com I.A.juntarnent
ES VEN TERRENY
hi prestaran el seu suport.
Sena ha dit que constituirà
setmana de festes un seguit desdeExtensió 17.000 pams, prop Plaça d'Espanya.
veMments dorzire cultural esportiu
que per aquest metiu Cl seneor
Preu: 3 ptes. pam. Facilitats de pagament
Gassol está rea:azant :es gestions
oportunes p er tal de contractar la
companyia d'ópera basca, la (mal doRaó: Bailén, 200, primer, segona. -- De 1 a 4.
naria una serie de eepresentacions de
(ópera basca "Amaya".

.444,444.4444
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Amb motiu de la publicació a "La

nó graf
a, encara

Les testes
de
Primavera
PARLAMENT

PASSADISSOS

vo 7 S.
E7.aa el

conseller dEconorria)
aaor
a 511,10 demana aclarimenes
-T1- 9, el qual tracta dele,
tierrients o Estatuts de les Mutua-

i deixats anar pel

tilo

l'estómac i

partament municipal de circulada Josep Maria Aymami i Pau Duesaigtie,,
e, veieren precisats a perseguir l'autoinahil que ostentava la matricula A. A.
1 l.-2619, els conductors del qual mar,
xaven a una velocitat mejor de 75 qua.
lanictres, en direccia de la plaça de la
Universitat a la d'Espanya, a fi de requerir els ocupants vegeté reduissin la
marxa.
Tot i els repetits requeriments deis
agents tnunicipals, el que portava el velant de l'auto en qiiestió contest b que
portava pressa i que no podia obeir les
ordres dels motoristes. Aquests prosseguiren la persecució i per fi pogueren
fer parar l'auto i demanar als seus ocupants que ensenyessin la documentada.
Segons manifestaren el3 motoristes, cap
dele tres ocupants del mace no ',octava
ni titol ni volant que els permetés de

Mentre discutien, el que guiava el
cotxe va posar-lo en manca. i feu caure el motorista Jeaete Maria Ayrnanti.
que es trobava datan( del vehicle, el
qual es produi diverses lesions que fosen
qualiiitades, al dispensari on fou essistit, de pronfastic reservat, i causó importants destroces a la motocicleta de
filtre agent, Pall Duesaignet Acte seguit torni a emprendre la maraca a tota velocitat l'esmentat auto en direcció
a Esplugues.
En formular la corresponent denúncia els niotoristes que havien estat des°bina i atropellats, manifestaren que el
que conduia el cotxe era el comandant
d'aviació senyor Sanguino i que portava de passatgere un capita del mateix
cos i un marinen Posat el fet a coneixement del Jutjat de guardia, despees
de prendre deciaració al motorista Pau
Duesaigitea, començà a instruir reportU
sumari per atemptat, lesions i danys pel
procediment d'urgancia.

El vuité Congrés de

metges i biblegs
de Ilengua catalana
Els darrers dies de juny de rany en
curs tindra lloc la reun i ó que Paribdi
l'As-sedada. de Met--camentorgiz
ges i Bitalegs de ',lengua Catalana.
Aquesta ;regada pertoca a Barcelona reunir els congressistes, i a s estan realiteant tots els preparatius necessaris per
tal que els congressistes puguin fruir el

màxim de beneficia científica que Barcelona pot oferir-los.
A part dels temes i comunicacions al
Congrés que han de ter referencia a

les realitats encleno-epidemiques de Catalunya i al caractee especial que adquireixen al nostre País, i a l Problema
fisio-patolagic elide i terapiutic del
Schock, s'estan realitzant gestions amb
l'obiecte de disposar tota una serie de
dernostracions d'ordre tknic que perrnetin al metge pràctic coneixer la forma
correcta de realitzar maltea de les proyes cliniques, terapèutiques o de laboratori, que tot i essent relativament senzilles necessiten per a ésser fetes correntament el consell i l'orientada del präctic. En alizest sentit es procurará o rganitzar demostracions sobre la tècnica
del pneumnuarax, frenieectomia i seccid d'adherències, metodes moderns dexploraci6 gastro-intestinal, pre-genital, me
tabolimetria, reacciona i matodes moderes de laboratori, etc.
Aquesta part del Congrés, exclusivament d'ordre técnic, i destinada als congre55istes. serä Enfrena que ek metges
de Barcelona faran ale seus companys
forans.
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Considerant inauficient la publicac16 de cartee 1 certificats de guariment per al crèdit d'un producte, donem al ;m'Afile tota mena de facilitats perquè pugui
comprovar l'autentIcItat deis esmentata certificaba 1 canes. Aixf, dones, als nostres Laboratoris eatem sempre a la dispealcI6 deis nostres lectora.

El senyor DIEGO MESA GARRIDO, de professió SASTRE, resident a HUELVA, carrer d'A. MATHESOM, 34,
cris ha trams la interessant carta, el text de la qual copiem a continuació:
Ra de enero i le 193 a
Se. D. A. Guinula. — Barcelona.
'Muy dislinguido señor rufo: Al remitirle lst presente lo baga eutupliendu r o n au deber, (ami una obligaeión de agraderirnientn hacia aeled y qua
fi n debe quedar p. a . Iba, tiempo mantenida silencio. Por esta ratOn le suplico vea ett la presente toda la sinceridad de este servidor, que siempre le °s'ara profundamente agradecido.
dural i le l oas da diez ttraits da unas ten d'Iris dolencias i Ist estliimago. que 'n'ara/ente ibanterminando con mi vida, y despues de estar
aloirrido de seguir tratand,sintos y gastar el dinero inútilmente, ta t hielt das (al 12 de junio des 19;13!, que lit el tiempo ni la total curacitin de mis
pailetiiiiiitiolos >eran enfielo/Ore para borrarlo, - de mi iniagiuttenTin, tuve ante Mi un periódico con el anuncio de Pll maravilloso preparado como
remedio eficaz para las enfermedades
dee,di u r " m P ral 1 " im p ui›ado Por rit n desesperación Y dentro del unis inmensu pesimismo, toda vez que yo consideraba impu" ' In ' 'l' u '
clev")verlla' /a s alud y la vi " entera, que psi ato solament consideraba, sino que deseaba perderla,
5FliVETINAL
,bibie
5101,i1ieb "rlud iban ut.Etruyenito fisiea v
onpuisiiiim por los
ilüsi,pare(•jdl.s3 por completo, me hitierail la inipeesal ll de que halda
l'”(Iftvía 119 había terminada
11 ii":r6 y l n .> 111 . 11 - tres y SI:111 illl
nacido dr nuevo. Gracia:, al ..-:EavETI:NAL la eintiraure
ticsesmiratiVin que
constantemente IrocOse en alegria y fultrIc0 oldimismo•
Poco tiempo. en verdad. la transcurrido desde lit fecha im quo empecé a tornar . el SERVETINAI_ y. a pesar de iiIIP nie e;wueuluo totalmente
curado, mi hii dejado, Sin elllbarg1), Ile fumarlo. sine jattliÍS. y le aseguro que en mi esert na su producto la joya que ron mas tenor
be venera.
Quisiera que en lodos los
de la tierra Reptan estos tenglailes de ugradeeimielifia muy modestas, hacia el hombre que ha tenido
' elaborar un produclo de lan maravillosos resultados, en beneficio de la Humanidad entera y particularmente de los que, como yo ,
la iierlcza
lieuiuoe padeeido tinús dolores tan aniouiladoreis.
8N:iba con esta ti ;Mil; Silicon e jliillenSa gralilud. al mismO tiempo que, sin ninguna clase de duda. puede contarme romo uno de sus mäß
fielrs servid"res.
(Signan : DIEGO MESA GARRIDO."

E x iles el legitime SEIRVIET1NAL i e admetea ealbetltacions
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DE VENDA, 5'80 ptes. ('m"7,12° ) A TOTES LES FARMACIES

L'atracament comès abans-d'abir al
els ex-comtes da
t posseeixen a l'Avinguda del Tibidabo tic produit un ~aman d'estupor i d'indignació. La darrera actuaci6
vetpre a la turre que
Sen

de la celebre banda del cotxe "fantasma" ha estat la més ben calculada de
totes les que porta realitrades i la que
ha estat feta amb mes sang freda. Horn
parlat arnb alzan( eritits i el poner de
l'esmentada torre i hem obtingut
guns detalla que permeten d'ampliar la
notara infonnaci6 da ta r.
.Els atracadors, en nombre efe set, irribaren a dos <marta d'onte a la finca.
Hesites baixat d'un cotxe "Buick*,
conclucció interior, pintat de color verd
fose — amb totes les earacterlstiquel
de l'auto fantasma —, que brin deixat a la VOTeTa. la reina d'entrada a

la mere era tancala, i amenaçant am b
pistoles el mema l'ebligaren a que els

fes pas. Acenseguit aix6, li explicaren
que eren !solicita i que tenien ordres de
la superioritat de sorprendre una r*
unió clandestina, de catada feixitta,
que s'estala relebrant al% Despeé, pujaren tole aplegats al cotxe i l'entraren
din; la finca, tancant la reixa duren
cremNlingli de fa C131 no !espita que no
fossin policies. Feb sol fet que tfil dele
atracadora anés vestit de guardia d'assalt a ningú no se li acudí demanar
raute del jutge autoritzant l'acortan
o, almensts, les credencials de policia.

Anida a inspirar confiança la conducta

dels lladres, que en toc moment usaren
la cortesia mis refinada.
Fine una bona estona després lisaser sortit de la casa, hom no enderina
que !sacien estat chelines d'un robateri.
Aleshores xofer i el seu ajudant Salvaren al garatge. situat al ¡ardí, amb
el propósit de treure el coste de hezcomte i seguir els atracadora. La sorpresa dele senyors Sert estibia al grau
maxim quan s'adonaren que eta hatten
vea el cotxe i tot.
Ele lladres, durant l'hera i maja que
romangueren a la torre, tingueren prima
temps de treballar cbmodament, cebarrant sota els senyals que els peguessin
comprometre i empaquetant tot el que
rebasen, àdhuc fent un petit resepa
amb el que trabaren al rebost.
S'endugueren. preferentrnent, totes
les vais-elles de valor, els trofetis guanyats en competicions esportives i els
diners que trobaren als calaixes de leacomte. Intentaren, tumbé, foro t la caixa sie cabals que hi ha al mateix despata, pera, ho deixaren córrer per falta
deAthersa.
les sia del matt. en llTS caeren crafostafrancs, bou trobat el COUCe

Stute, de seit cilindres, matricula
42079 propietat dele senyors Sert. Fou
exarninat detingudament pels tictacs de
In pulida. sense que de l'examen wats
ni un sol indici.

Ahir al mati, també, els criats i el
zafes anaren a la Comissaria General,
on examinaren les fitxes dele especialistes en aquesta mena d'atracaments.
Com l'anterior, tumbé fou nul el resultas d'aquesta gestió.
• ••

Ahir, a un quart de non del ves.
pre, co parä un taxi davant la casa
ta
tl caereitnrditc.lied u \s'apliesntec
el 'i 'l'elsra°ixa3r3e4n dQualm
l'esmentada
de
en nra. A la porteria
casa hi ha un quiosc de joier-rellotger propietat del senyor Joaquira
Pujo'. L'entrada deis pistolera coincidi amb el mornent que l'amo del
Viquiosc , ajudat pel sen dependent,
rellotcene Marfil, pesava les Mies.
dos
dintre
ges i aparells dc valor
maletins, que cada dia s'enduia al seu
donticili.
Dos del; atracadora es quedaren
a l'entrada, guardant la retirada dels
altres dos que, entretant, obligasen
el joier i el dependent a lliurar-los
=Taels maletins. Aconseguit aisod,
saren rapidament al taxi, i s*allunyaren a tota marxa.
Tantost liagueren sortit els atracadora de l'interior del quiosc, el senyor Pujo l ia funcionar un timbre
d'alarma. Al soroll daquest aorta
d'una botiga del costal, on venen
asiram, un dels dependents. Va velare dos taxis que fugien, i corregué
darrera d'un dells, fin: a saltar a
l'estrep. Obligó el arder a aturar-se,
i quan aludí la portella es troba que
ahavia equivocas, Cae iii viatjava una

senyora d'edat, que de l'ensurt es va
de:ane j ar. Entretant el catee dels
r: hae
d viapetri n, egeuutcitáe.rnp s
at
p
or>asciab d oitt
ny ar-se prau per estar fosa de la
il
El joier valorà tot el desaparegut — mes dc cinquanta rellotget,
una pila de Mies i uns quants aparells de precisi6— en unes deu mil
pessetes, a les quals aiegia les visitante que guardava al seu portamonedes, que samba li bou sostret
• ••
Pues hores abans dhaver-se comas aquest atracament, al xofer
Franceee Ribes dos desconeguts
iiasieu prea el seu taxi— matricula
5 4 435 — al carrer de Viladomat. Hein
atiposaya que aquest rotule is el que
harten utilitzat els atracadora per
assalthr el quiosc de joieria.
a...aawana„
aaa.aaaa.a,aaa.aasaa
—wW

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses
en català i abano de les non
del vespre, a la Redacció:,
Corts Catalanes, 589, 1.4r
Les d'esports, a Barbark, 11
.g!3
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Diesel:ni., 10 de març de I91,
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"IELI ES PIE
CINEMA
LES ESTRENES
"Reina el amor"
coliseum

Paramount

Film basat en l'obra The Queen was
en the Parlor", de Noel C.:03,rd, adaptada al llene per F_dwyn Justas Mayer
ä dirigida per Stuart Walker.
Personatges: Claudette Colbert; Saben Postal, Frederic March,
Gran duquesa Emilio, Alison skipworth; Principe Neri, Paul Cavanaugn;
Genera Krish, Arthur Byron; Lana,
Griffies; Scininofl, Clay Ciernen',
Ales, Warburton Cambie,
El vell conte de fades de l'idiHi entre una princesa ¡ un senyor particular
ha est a t tornat a dar al cinema en
"Reina el amor", film tret d'una obra
de Noel Coward, quasi podriem dir pel

desig de Fautor de batee el récord d'un
diakg enginyös i agradable.
Perd si hom es limites a 2:3(b i 3
omplir els vells motllos de l'aventura
&hauria aconseguit ben poca cosa mis
que una opereta en prosa, ¡ is per això
que quan l'autor ja ens ha j et ter ben
Lié càrrec que les coses has ¡en d'acabar
ben malament, que això désser rei era
tornes un deure desagradable ¡ que les
revoluciono es fan per matar els reis
i destruir Ilur lelicitat, gràcies a una
pirueta final la revoinciú fa feliços eis
enamorats i rebaixa les seres pretencions a una simple crisi ministerial.
L'argument es senzill. Un i una es
troben en un ball de disiresses a Paris, i s'enamoren. Despres resulta que
ella és una princesa, i <plan en van a
casar arriba un emissari Irr a endurse-la a fer de reina perquè han assasi-

contesta que ningú uro vol altra cosa
si, a mis a mes, canela de governants,

el princcp els dóna la raa i tot acaba be.
Noel Coward ha rolgut agafar segurament un tema vell per rejovenir-lo,
grades a un diàleg deliciós i ägi: !i
ha donat una frescor insospitada.
Claudette Colbert i Frederic March
porten el fort de la conversa, que es pot
dir que queda reduida a ells dos. Els
que saben l'anglès hi passen una bona
estoma.
A. FERRAN
LA SESSIÓ A. D. L. A. N.

"CINEMATOGRAF 1912"
Feia temps que desitjàvem poder
veure cinematografía d'avantguerra
amb el sentit en que aquesta era concebuda i no en les diverses formes
que fins ara ens ha estat presentada,
exceptuant els escassos films que es
projectaren en les desaparegudes
sessions "Studio

En la pausada temporada s'inicia
la projecció de pellícules mudes com
a films de complement, per exemple:
`Paramount gráfico". al éa tard un
excellent film de Charlot, "Charlot
en la calle de la Paa" era objecte
d'un sincronitzat estrident que volia
substituir les delicades notes que en
altres temps sortien d'un piano que
acompanyava la pellícula amb niés
modestia i menys "sex-appeal" parlant einematograficament -que la
música mecánica dar a. Despres.
amb el tilo! de "Celuloide rancio'',
aquests fi/11,s ¡oren tomentats, corregits, retallats de manera que lesmin grécia i permetessin al locutor de
rei
i
Ehereu.
el
nat
queda trenzar, per-O hi ha uns fer acudir:, a l'abast de mialsevol
euS,
convertissin aquells metres .le
juraments que es mantenen. La reina
Cha de casar amb un princep, quan cinta en una paródia incolierent que
aquest arriba a la captal ho fa tambo ha, ia de fer rime un pnblite el heut
Venamorat, a punt per desviar el revól- gust dcl qusl quedara ben ntalparat
ver d'un regicida. Aleshores ve la re- atril, les seres descarades rialles. No
presa, primer, difícil pei temor d'ella: fa gaire, i també amb el propòsit de
després, franca ¡ decidida. Passaran la fer-nos riure. veletern una versiö
darrera ni t junts; l'endetnä ella es Ca- "Don Juan Tenorio", un deis films
sará amb el príncep, que també te un mes antics projectats ad. en el qual
passat semblant. Però a la nit ve la rexcès de mímica, exuressiva en exrevolució, entra una comissió del poble , trem, ens recordara / * caces de díala reina diu que no en v ol éster m e s leg que avui hem de suportar amli
Eadvenirnent de! sonor, que, no obsi que es vol casar a P o st, cl noble
tant, es preferible a la xerrameca que
turtnenta ara les nostres oides. Fin:
as ni no ae'ns havia presentar res 311q)
la intenció de fer-ho ruin a doroFRITZ LANG rnent d'una de les èpoques mes interessants de la histüria del cinema.
Els comentaris, el sincronitzat
git amb poca traça, els aciidits d'un
humorisme barroer, no ens havien
permis de veure cap d'aquests film s.
destinats, incomprensiblement, a fe u

Un nou film
de

riure.

FILM AULUCINANT

No volem insistir sobre la por sia
i el romanticisme defs films que telereto en la sesici de l'intint Cinema.
Conessem que admiràrem la tiermini i Serena. els quals, a través de
les ganrotes fetes en una hahitació
de cantó enfarfegada de gerros i
estores, ens mostraren tina mes fina
sensibilitat d'artista que no la que
arui anima roolts actois d'éxit.
Un reportatge de les modes de

EL

ARGUMENTS ABREUJATS

COL1SEUM

LES ES1ELS MES
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EN ti MES
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Es un film
Paramount

Fin, ara la producció teatral de Partornen Soler era escrita en prosa_ raquesta nora producció ha es en vers. El tema, poètic per ell mateix, s'ho port 5.
taran domador d'un castella asprivol
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Eseenaris
Aquest vespre tindrä Iloc a la Sala
CaPsir (carrer de Mercadees) una fui,
ció extraordinaria organitzada per Eanomenat Teatre de Masses. Sera estrenada l'obra de Julia G. GOrkin La
guerra estalla mañana. Abans d'ésser
aixecat el trió, l'autor diSSertarä sobre
e l tema "La guerra no ha d'esclatar
* La P arella de ball Simone i Cardona, que actua al Cómic des de l'estrena de La camisa de la l'ompadour,
acabará ei neu contracte el dia 26 dei
mes que ven. Imniediatanlent després
passarà a treballar al cabaret Stambut.
* Recorócu qu e la companyia (le
Merci Nicolau &eta aquest vespre un.,
represcntacid gratuita de 3lisic rf de d o
, d'Adrià Gua], al C. A. D. C. 1. -lor
* Entre les atraccions que fguren
al programa d'avui al Circ Barcelonès,
volein remarcar els Pe.maki. Sóri guatee
motociclistes que fan el looping dintre
d'una cistella de ferro que en un rnoment cinnat queda reduida a una cinta
esférica. Un número de veritable perill.
Aquest número, que re-curda, si bi 43
millor, l'esfera d'acer del trio Guerra,
fou nitintat Per primera vegada, a dar2/1.,,,e, ripeuincaspaciódce didiastraA1020
e eslie
crea

ttsi ii3e

NOTA: Els canela anal. o
!letra
corresponen a Londres,
i ele de la fletes P. a París.

Liar. •014e10?
1411•1116:4
See••• lelerrrne
re•et

5.57
600

20
6.26
6.21

fent
Més endavant, de cara a l'estiu, les
srs pódrien ranciar.
* Al Nou, vist el fracäs de 5,
n'enrió'', catan assajant a tot tren ¡a u,

suela del mestre Salvador Codina
lagar. L'estrena tindrä lloc la
na que ve. Sembla que da Una CC
de Ilulment per al bariton Edua
Brite,
* 1 Heu anal ja a sentir els de.
tes tranco-americana Richard i Carn
la Granja Royal? Tenen simpatia i •
ten amb gust i sense afectació.
les composicions que interpreten, e
assenyalar, per la seva frescor, la tira.:
da Nous sometes des coPains.
* Segons digné un setmanari,
nova obra que prepara En Romo
a l'Espanyol es titulara El rei fa
&d'al cansar. Segons hem Ilegit
terioment a un diari, el títol será
rei fa treballs forçats. Nosaltres.
atenint-nos al que ens declara a

d'ahir el propi Alfons Roure, hem
continuar creient que Pobra no té
cara titol. En canvi, avui poden te
niíestar, respecte de la temporada
l'Espanyol, que la companyia que L
maná En Santpere será acollida
mida del vodevil d'En Roure, a 'ice
del que es fa a les gran, capital,
trangeres, ¡ que no figurara al ca
altra obra que l'alludida. Mames
haurä fundó de tardes el3 dijous, d
sahtes i diumenges, representant-se
mateixa obra que els vespre,.

Dilluns vinent, dia 12

Sessió "Mirador
al

FANTASIO

1111101

6.24
6.31

e.r..
0.31

en aquella casa continuaran

POI

Mala

6.27

Sant Vicenç de Castellet, que és,
cisament, la població on, el mes de t.
membre darrer, van ésser interromp,
les representacions. Enguany, la te
née" del Circo Nacional es fati per .5
comarques de Barbera, Penales i
lada i per la que fou "provincia"
Tarragona
* E4 parla d'una possible tempere
da de Teatre ',frie al Tívoli, perii
dem gairebé assegurar que per araea dir per ara, volem dir per PaSÇIlis

catad Tresseres i dos companys seus de
Sane. Ara, el formen dos catalans, un
andalús i un portugués. Els dos catatorea coneguts entre la nostra
gent ciclista, m'in En Maciä i En Múrcia. El ninnero porta el nom de Pemaki
des de l'Opaca que amb En Maciä anaven dos catalans mis que es deien:
Pere, lun, i Quim, l'altre. De la primera salaba de cada un d'aquests
noms i el cognom d'En Mu j a, fott for
:nada la paraula Pe-ma-lei, que ha que
dat.
* Al Barcelona anuncien per a dema u la nit, a carn c de la companyia
Ri vera- De Rosas, l'estrena de l'exquisida comedia francesa de Jacques De:
val Mademoiselle, traduida al castellä
amb el titol de Señorita.
* El Circo Yacional. que funciona
a base de les families Frediani i
yenes, comença avui a córrer Catalu- Es
4,4 4,..4
nya, com l'any passaL El debut sera a
del Fantásu., i a "MIRADOR
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com de la mateixa entranya de Castella,
l'autor juga amb els mots ¡ amb la rima
häbilment. Perú l'exercici, potser percute li és nou, se l'emporta, i els joco
de la paraula ¡ de l'enginy el distreuen
dels interessos de l'accin i dels carácters. El que guanya atol l'obra en ornamenta, en grades verbals, ho perd en
intensitat i força teatral. Té sernpre,
però, un to noble i ea algunes eseenes
t cera.
>Laja hi té un enee sovint patine, molt a la seva mesura i al seu
gust. Quant a Pius Davi, ja Segarra ens
nta entrenar a lee de rodamán, a desvetllar passions i a defensar-sen o a
cremar-s'hi, Hqm ha de registrar lambe el treball, semare tan conscienciós, de
Montenegro, la delicadesa de Pilar Muñoz i la forea frinada per la gracia de
la jove actriu Elia Romero.
Dominee GUANSE

MERCAT DE COTONS
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objecte una companyia ferroviària. El
detective de l'empresa és amenaçat amb
l'expulsió si en un termini peremptori
no descobreix els culpables, ¡ clima la
casualitat que el seu fill salva el ger
manet d'una noia i és introduit a
París, en el qual desfilen uns mani- casa seca, on nota, amb la consegüent LES ESTRENES
quins vivents arnb els mateixos ges- sorpresa, l'existincia de taules ami)
tos que els d'avui. fent igualment la marca de la companyia que Perla
-nyeaclixosrbt.Oéfena Romea: "Mas en la aldea",
aquella cara d'angúnia i d'avorriment.
Un film americà amb unes escenes al poble, i al cap de poc descobreix
plenes de patetisme i enlació con- plenament els culpables, neta') el direc- comèdia en tres actes i en
cebudes amb un sentit cinematogrà- tor, ingénuarnent busca motius per dicvers, de Bartomeu Soler
fic tan ampli com permetia la cam- tar la denúncia, per tal que la intriga
bra
continuii quan ja esta virtualmer.t terEn la quietud ensopida d'un poble de
"La dama de las camelias", de minada. A la fi els culpables són posats Castella ha caigut un foraster inquiet i
tro'
minyó
el
castigats,
i
evidencia
rodamón,
somniador i abstret i alhora
en
j
!es mateixes caracteristiques que
ävid d'horitzons nous. Na cal dir quina
l'anterior. Tècnicament hcm de re- ha el premi de l'amor.
impressió fa amb el misteri del seis pascordar en la cinquena part.el primer
sat i la incertesa del seu denla sobre
ruoviment de cambra, una vista general de gran ciutat, seguir d'un al- UNA SESSIO "MIRADOR" els cors fernenins : no cal dir si en desorilla, ile turnios. Nona podria, dones,
tre moviment, tots dos circulars, de
Les sessions "Mirador" han aconsedintre una habitació, en que 'Miel-- guit desvetllar l'interés de tots emparentar l'obra amb "L'alegria que
passa",
la producció mis viva, mes imprèt, després de veure la vista geneels q le, cada dia mes nombrosos, cerral que nosaltres hern vist primer, quen amb impaciencia en els programes pregnada de sentiment de Rossinyol.
sen va del baleó a l'interior de l'ha- de cinema aquelles obres que es distM- Perú no cal. Tora els rodamons inteHibitació. La rigidesa de la cambra, gcixen d'una manera radical de la pro- gents, i mes si són artistes, és a dir
sensibles, s'adonaran de la impressió
privada del, moviments que a cuí ti ducció corrent. 1 és que "Miracior"
que produeix llur pas pels pobles de vialleugerint raccitS, els decorats
garantit sernpre en les seves sessions la da sedentaria; dels somnis que desvetteatre, etc.,, ens recorden aquest revelació de films veritablement excepllen i de la melangia que deixen. Tots
cinema "nadonal" que en ple 1934 cional',
se n'emportaran una mica d'aquesta
s'está fenc a casa nostra.
encara
la
carrera
Tothom
recorda
inelangia: recama de les dones boniCal esmentar les illustracions mupúblic i la crítica. ques que no veuran mai mes, dels bodel
triomial,
davant
sicals dirigides per A lexaildre Vilalun rnes lleials als quals mai mis no esta que acompanyarcit la proiercib que han corregut films com "Súc
d'uniforme", "Marius", trenyeran les mans, ädhue pel paisatge,
d'aquests films, ajustant-se en tot fugitiu", "Noies
d'altres del qual els rodamons es fan tan aviat
moment a Eambient de iota que tan "El cansi de la vida" i tants
per "Mirador". A aquesta amics...
admirablernent acensetuiren donar- prescntats
'lista
caldrà
afegir-hi
ara
"El
poder
i
nos cls Andes de l'Att Modern.
El sentiment profund que traspua
conegut setmanari
M. M. la glória", que el
l'obra ha estat, dones, ben segur, coppresentará clilluns al Fantásio ¡ que s'a- sat directament per l'autor, rodamün
nuncia ron un film <re porta tota una ell lambe crin el mateix Rossinyol, sind
revelació PM la ternica del cinema.
que anib més empenta. Pot éster adhuc
Si hom te presenbque en la seva dar- inspirat en algun episodi personal. La
rera sessiO "Mirador" ompli de gom a mateixa manca de complicació de la
ARGL'MENTS ABREUJATS
gont el Coliseum no es aventurat pro- Irania ajuda a prestar-li aquesta apa"A TODA MAQUINA'
nosticar que dilluns seran molts els que [enea d'impressió subjectiva, poéticaTrasllueix la l'clElcul3 en
Pi edra!, encalar -se al Faetásio, i de- ment transportada a l'escena, sesee penein
""`,
di- no
versos aspectes la sean amiga uata.
gut a aixn'• aconsellem eis nostres . lec- sar gaire en efectes ni cornbinacions
Detalla sea luIngu lulicial realitzada tors 0 0s, es Preoeu pm de les locar.a., teatrals.
entorn ile répetiF3 ruhst, ,ris de qué és aruh anticipació.
Ara que, segons sembla, l'autor ha
volgut oferie-nos la sena visió de Castella. Pesperit de la qual ens fa sentir
al través d'unes figures femenines coratjoses, capaces de grans passions'. pecii dit sigui anulo una imatge de Pautar - resistents com les espigues que
110 r5 dobleguen a les ventades. I potser la grandesa i la tragedia de Cas/ella es realment com la de les heroines
del drama de Bartomeu Soler, la de senil- una ánima apassionada, una ánima
flamejant, perd tle no saber cautivar ni
deturar el que estima, de no saber mai
doblegar-se ni per amor: Camella Casta
esquerpa. per això sOvint inierunda, a
desgrat de la seva iorea i de la seva
riarna.
Són aixi, mis encara que el protagonista. dues figures femenines te, que
es destaquen en el drama i que ens donen la mesura de la grandesa i de Yapassionament de Castella. Una d'elles es
la dana casada que sap resistir l'impuis
d'una mala passió l'altra, la noia que
S COMEDI S
voldria donar-se en una besada, pm e no
voldria vitare sinó per a l'horne que estima, o per al sen record, encara que
en fos deshonrada, peró que aviat
aprendrä tambi a redreçar-se i a amage ra irmeesr. gullosament el dolor i les Ilà-
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LA PUBLIOITAT.

INFORMACIO D'ESPANYA
Els camps de
concentració

El Consell de ministres

El Partit

LES CORTS DE LA REPUBLICA

No es pensa declarar ilegal Republicà
d'Esquerra Bona part de la sessió ha estat dedicada
El director de Presons dóna
una referencia deis d'esta- el partit socialista ni restablir
Aquest mes quedará defi- a rafer Alibiiriana, en la diseussi6 del
bliment immediat i d'altres
nitivament constituit
la pena de mort
que hi ha en golde
distineit l protaüonista
qual s
'

Madrid. 9. — Interrogat el diTutor de Presons, senyor Jimetez Ceronado, sobre el futicioriament deis camps de concentrada. ha dit:
—La instan:1dd es fati tot
g guit. Jo acabo de realitzar un
del:upan, artatge a les D'es Canari c s i coni a conseqüència he
prepasal al ()oven. i aquest
as aprvrat iMmerliatanienl. que
s'eatubleizin els camps de roncentracid a les illes de Lanzarde i de Hierro.
Al camp de Lanzarote hi catru a uns 1.500 reclous al (le
Hierro lita. A aqUeet. (Jaime!' hi
Miran solament persones a les
J,uals, per Ilur condició. no es
canvenietit d'obligar-les a canrime amb la població pena!. Per
exemple. escriptors, politice. etcétera.
Els qui vagin a aqtests eati,ps
atudiran de certa llibertat. Na7aralment que en realitat
is pot anunlenclr eanips de
concentració. ni tampoc presens
presidis. Seran una barreja.
El de Lanzarote compran una
es'ensió aproximada de mil he'trece. i els qui vagin tertesos
al!: seran dedicats a treballar.
P7Mier. eu ra y aba:1mM de les
.7ivr e tere$ que ja han estat tra;ades, •espres en la construea de les seres habitacions. PerCae de moment seran allotjat
ir /mermamos -Delier".
Pel que respecta al dia en que
romenear la trrunesa de
:u: e sos. ha dit que sera quan
..r.11 e públic it, reclann. No
e-rvo-an i nas .le quinze dies a
e.. u en ditaPüSiCiÚ de relee
el •..ella que ¡Metan' alterar
propòsit. deetdit del lio1 , !11 wantenir la tranquillital a
costa, i aqueita Direcció
eala dispoeuda a ol-lisboa
en Jeques t sentit amb lot
Sjaitíiiis de/ lermini ileeegsari
pa: a ;retasar lea o tires calgues
...arentrar remita aeran trauma e a rente indrefa apropiats de
• PellitIpilla, tel pudran eneaune tres mil.
Taut aviat c o ni pisajil aquests
:amients d'esgotador treball per
aquesta Direcció. la inateira
que ha viejita le S IIIAS
Cal:artes recorrerä les Baleare
¡er täl de cercar Un nutre eludaaaient adequat al I¡ proposal.
i mes endavant a'eatudiara
muera crestablir en alguiree
inunediates a la Peninsula
factaries en les quals s'ensenyin
oficis als presos que hi
Vi".111

destinat S.

Es convoca per
primera vegada la
Junta Permanent
d'Estat
ladi id, 9. — Al ministeri
.• -tal ha ealat facilitarla una
dient que el injnist re ha
a erial. convnear la Junta Pertannenf d'Estat per al dia 12 do)
•
entrant.
.puesta Junta. creada per
de 9 (le novembre de Ittaa
a,eh earaeter coneultiu pel que
fa referencia a la l'etílica calejr espanyula i ala aaatiniplea
aia lt Bilia res naeional. ea retinitis
a P, primera regada en la data
estnentada.
Presidirä la seash; I le renslilucia el Presideet de la l'HM-

bliea.

Formen part de resineniade
Junta diverses pereonalitals. de› tanades Unes milit a veletas nata
i altres per dret prupi pels eärr e c s que exerreixen o que han
e leve jl . entre les linals hi ha els
›Ptieore raeateiro, Azada. Alba.
Marthiez Fbirrio. Fernando de los
Ries. Hänehez Alborn/az. Melquiades Alvarez. Abad Conde i Pita
flamero. Actuara de se-retall el

•• vor Doussinague.

la valoració dels serveis traspassats a la
Generalitat
M2deid, C. — S'ha reunid 18
1.6 missió Miat a de traspaaeos
Serveis a la Generalital de C a taltinya. SegOns referències
diaculd la valoracie le Is dir,oP e g serveis traapaesals, sense
arribar II enquadrar xifres. De
i notarni oslä ernrilnt intSilbetdir
le cc/Mea/11rib lerrilorial ti Cata lunya, a partir del did 1 d'a-

brjl.

El traspas de serveis a la Generalitat. - El
senyor Laeierva professor «honoris causa»
Je l'Escola Superior d'Aeronitutiea
:Madrid. 9. — A das qua /la
d'onze del mati s'ha rennit a la
Presideneat el Consell de ministres.
La reuniú ha aedbat a tres
quarle ele Mies de la tarda.
El primer a abandoear el Consell ha estat el ministre (l'Obres
Públiques. Els periodistes i¡ han
preguntal si era eerta la noticia
del peribdir "El Socialista'', que
s'aliara a declarar illegal el Partit socialista, si a la reunia
slavien adoplal acords ¡finteres.
—No hi ha res d'això—ha contestat el seny ,. r Guerra del
Ara us parlare el ministre de la
Gove rn a ció.
Poe deapres abendonneen la
Presidencia el cap del (aoven) i
el ministre de la Governació.
Els periodistes han voltat el
senyor Lerrouz i u i han let les
seguents pteguntes:
--ni ha hagut al Consell mesures exceprionals
res d'aieb. zUs referiu
a la que publka aquest .nati "El
Soc ialista"? Dones Si es que els
seeialisles diuen aix n') perquè jo
conlesti, els diré que no es ren,
¡ que, per tant, no ha calgut
emetre el ineu vot en c .. ntra de
la rnmeura entre anees letona
perquè no creient que els sortea
listes tinguin 0 1 P e 'P be ll d.ohn
a apresta mesura.
-gar
cert que es restablir à
Im pena de mor!?
—Tantpoc ui hl ha res faixa.
Si les rircunist;inries hi obeguesein es declararia lestat ele
guerra ¡ artuarien i res.adrien
PIS tribunals ;.Quina
nee pasitat temor imairltres de
restahlir la pena de m a r! e
—Ji p i' estudia! la I hei (Eercepeia de la 1/1111 es parlare en
la reterancia rs fieiosa del darrer
Cansen?
—No lii ha lal Bel d'excepció.
Es tracia de lleis normals que
lenim en estudi ¡ que mar' IIIPSIIreS le desarninment que, a paf!
de la roe...114ln d'armes, es referefton a la d'explaehts.
Noaallres—ha aeguil dient el
presiden del Consell—ne suri
a perseguir PCIranntitihriainent
el detien p . elite. que (m g ereltnerem
e n t r e e l delineMent i la virtinia
P er a prevenir.
parlet en PI Censen de
la eonveniencia de demanar e In
Carebra la rotsreasió al Oovern
cle poders eerepeiolials?
—No , res d'aixe. Si eollegt/4eiii le g faeullats que en s'urge la
l'el 1Fürdre Peldic . eurien que
ami) amiesla ja nut ha
El minislre de la Governaeba
p u anar-se'n el senyor Lernte.
litt dit que nn tenia res a afegir
a les parnfflea im' cc ii rara ami/
el (-mal esta semen, identificat.
Coinii ninpliar dol Can-011.
saben' que el g aeards de la ore_
alije/lela relacionals anda l'adaplacisi de serveis rial ill g a l'Administrarle de Justicia. rEarned
ninb l'Eslatut de CataInnya. ern1›isteixim a a mplium r lea rormea
en el senil' que ele magistrat g
coi/Intuir/ figurar/1 a re-SeelnfA
del Ims I 'nun aeltialment ele destilinte a Catalutiya. Resperle a la
regla remplemenfarla aprovada
en el notsell seibre la m'yesal()
dels governadors vivas de CataInnya, no representa sin() Eadaptiren) adminietrativa I le les faeultals (i r le alitleSl g tenle!) i
han fatal transferidea al Conde_
eari general il'Ordre
Del jiplirtil raen! le Ma r•itia
clii aprovat Eadqui g iret de dos
aul o gir a Larierva per a prärliques del persenal le l'arnia.ht.
Ile 1;.dounicacions cliii aprotal un derrel nomenantn 'trufessor -110tiome cauea" .le l'Escela
Superior .1'Aeronantira el aenyor
Joan de La - rera

la «clarece.) (I alegalitat del
parid SUCIttlItda ti inexaele, segons nornifeslä ahir a In ni l un
tniniSlre. LI1 la l'ostra legialacill
no hi ha res que attlorilzi la derlaraciii d'ah:ganta l d'un partil
malita% En lol mas Imarien d'eaaer ells els que sortissiti de la

legalital.

Gran part del Consell sita dedica l a l'esiudi del problema deis
aleohnia. en el grial assunple
han parla t duran! mae crunn
hora ols ministre s d'Agricultura
i de Finalice:a fina a quedar aproret cl prejecte dem-rel que figura a 1;1 referencia nfiriusa.
Quant a preasnposles. el seIlengera
nyor Marrar(' haiaent romple de les repostes
dels grups parlamenlaris sabre
la consulta q 0 e. els el president de la Conlissiö de preesuposlos i dele aeords adoptats per
iquesta Corniasid en la sera reunió de dijous.
El Govern, eoinenlint anda
aqueste aeords. ha .leeitlit que
se segneixi esludtant el projecte
presenta t pel sellyar Lava, que, a
judl e i del benyur Marrneo, pudrit
esser apro%at ibais de fi de mes.
pein darant la possibilitat que
fes aprovat en aquella data•
el ministre de Firinnees ha amo).
.•iat que peepat• aria el projerte
de P P.-irroga per Ini anre trimestre (er tal de tenir-In diaposat
en la llanera settnatia del mes,
projerte que no eferiria dificuluds, pula serä repetirlas del pr.a jacte aprovat en prorrogar-se
per al primer trimestre de l'une
actual.
C.ont sitnli que no hl hapit
tereps perque deepatxessin tots
ela ministres, s'ha aeordai triar it reunir-se en C.atisell Pi

Ha estet tramesa a la Premsa
la neta segiuml:
"La Comisain organizndora
Izquierda Republicana. designada
por los pa labios Radical Socialista independiente..1eciOn Republicaan y 1.). R. G. A., ha terminada sus trabajos para la fusidn
de dichas 1,13itnizari9nes. La coinisiOn lis aprobado y comunit'ad() a sus organismos centrales respectivas Ins proyeetoa
estatutos y de ideario del nuevo
1:111 ‚im, que l'abran de ser aprobarlos en la asamblea para In
frishin, hatt sido aprobadas las bases para el l'Iniciomuniento de dicha asatablea. El
dia 2 .1 del actual se celebrarán
en Madrid, separadasmente, las
asambleas nacionales .le lis partidos: 1>prd/tirano Radien) sacia_
lista independiente y de Aceión
Republiesina para acordar ema diaolución. La O. R. U. A. se reunir a estos efectos el prAeline
n Ioiningo en Pontevedra. La
asamblea conjunla para la fusión y consliluci, ; n del nuevo
organismo se celebrará loa dias
25 y 26 del presente mes. La Comisión organizadora reitera su
deolaraeMn (pie la nueva organ¡zaeión no estará. animada (le
ningún propOsito de exclusión o
de monopolio y quedare abierta
a loe ele/retiros afines

L'estat d'alarma
a Madrid
Madt• id. 9. — Preguntat el ministre de la Onverionriú, eellyer
Salazar Alonso. si ronlinuaria la
Pr o llibletó de pregonar els tflols
dele peribdics, ha rontestat:
—Aquestes mesures Sön diel
cirerimeläncies eapecials i d'una manera general, en•ara pie maintetin inteuess.as.
Hl ha alguna limos de peribrlies
cl m'o eminriat deis gneis (-mistitneiv un repte. Aquest asenniplo Pe g ludiarb per Si Se Pn,'ible
suavinar un m' e a la mesura.

Les possibilitats d'un Govern d'esquerres

Una reunió de Sánchez Román,
Martínez Barrio i Gordon Ordax
Formularan un índex legislatiu en vista a unes
noves eleccions
nladrol. 9. —
:ta ii in per radie:
'En /in realaurant de la ralle
de A l iaban _ test a urant de nioda para las reuniones de (jet', 1 . - riiuh;uulrms pelftices — almorzaren
ayer los seilores Sánchez Roniati
v Martinez Barrio.
Parece que examinaron lii elI uani.311 politira. Según se L'Ornenfalta ayer liespuée de esla entolda.
el Sefinr Satiohez liontán trataba
de ~vencer al ex-presiden! del
Con g ejo y extninistro de la Go.,
hernaeidn sobre delerminadas
Ir spectivas ile la silltitenill puI ¡lira y se agregaba que el sefea. :g alantea Barrio. firme en eit
posición de disciplinada 'lidie:d.
fue el que a su Vez, inrirtieudo
1,s papeles. Irak) (le convencer
ii ilusdre raledraliro tic Dereaho
Civil de que illgresal'a Cl el partido que arauddla don Alejandro
41111.. de 111.11111n1,..11 . 4111X.
ne, llegar"11 kt ui :muer l o. a

que los temas tratados (taran
imihitu enfiele/de para 4.1111>

.enaiblernent la marxa que porta la
política eepanyola.
' Heraldo de Madrid - també es
refereix al mateix assampte i poaa
en boca d'una personal:tat molt amiga dels comensal, les segments paraules: En aquema reunin es conversa extensament sobre temes. política. Eatigneren junta de lee duras de
la tarda fina a dos girarte de
Sembla que en la riostra paitica navocal es produiran algune Ins te d • impartäncia. de spees dele piala la direce n del partit radical. excitas e- ela
amics del genere erra eaconsa_
nada al etnear Martini. , Barra,.
E atablertes así les ceses. ele reunits eatudiaren la eonveniencia d'ajuntar el. esforeos de lana Cl, (pie
afins per a un prcgrama
nien ruht
dele reunit s queei enearregat de
redadar ttn belez detallar de bus ele
extrema Mienta per untre de la seta
imrortitncia.

En eureraaires reunjons els senvors
Gavión p eda:1, Martinee Barrio i Sänchez Roniän elaboraran <abre rindex
projecte, de llei relente.. a cada
un dele esmentats cetreras
Aquests projecres serviran de base a
les torees representades en l'esmentat
Gavera per a descabdellar pertot el ¡.ais
una intenta peopaganda.
1 aixi estan le, reses — acaba l'informalor. — Probablement que ele senyora Garinn °edita, Mrtitici Barrio
i Sindica Rumia na tornaran a reunirse fina a (lames del me, actual.
Amb siso s'acunsegueix l'aiirmacin
d .aquest catar de cutioe;encia del pare
a que ens refiriera al prinripi, i quan
Mea s'aconsegueixa teniat acces al Poder, formar un Govern naaianal republiea que siga dingit i impuisat per un

.andi referencia a aquest dinar "La
Voz" diu el aegirent:
Ilem intentan eabrinar aquesta tarda el que hi liarla de cert sobre %in
dinar (Iel qual alta parlat a la pretilsa. al qual havien assistit ela senyora
Sánchez Roman i l'ex-president del
Consell smaor Martirice BarrM. En
efecte ben, pandit eomarovar que el
dinar tingue lloc, pera que hi assisti,
ultra les dues pereonalitats citades,
du altre cap de gra l., importara, el
.tual fou preciaament el .tue inda)
AMPLIACIO DEL CONSELL
a dinar el, atnyora Sánchez Laman
sentit esquerrista.
:Madrid. 9. — El Co p een n le
i Martillee Barrio.
iiislre' a part de l'examen que
Una vegada constituit el Genere na.1questa peraanalitat a la gual
he fet le la situnció de l'ordre referint los el president del partit cional republicä a que ens hem referit,
públie i dels renflielee social, ea ea g iaal-aoeialista indenendent atayor agneat convocarla el rus electoral, i,
a les
ruta. Sita dedica!. uvui eairebe Gordon Orlan. Segána lea nostres realitzades les eleceions. portaria
aoves. que podem aualificar d'exac- Corte aquest index legislatiu, perfectaezeluSivainent al despalrIt
reunin era mi- ment ultimas i ordenat en prnjectes de
2~tirupleb que figuren en la tes, l'objecte (raqueara
rar de (robar uunts .le coincidencia Ilei. i realitzaria simultàniament una fenota oficiosa. N'o sjui
entre lea organitzacions que repte - cunda ¡ afina rana aruernativa que enEadopeió de enp nora ineaura aentaven cada un dels reunits per a robustida plenament el principi de l'auexrepcional per a realitzar la un possible ras que el Govern fos toritat tarara], atenent amb tots el,
problemes gut es deriveeein d'una eurieIrapiifillitat N'Oliva, ni tan 9018 enearregat a les esquerres.
No es parla eolarnent rEaixA en la II arda de n'elida social.
ban esta i examinitle. els projecProbabl ement despees dele primera
les eunilicionanl la declararle' de re ti na'. citarla, ein m1iue eIs encienta
%alza i el ela alemplals eemaare niambe la possible obra ga- pacos que e'estari denaat será ineitan
el senyer .azafia a participar en aeueates
per mil,jä d ' eXplOsills o rúbalold vernamental a realitzar, de tal manera, que sense por a excedir-nos en gestione. atarle. II9 cal dir-ho, de la for•
e IIIa artundn . Iple lene') auhimipedem asse- macla del Gotera nacional. al (vial e'ius
afirmaciona
lea
1/castres
jl tIp niiitielres de Treball i gurar que d'agucen dinar sorti una tenta que s'incorporin lates les forces
de Juencia.
saluda possible perrilla en un mo- afins que se sumin a aquest motiment de
Tót el que s'ha dit referent a znent determinat es pagel canviar recunstruccid i construcció republicana.

han

i el senyor Royo Villanova
(Ve de fa primera pagina)

Segueix relatant ele jeta, ¡ dni que
no hi havia tal bandera monarquica.
sitió que era la bandera eapanyola,
que con serv a va elA seas modestas i
glorioaoa colora vermell i groc. (Rialles.) Parla que un escamot Ii digué
que ell era pediera de la República
Catalana ¡ que el volgue a gred ir. però
ell marina j Eagafe pe monyö. .Aleshores el pericia e s Possa a Pineal'.
(Gratis rialles.) Aiegeix que aquests
escamots eón coneguts patatero ¡ anarquistee, extrets dels baixos fons socials.
Aiegeix que ell refrena el seu ternperament i sivingue a quedar detingut per no donar lloc a la tatu a que
a donen de boig i exaltan. Proteata
que el conaellers de la Generalitat,
davant el qual fou portan, vengues faltejar lea seres paraules dient que
hava dit gossas als catalana, cosa .rue
nega termMantment. Protesta ¡anule
que 11 prengueesan la Instala Prctexraen que la aeva !licencia (rúa d'arma
no era valida perque no era experhea
a Gatalunya. Crea que el secret
la seva perseaució está en haver-se
aixecat a parlar a les Corte la tarda
de la sesear) necrolOgica a honor del
senyor Mac-- ã. Per aleó—die—, els
bandolera de la Generatirat catalana...
(Gran; rumor,/
(Alguna d putats propers a l'orador
protesten vivanrent eTaqueates paraules.)

Acaba dient que el 3envor Araquistain ti colija els diners d'una subscripdo que ell hacia fea, a Amerioa per
a defensar els espanyols. (Rialles.)
Els socialistes canvien al g unes frases gruixudee ami) l'orador.)
INTERVE EL SR , SANTALO
Li contc-ia el senyor SANTALO,
de l'Esquerra. Diu que el reat aue
acaba de irr el senyor Albinyana
l'extracte de justificar el procedir de
les autoritat, catalanes, acr.') diu que
l'ha estranyat que el aenyor Atina-rana no hazi fet referencia a un solt
autoritzat per un perródic de dretea,
en el qual co donava compte de Earribada del senyor Albihana a Barcelona, i del qual son dalia lectura.

(Rumor,.)

L'orador adverteix y:te ell ha escoltat cense dir res un insult greu,
que no hauria tolerat de im haver estat a la Catubra. llançat per un home
que si hi llagues vergont a no estaria
entre els diputats. (Aplaudiments deis
socialistea, Esquerra i nacionaliatea

basaos.)
El &enyete ALIIIA.INA protesta
de les paraules del :sena un Santaln.
El senyor SANTALO continua Ilegint el solt de l'aliada periädic, en
el qual es ditt que en éster preguntan Alitiaana sobre ami) quin objecte
havia anat a Barcelona. digué: "Con
é_ste", ensenyant una pistola.
L'ocorregut diumenge, en suma, es
que iris agente de Eautoritat de Gatalunsa salieren que se ceiebrava una reten.", clandestina, i hi anaren el, agents
de l'Eacola de Poecia, per tal de detcnir-Ins, i els detinguts oposaren resistencia a l'autoritat donant crit, stulvenl e u exhibint la batiera manärquica.
El senyor SERR.INO JOVER: Era
ia bandera espanaola, no la monàrquica.
DIPUTAT RADICAL: Epa lis a té ara la seva bandera, i no pot
suplantar-la per una altea.
senyor SANTALO continua referint els fets en la Mema ja caneguda, i
fa „Mal" que la deteneia fui lela infraganti, per la qual cena no es illegal.
Observa que la Generable no té, cita
s 'Ira dit, lt menor influencia en el poder
Alicia!, cosa trae s ' ha patentitzat eu ala
dos falls recents del Tribunal d'Urgenpasant en !libertan els detinauts
juntament ach el eenyor Albifiarea i
empresmiant ens hrere que el mateix
daenenge CelehraVea cus reunió clandestina.
Ea constar per illtint la rectitud i
dots que adornen el cnnseller de Governació de la Cal/eral:tu de Cata:tu/ya, aeayer Selves e? qual aap distingir periectament ei re la immunitat perlament:tria i laluis d'aque sei. Pretesta que
e, vulgui preeentar la Generalitat com
a desconeixeriora dels drets deis diputat , espanyols. aC om havia désser-ho
m -ent com ea un coceen d'Espanya?
El senyor MORENO IIETZRE12.1:
Ja era hora de dir aixer.
,enyor SANTALO: aren'. pot
dubtar-se'n *: a Es que :han 1. Catit aqui
aaraules mes calides uui Inés encesta d'espanyolieme que le« q qc els diputan: catalana han pr.munciat en aquasta Carabra ? ;Si és que encara tire vosaltres
v u lenPu n aeonseg uireu ter-nos separatistea! (Gran, aelaudiments Cli ti% 10-

eaquerres i alens ralicalsd
.araba dient el senyor Santala que ni
Catalunya ni el sets Govern ni el Cateen de la República na estan diepneats
a cansentir que e, ccnf. alai la immueitat parlam-maria arrh Ejnipunistne.
(Noas aalaudirnents.1
El senyor Fl.:ENTES- PILA: AixA
no es pot tolerar; es tracia de penetrar

en la conaciéneia deis dieutats.
FI PRESIDENT: La prexiencia

ppe;-,

mostrar el seo distraen per les constaets
interrupcione i el desordre que s'ab serva a la Cambra a 'ala montear. i a'gans
.Vputats que Inés avale/ten si,, els
que mas peate.tea de tot abs".
S- unNso coNz.m.v.z. social¡sta. inters ii per auhratilar la &tena
ció que ha alludit el senyor Santalö,
d'uns obrers sorpresos en una reunió

clandestina a Barcelona. que han estat
Es Mina per terminat aquest,,dehat, i saprova un dictamen de la
empresonats. (Aplaudiments en
Comissió de Guerra medificant la
cialistes i les esquerresa
Ilei que redueix a un el termini de
NO HI PODIA MANCAR
dos anys per a I escena dele &n'eres
Im >r ROVO
di u que
a ‘ simaats
l ' rx&cit.
vol cridar l'atenci6 ele la Cambra sobre
els dos telegrames Ilegits al corneneaL'ORDRE DEL DIA
ment de la discus$ió, i que li semblen conposa a discusaió un dictamen
tradictorta. A j en és conaeqUencia d'ha- deEs
la Comissin de Marina relatiu a
tee tra spa,sat la just jcia. com es trasconstruccions
navals urgente a les
nassa 11114 l'enea de queviurea. tRia.
factories dei Ferro! i Cartagena.
Ilead
El senyor PRIETO: Cree que
Per alai) ell ja va dir que alguna
cosa (leen/ quedar a Catalunsa al ix.dee abans de discutir aquest dietamen
caldria
oir el senyor Carranza i altres
palie, per afirmar el seu urestigi, ocre, na es vengué atendre la sera tesi, i jumenta d'un vot partiru:ar, perque
es va determinar que fos el propi Presi- asaste/une te mol/a importancia, i si
dent de la lieneralitat Cl que repre- no es fa aal ha de suspendrea la
sentes el Poder FúLsc. pel qual mo- discussiä.
El PRESIDENT adverteix que els
tiat ira hi ha res de particular en que
el President de la Generalitat hagi do- dits aenyers no cenan a la Cambra.
tl NI IN ISTRE DE MARINA
nan teta mena tfexplicacians, rae al cap
i a la fi no és mes que un subordinan. dita que coneixia a intenció del aCDel q ue e; tracta aci, no obstant, és mor Prieto de defensar aquest vot
de defensar els drets dels diputats. tots particular, car un diputat de Chic
el, guate sin respectables can/ a nah.
li ha dit que ii interessa que sapear.
El Sr. TRABAL.: Pern les activi- al Parlament.
tate del sensor Albi(ar.a eón perilloses
El senyor PRIETO: Ante, és taper a la República.
talinent inexacte.
E/ Sr. ROYO VILI..\NOVA: Perl,
El MINISTRE DE MARINA:
afeó no ho not determmar el Presiden? Dones jo he sentit un diputan par
de la Generalitat, ein6 el jutge.
Cadiz parlar d'aquest assurnpte, i
El Sr. TRABAL: Nosaitres no tel'he vist parlar amb :a costra
nim la culpa sale el senyor Alhiñana deaprés
(Rumore.)
aenyoria.
sigui eteixeble de V. S.
El
eenyor
PRIETO: La V. S.
El Sr. ROYO VILL.1NOVA: Tarnfalta a la veritat.
be Une deixehles a la Generalitat
El MINISTRE DE MARINA:
El Sr. TRABA!. : Seran dm pitjors.
El Sr. ROYO VILLANOVA: Hi ha En es poai tragica la V. S., perque
a en no m'interessa ala,. .Aiegeix
de tot: pitjors i minora.
Relata una anécdota que li va succeir que amb el tened que s'estableix en
el dictan/en no es pon cor.struir a
am i) un esturliant catala.
D1PUTAT DE L'ESQUERRA: Matagorda 1 mole menys a les iras
sanea d•Echevarrieta.
i1- lt bitterem-aal.
El Sr. l'ARTE': I MARTIN. agrari:
El aenyor PRIETO ineisteix en
Jn ho cree mea interessant que el que qué no ha de discutir-ce el projeete
(buen les
SS.
no havent-hi els autors del vot parRO)'c)
Sr. non
VV. VILLANOV.A: la veig ticular.
pur la Cambra m'escalta. (Rumore canEl MINISTRE DE MARINA:
trarlictoried
Perdoni la V. S., pera el vot particuAfegeix que a guests dos telerrames lar del sensor Ruiz del Toro no ti
ove s'han san cnntrarlictoris. rar res a reuredn, ja que lande al qua:
Cl , 11e1/ diversos 'Merme s , i amb ab:O ea es refereix la estat desglossat.
vea hen dar q ue el: e,ramots han da
senyor PRIETO diu que a ell
una cosa al President de la Generalitat i li Ei
sobra personal1tat i auperbia per
una altea a la ',olida.
ler-sc
tecader de les seres latena
Pratesta que e, detinizeis el doctor
Alba-lana per tinença illiciia d'armes. dona.
El MINISTRE • DE MARINA
(l uan portava la seva Edcincia espesa
per la Direcció General de Segare.tet. insisteix en que eil no ha fet mes
que
atendre interessos neaessaris.
Afirma que a j ar', no pot tolerar-se purEl senyor PEREZ MADRIGAL
gue el traspàs de serveis no significa
que les ilicencies per a is d'arma exre- prceeata de la suipensió d'aquest dicsce a Madrid no serveixin a Barcelona tamen, que considera de gran interés.
Es produeix alguna discutan, perá
i viceversa.
DIVERSOS DIPETATS CATA- iinalment s'aaorda auspendrel
LANS: —Pern,
v Royo, si el seES PASSA A PRECS
nyor Alblilana noe schibi aquesta
I PREGUNTES
cencia a Barcelona ¡ ell matcix ho ha
El senyor IZQUIERDO JIMEYr
reconegut!
(radical) es dirigeix al ministre d'-••El senyor Albifiana assentelx
Mistela i Comerç demanant-li que r 5
aquestes paraules.
El Sr. ROYO VILANOVA: —Ah! preocupi de posar en exolotació uns terDa ncs jo creia que si. De tones :ara/e- rema que hi ha a la previncia de Ciures, a un diputat no se'l deté sino dad Real i que tenen una gran riquesa
qUe recia el praees al jutge, per- de rissa res h iturnineses, apreciadissimes
qué jo, que no votaré mM suplicato- a. tOt el món.
ri per an delle d'impremta o per tin (El aent.,r CASANUF.VA ocum la
disert a -. il (iunceaire mil vegades con- presidencia.)
tra el- . 1%re conepiren cendra la RepúEl MINISTRE DE FINANCES, en
blica o tractin de cometer e.artra
110III del Govern, promet ocupar-me era.
actes cLs riulencia. (Aplandinients en ele qucst interesaant assumpte, cate Te:Orda
agraria ¡ ei alguns diputara de l'Es- que bou plantejat pele representants soquerra.)
cialistes a les Carta Constituents.
El senyor SCEYOL, de l'E.squerra.
El senyor SUAREZ DE T.aNGIL
protesta que es perdi la tarda d'agite s - irle Rt1012C:r`!1 Eepaiselal es dirigeix
ta manera lamentable guau hi ha tant- dalremahltispetebe ied'Oshres Pnbliaue: sobre la
assumptes a tramar.
conatrucció d'un iamt a RfiI1030 de Ser.
EI aenyor TRAB.aL, de l'Eaquerra. rato. Denuncia muere, de l'ale
de Barruelo s. que nrohiheix vencalle
la e",,,lar flue el " T er Albif1ana
veins d'urt altre pnble
exhihi la !licencia que cerresponia a
l'arma que pnrtava.
El seneor GARCIA ATANCES
El MINISTRE DE LA GOVERr(pr.71ar
. agrarii ee tiren:eje al minisNACIO fa ni Ir que el aett
tre
de la tiovernació per parlar-li de
procedi amb baa diligencia en el que
dos regidors .lestituits pel govern dai
es rehenes a la detenció del seayor
bihana i que ea mal/negué en la „esa senvor Azafia.
El senvor MANGLANO (tradicienaaetuacii; en la major acrenitat. Tarnhe
dirigerx al ministre d'Obre.
fa Cunbtar que lea autoritats catalanes irla)
«,
reapiabables han proceda correetament. Publiques sobre el pau ta de Blasco
sense que es pugui entrar ara ell 'l'exade
Mamlnistre
Ea
diriarix
samba
a;
men de les actuacions particular, dela
rina i Ii pregunta per que en fer-se
individus que In intervingueren.
per a lancees a
Aeaba diem que el limera a part clareen convocataria
solament
d'aquesta serenitat, ¡taja pericctament l'academia naval s'exigeix
i
nl l'univeraitari,
elemental
barxillerat
entre el descaladellament normal de les com estava establert.
conductes i les extraliniitacions daEl MINISTRE DE 31.ARINA adque s tes.
en
din s tun' .las- verteix que ell no te cap mtervenci)
FI senso r
l'elaborado
del, programes ae la Mames que el j alee ha determinat que no
ha
un orgahi
perquè
rina
de
Guerra
la ha delicte, horn no el pon rta,e.
Otereix, no ubeAfeeria que si ell tu eXtlibl la ts na- niS i nc dedicat a :M.O.
el prec al director de
cencia d'e: daries toa que hora 11 .4- tant, transmetre
gué per endar.rat que ulli no servia. 1.1.Fl ola
an
.a NIORES (mudar agraeeraval.
Acaba dleat tue 114 larataat anira al
al ministre d'Obres PuTribunal Suprem, i per a luan aquest ri) es dirigeix
interessant-se
per una carretera
aaques
decideisi espera que hom el jutgi de- de
la
provincia
de Sevilla.
gudan l ent.
El Senyor DAZA (conservador) deEl PRESIDEN'r : —AixA és el que nme al ministre de Finances la madipropc.eava la Preaitencia al priacipi. i ficacie d'un article de jEstatut de Rem'alegro molt que la V. S. hi eoht- captará.
cideixi ara.
rMINISTRE DE FINANCES
El senyor SANTALO fa constar gue promet atendre ert el possible el pece.
sense arribar a la dita modificano hi ha cap contradiceia, can, ha aar_
gut fer veme el .Cny O r Royo Villanova.
11
senyor BILBAO (socialista) parla
entre ela doa telegrames l'Imite a
Cambra,
(:'uns comiats d'obrera de la Campanya
del Nord.
El sensor ALVAREZ ANGULO
(socialista) e5 refereix a les manifesta
Li NAZA rions
tetes per /denme dfantats a la
DEGERMINADA t7ambra reabre Vestal ani.rquic de la
único
nrovincia de JaM, i la constar que
aquesta situada, d'anarquia en aquella
LAXANTE
pravinc ia Ss modueia ver la intransigen•
terciad
ala i la 1-cliente lela panolis a complir
S.ánimo
/a llei.
Seguidament e:aixeca la osan). SOn
LA 010111MINALION PRODUCE 11 aS •;.
Of LOR PR INCIP I OS ACTIVOS. PTAS. te
les nou de la nit.
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ESTRANGER
El desarmament
L'afer Stayisky,
Hom nota una calma en els traslladat al Tri- El text de França a la
Austria, en el Pla internacional

atacs de la premsa italo-alemanya bunal del Sena Comissió clel clesarmament

does.
Pera Innsbruck no ha accrPtat mal
aquest correal i ha conserva' el Sea esperit arrugar:ir i Mussolini ha
n b tingut de Dollfuss que s'instilas una
arttiitalib do!
;vela italiana al focas
rstablls un dips 7 ;ce!. i ridhur que
s;, ferroviari italià.
El fet que Dollfuss hagi arriba! a
eques r es erarcessioles. //0 tot deirar
Oreocuto r els que desli go! uno Austria
!lime de to,a estrangera. De
frs derloradons tetes per Benes al cm'Temen) del "Petit Parisierr" srarbla
.7, o Praga eneara tema els seus club• sa bre tina possible restauració dels
— que Italia havia defens.t
•-t rkf , fins qnr Rarthou imervingmf
•Mstaroment airé ro/ dir que no
ar refien mama del (-ami d'actitud del
--e r n roma. Segons Rones. i srgons
• '-rrr , restonracid vol dir (zurra, i si
'rncions
sein Pacifistes, hán
•-mfre-ho
ha refo rce! la frantera dcl Rrerrqual rosa vol dir que ten, seo-, per part d'Alernanya . i ai.vb
atalt en la seta actitud rnzers
• :"Y. .4ra suc oir,t nornis fin/ amar
una actitud rectilbria. vare ¡es zio n-zanurs que tu. fet fins ara, i
r a Franca i a la Paila Entesa la
,.ve lat de
volee alterar el "statt,
deiš paises danubians.
of
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lia buscarla abans que t ot una victória,
i Alemanya una seguretat reservant
l'esdevenid or del racisme aiemany.
ConcentracI6 de heimwehren

alunie. 9.—El diari "Munchener
Neuestenachrichten" publica una informació procedent de Rosenheira
anuncant l'arribada de considerables
retorcos de :a "heimwehren part
de la qual va armada amb potent
arldleria, a les pobiacions frontereres
auatriaques situades a la regió del
riu
A Gundertshausen es traben actualment uns mil dos-cents Mames; a
Mattighoia a:tres LOCto de la dita erganització, mentre que a Kuistein hi
ha extraordinaries l'orces militars.
El, reiuOnt austriaca a Baviera
donen compre dels grans preparatius
de defensa que han reali:zat aquestes
tropes i l'organització deis "heimwehren" amb potents trinxeres i la installació de llocs d'obaervazio a les
muntanyes immediates. El pan de la
frontera als habitants de les pobladona llindants ha estat rigaresament
prohibir si no es va proveit d'un 511con du:t.
Benes contra la restauració
Paris, 9. — En una entrevista concedida a un redactor de "Le Petit
Parisien - . el ministre d'Afers Estran.
cero de Txecosloväquia. senyor Benes, referint-se a la possibilitat del
restabliment dels Habsburg al tron
d'Austria ha dit textualment:
"Si (lema al matí els Habsburg ;Mi
restablerts a Viena. demi a la tarda
el ministre de Txecosloväquia a Austria serä cridat a Praga. Cree que
igual actitud adoptaran e:: Governa
de Ingoalavia i de Romania i Polónia.
La Perita Entesa és opoaada per tots
els mitjans al restabliment le la
monarquia habsburguesa, i acceptar d qualsevulla eventualitat, mem s
acinesia."
Un 'libre blanc sobre la
rebel -lió
Viena, 9. — El chari "Neues Wiener Abendblatt" anuncia la publicaciä del Llibre Blanc del Gavera austriac sobre la rebellica de febrer, ¡ en
el qua l exposarà els antecedents so' re armaments de ranomenada Lliga
sie Protecció Republicana, els esforços realitzats per desarmar-la. els píe.
paratius immediats de la dna rebellió
i lea diierents fases de la iluita.
Avions misteriosos ::
Viena. 9. — Dos aeriplans volaren
ahir a la matinada sobre la capital,
i des d'una gran altura llanearen fu:Is
en els gneis es llegia: "Espereu-nos.
Confieu en nosaltres i romangueu als
vostres Ilocs. Estarem aquí per l'asqua."
Els misteriosos aparells no pogueren ésser identiiicats i oto se san quin
partir polític ha fet aquesta
fes
Exhorts de cape fugitius
Viena. 9. — E.I jutjat d'aquesta Capital ha enviat exhorta internacionals
dernanant la detenció dels caps socialistes que han fugit.
En opinió del; juristea austriaca,
Austria te perfecte dret a demanar
l'extradició (lela política fugitius a rt
le prevaricad".
-ats
Sobre una escola italiana

Roma. 9. — Des d'algunes setinanes
la situado política internacional ha C3.
i.larcada per una tensa) sensible de
- relaciona entre .Alernana a i Italia.
..cs prenses deis dos paisua ;han atacat
arnb un vigor / una aspror de to Illls•
neguts des de nombrosos anys. Cual Taz
en tia dos pelaos la tendencia de la predica s'interpreta que tradueix una voluntat auperior, a Uestranger saia arribat
veure la possibilitat n'un conflicte
anatic entre Roma i Berlm. Come,
de no fer-se illusuns. El desacord
- significa pas que tots els putas si, an trencats; vol dir que per ara cala:fax entre els dos paisos una controverria sobre tut punt, en una questió (nuca: la d'Austria.
Des d'alg ul l s dies , de totes //teneres,
de,pres d'aquesta tempceta de premsa,
els diario alemains es calmen envers
Roma, i els italians cus ers Berlin.
En la prentsa alemanya aquesta correceló te cota] a corullari un ro molt mes
modera: en relació a la queatiO d'Austria. Es per aixii que en els mitjans
diplomätics de Rema horn parla d'un
,
de táctica per part d'Alemanya:
ei gavera del Reich sliauria adunat que
s'equivocava davant l'actitud de Frau' ;a, Anglaterra i Italia de perseverar en
la política de pressió brutal envcrs
Austria, Assistim a una reculada estr a
-tégicadeprBln.Homiu
Roma que el govern alernany voldria
arribar a an acord anib el cancel:2r
Dollfurs alai-1s que aquest no vagi a
Roma. Alemanya tem que Austria prengui amb Itàlia, i sobretot anal) referencia al tràfic de Trieste. compromiso' qae
poden perjudicar la mar del Nord.
Horn diu també que d'encl/ de la iMroducci6 del nacionalisme a Danzic, reservant nominalmen t la independencia de
la Ciutat Lliure, la política de Hitler
envera Austria tendeix a un "modus
vivendi" d'espera.
Intercanvl de Iletres entre
el Duce I el Führer
Els dos dictadora slian intercanviat
>tres, i una mena de duel amable ha
tingut lloc entre les elue, voluntats. El
Dure no ignora pes que la política aleman a a ne Pot renunciar obertament a
rAnschules. Sap que el gavera hitleiiä
sha compmmés envera l'opinió pública ¡ no pot desistir oficialment. Podría
e a forcar- se d'nbtenir de Berlín que s'inclini davant Ii cerio projectes de le
politira musaoliniana. En remitir el qua
sha de témer is que l'antagoniame italo -alemany sobre la qüestió d'Austria
tan clarament manifestada aquests dies
emlucioni envera tina mitjana dente Sa, envera un compromís en el qual Iti411Vj
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discurs de Broqueville ha causat pèssim efec(
L'inspector Bony recupera El
en els cercles alista
joies per valor de

Concentració de heimwehren a la frontera
austríaca
La Pina de la elomcia francesa
per tal el arrrbor a un acord entre la Petisa Entesa i Italia, base substancial de
la ebblaborarió franco-italiana, no manos de difitultats que is d'esterar que
podran esser salvades.
restrary es que quzsi totes les ditidiltats provenen de l'actitud del gavera
italià. Miras ahir que perquè la gliestii
de la independencia d'Austria i la qüessiö econòmica d'aquest país i di-Amarla
es paguin arranjar, ca/ in-O/ter que res
una entesa politica entre les narions
no poden desinteressar-se del que pasan
al Danubi, i aquesta enlosa ha de laude se en la seguretat que cap país estranger no preretrend una ingerimcia en
aquells ja/sos. Perb ororren jets sosPifosos. El que luz concedit Dollfuss a lid ¡la per Innsbruck es azul dmrrostracib
que. vaina a no. Austria se sotmetrra
a les Inés agosarades demandes j'ahorres.
Innsbruck fon, abans de la guerra, lesfre de mani festacions amiiralianes i cante
d'arció de fa pare intellectual del Tirol
de l'Isrria que s'esmerçava en la pernmritsoció • de Trento i do Trieste, ort els
estudial ts havien reclamar l'ensenyament
en italiä i els goverus de Fromesc Josep na hi accediren mal. Despres de la
puerca. Innsbruck in cimas e,, amb
mis init-esca CS riattift.fla el nrovinrent
a faz, deis "allag,is", es a dir deis
actnanys que passaren a dependre dl tafia gràcies a Id rectifica:je, de les
frouteres. Ilentre Credaro loar governaTrento, els alIbgens foro,: tre..,
dor
lots co',, tata els altres cirdadans.
en instituir-se el feirisme, el tra te aur*
reberen suscita la indignada de Stresti , :11, de Soipel. d.-fusta Chamberlain i
MI t
de lora els bornes liberals. Solament destris dr la reconciliada italo-alensanya i
del couveni Cornisa-Torre, grades al
0, 91 els nazis renunciar:en a tota raí: in dica-cid de Adigi, eIs 0t( peas joven tracias igual que els &tres tinta-

f.r.s eones ounEs (Afro. vasettA
1-14N DE T EN1P UNA NAVEr:uACIO
MAJESTUOSA SOM LA MAR DLANGA

1.200.000 francs

Segen s ha afinnat que l'esos'
agressiu d'Alernanva i la seva vol,,
ta, d'armar-se constitueixen un per
per a Bélgica. Cal, doncs. evitar
un reí perillós rearmi. Certament,
desarrnament és desitjable i neceas,
ri. Pece, prque sigui realitzable cale
tres condiciona; que Alemanya
rearmi, que desertan moralment i
organitzi la segtiretat.
Segers ha afirmat que les recem•
proposicions d'Itälia i Anglaterra són
igualment perilloses i inacceptahlea
per a Bélgica. Freno no shi ha adherit. Exigeix, amb raó, garantice.
Nosaltres no hem le fer una politiza
d'intermediari ni hem de buscar compromisos amb Alemanya. Es el paper
de les grana potencies. Hem de practicar la política del dril d'alarma—ha
rlit el ministre catòlic, anda aplaudiments de la dreta.
Segers ha afirmat el desig d'obtenir
d'Anglaterra, per a valoritzar Locarno, un acord complementari de l'acord defensiu fran•-o-belga. Ha recordar les declaracions de sir Anoten
Chamberlain i ha rondó: la seca
pooici q demostrant que si els principala Governs catan d'acord poden defensar les Ilibertats politiques, carament conquistades en els paisos democrática i garantir la pan d'Europa,
hi ha alttes mitjans de fer entrar en
rair Aletnanya.
El ministre d'Afers Estrangers,
Hynians, ha intervingut en el debat.
La seca expoaició, de caire academic,
alta referir al problema del desarmamenta Clar, raonat, objectia, ha estar
el resuin de sis anys de negociacions
Importació ji-limitada
i de posicicions presea actualment per
cada tina de lea potencies. L.'expoaibegudes alcohòliques
de
ció d'Hymana ha estar molt més matisada i nés mesurada que les declaaa*ashington, 9.— Als circol; poliracions del colme de Brocqueville.
tirs s'assegura que els poders extraorHom ha remarcat que Hymans alta dinaris sollicitats pel president senyor
guardar de concloure, i delira part ha Roosevelt en materia duanera seran
Ginebra, 9. — La Secretaria gene- subratllat la inquietud de Bélgica. atorgats pel Congrés abans de la
ral de la Societat de Nacions ha pu- Aquesta re s ulta d'.1enianya, on hom .uspensió de les sessions, i amb obblicat l'informe relatiu a la data en celebra quotidianament el calle de la jecte de facilitar aquet resultat s'acorque podrien reprendre ' s els treballs l'orca i tic la raca , i en l'exaltació na- dará ajornar "sine die" l'estudi del
de la Conferencia del Desannament cionalista arriba al paroxisme.
problema dels deutes de guerra i
la correspondencia canviada entre
Aquesta actitud resulta tumbé de di- hesiO dels Estats Units al Tribunal
Henderson,
president
de
la
vereencies de murta de vista que apa- de Justicia internacional de La Haia.
el zenyor
eAnAquestes decisions es creu que van
reinen entre potencies amigues garantid i ta Conferencia, i els Governs
aiaterra, Franca i Itälia, especialment dores de Bblgica. L'examen del problema ésser adoptades en la Conferencia
la carta dirigida pel senyor Barthou del desarrnarnent exigeix trna atmosfera celebrada ahir pel senyor Roosevelt
al senyor Henderson en 12 de febrer de confianea i el desarmament dels es- amb els líder, demòcrates a la Casa
darrer, comunicant el text dels me- perita. ¡ en canvi es desenrotlla en um Blanca.
moranduma canviats entre Franca i Europa febrosa i anàrquica.
Sembla que en aquesta entrevista
.Alerhanya. que afirma una regada
Després d'haver defensat la política de els caps demòcrates van prometre
mes la continuitat de la doctrina Iran- Locarno. que no ha respost a les es- realitzar els esforcos que calguin per
perances i ala sacrificis ele les alces aconseguir que es posin en vigor tocc, a.
E) senyor Barthou la constar que poténcies, neró que, no obstant. ha donat les lea mesures legislatives que hi ha
el pacte de Locarno i el de Paris, Hy- pendents. esneciahnent la que es reFranca persisteix a preconitzar:
Primer. La reducció dels anua- man a ha constatat i desenvolupament fereix a les tarifes.
En acabar la Conferencia, el senal-neta s per etapes. degudarnent contro- del potencial de guerra d'Alemanya i l'e a
rrual e: fa eran la-neritgu l dor senyor Robinson va dir que
lat, fil/5 a la realització de la igual- javentut.
seguretat
Ha
constatat
tumbé
els
manqualsevol
missatge que el senyor
de
la
dreta,
dintre
tat de
Roosevelt pugui trametre al Congrés
ter/tests al Tractat de Versalles.
de totes les nacions.
eficasobre
els
deutes
de guerra. seria úniSi
hoin
no
arriba
a
un
acord,
,;AlemaSegon. Garanties d'execució
nya restarh en els límits del tractat de cament a titol d'informació i no lacia
ces; i
Tercer. Efectius de cada nació, te- pan? Tothom san que aquest limit e= necessiria cap mesura legislativa.
nint en cOMpte les iormacions P ara- ultraeasaat i que hIam es prepara a ultra- ImportacI6 {Ilimitada de
pastar-lo encara més rae cal témer un begudes
militars.
rearrnament general d'Alemanya que porEl president, senyor Roosevelt, ha
Els projectes anglesos
ti a una curra dels armaments. Per a eviLondres, 9. — Ala cercies politics tar aixIa han: pot admetre el recluto a anunciar que será suspesa l'aplicació del
sistema
de contingents per a les begu
d'aquesta capital es té la creença que la força o els procediments pacífica.
-desalcoh9iqu prmet
Invocant "Le Temps" Jiymans ha dit
si les converses relatives a la Conferencia del Desarmame n t arribessin que %laica, en ra6 de la seva situació s'efectui una importació illimitada d'aa fracassar, el Govern britänic pro- ceog rifiaa i deis nene interesaos perma- questes als Estats Units durant un peposaria que es concertés un Conveni nents i de les teces simpaties, es recolza, riode de 30 a 6o dies.
naturalment. en Franca i Anglaterra.
de seguretat relacionar amb
Johnson a favor de la retractat de Locarno i el pacte renä donen duccI6 d'horari
ció.
Aquest Conveni hauria d'ésser con- garanties essencials d'un valor Inés po.
El senyor JoInbUil está iellt teta mernic formal que la vaga garantia
certat entre les nacions de l'Europa
na d'estoma per tal d'aconseguir que
occidental, i estaria encaminar a sal- del= tractats de tRao.
El senador socialista Artur Wauters els industrials s'avinguin a concedir una
vaguardar la civilitzaciO europea.
ha expressat el pregon malhumor nue reducció dat, lo per 100 en la jornada
El discurs de BroquevIlle
han entit per les declaracions del pri- de trehall i un augment proporcional
causa mal efecto
mer ministre i nue el discurs de Hi - dels salaris sense hacer d'acudir per a
no ha dissipat les seres inquie- aixó a la decisió del Congrés.
Bruaselles. 9.— Als cercles parla- nana no
FI citat senvor es.là estudiant actualtuds.
parlar
molt
del
discurs
mentaris ulla
El clehat es continuarä an d'aquests ment al/lb el Departament de Trede Broqueville sobre el rearmament d'Alernanya. Horn es perd en die s . Per ?) ho m ha dernanat ja la re- soreria la possibilitat que es concedeisuposicions sobre els nribils que han uni9 de la COMI5SW d'afers estrangers ain crèdits a llarg termita per mitjä del
induat el ministre i hom deplora que per tal de del iberar sobre les declaracions nou Crup d'Estahliments de Crédit que
hom tracta de crear.
hagi tingut una paraula de blas- 'he Broqueville.
me reierent a Alemanya i que hagi
OposIcló a una
cregut hacer de parlar de la gran
A conseqüencia de les protestes que
de Versalles. Han recorda
Un altre eseiinclol
han estat formularles per la Gran Breaent que l'any 1927, de Erogueazunn
tanya,
el Canadà i altres paisoa, esville, allavors ministre de la Defensa
pecialment d'Europa, el Departantent
Nacional en el gabinet tripartir, va
d'Estat ha decidit oposar-se a la prodenanciar els arniarnents alemanys,
posició hei que ha estat presentada
invocant els documents de Dorlodot.
al Congrés. en la qual es prevea la
A les es/eres varlamentärie, !ion,
deportació dels mariners estrangera.
creu que la posició peraonal presa
L'esmentat Departement d' Esta!
per Broqueville fa més dificil la siParís, 9. — La Camhra de Diputats,
tuació del Govern. Han] aasegura que durant la sessió d'aquesta tarda ha ten, que l'adopció de la dita propoaiels altres ministres no han tingut co- acordat ajornar les interpellacions anua- ció de Ilei podria provocar ineaures de
municació anticipada de les declara- nades sobre laís dels fons de publici- represälia per part deis pulsos estrancions del cap del Govern i no nlian tat de la Companyia Metropolitana de gers contra la marina mercant americana.
conegut l'abast. Nomes havia de fer París.
una declarad'', de solidaritat ministeDurant el debat diversos diputats han Encara dos avlons que
rial a favor de la política del minis- manifestat el desig que es nomeni una
tre d'Aiers Estran gers. A mes, hom Comissió d'enquesta, car s'afirma que cauen
censura al primer ministre haver com- anda aquests fons slian alimentar les
Nova York, 9. — Dos avions milipromes les atraes potencies.
tara adscrita al servei de transport de
caixes de determinats partits politice.
El discurs que Segers, líder de la
correspondencia
han caigut a terra, un
En la <era intervenció el mini stre de
dreta, va pronunciar dimecres al Se- l'Interior ha manifestat que el guarda- a Chardon i l'altre a Dayton Deaah
nat constitueix de totes lamieres una segells la hava encarregat al procura- (Florida), i ha resultat mort el pilot
severa replica a la declaració de Bro- dor general que s'efectui una investiga- que tripnlava aquest darrer.
nueville. Segers reiusa la tesi del pri- da lleial i imparcial.
El nombre de morts en accident,
mer ministre i amb gran vigor ha
ocorreguts des de fa un mes que l'emostrat el perill alemany i la neceoxercit s'encarregà del servei postal
still, per al aliats , de prendre collecaeri , s'eleva fins ara a vuit.
tivament mesures destimules a impedir Alfons de Borbó guanya
i en tot cas legalitzar rl rearmament
11.000 lliures esterlines
del Reich.
Segers • ha mostrat la j u r e AlemaPRONTO NOVETATS
Londres, 9. — La Sala de Justicia
nya bata ella sota les armes. Té
DISSARTE
angleaa
ha
dictat
sentencia
en
el
ben
sentit
s'impol'esoeranea que el
Tarda. a I II 5:
sari al militarisme i posa l'esperança promogut per l 'ex -reí Alfons de Boren Franca i la Petita Entesa P er a bó, que reclamava nl niurament d'uns
ANI O R EBIETA U - LEJONA
mantenir la nao. Responent a Bro- valora que entenia isser de la seca
contra
queville ha dit: Esmere que ele antic: propietat. per un total d'It.000 lliuQUINTANA II - UNZAY
aliats refaran el front únic per man- res esterlines.
AM. • un guara d'II
la sentincia declara que Atin as de
tenir Alemanya en el que es aetereja
SOLOZABAL PEALA
als Tractats. Es la hei de la història Borla', té dret als eamentats valora, i
per
consegilent
favorable
a
out el veneut s'a i xequi, dele hom el fall és
contra
del
seu
advocat.
peticia
la
ahir. Es veritat algunes vegades, per"
IZAGUIR N E - PASAY
La repetida sentencia condemna al
e o tets en guàrdia que aquest redre ç abatalla par molen,
ment sigui fet de la desunió i la le- pagament de lea costes l'entitat espanyola contra la qual es reclamava.
bleia dels vencedora.

Alea re dim ecres el Consell de la Defensa naaionaf de huno — camPOSt
(el cap del Goisimn, del ministre d'Aminal del Tribunal ole Cassació ires Estrangers i dels mittidiret
ha dictat un decret pel qual ta r a — s'ad ocupas de la resposta a dos'ordena al Jutjat de Baiona, que nar a Londres. de Ginebra s'anuncia la
entlin actualment en vate, Sta- imblicació de / ct correspondblcia clave
visky, que s'inhibeixi a favor del Borthou i 1-temieron.
D'eques t a publicació resulta, cona era
Judjat del Sena.
(dril de ¡reveure. que França segad.r
Bory recupera Joies
ferno en els seas tunts sobre el j'esa,
A peliciá del (lega deis jot ges mamen , . Afea vol dir que Franca red'instrucció, aqueSt mati ha banara la Proposició anglesa.
El C. dr la D, N. es basa en les Hemariar cap a Orleans l'inspector
de la Segurelal General, senyor cessitnrs de garantir el territori nado
Paf del perla d'una invasia. 1 la unta
Hora', arfa) robjecle de realdzar
tram e so a Londres raatindelermlnada gesiio en aquell
drd — segons fajen diu al "Ferie PaCredit Munic ipa I.
- una copiosa documenlacib soEl dit inspect o r, en rompli- bro la Manca de garamies segur-era
ment de la misal.; que li havia dci projerie ea-posas ter Eden en .0 1
eal al confiada. s'ha incauta! de Sea darme. Vintqe.
Merrirrstan t , de Londre s comuniquen
j o ies per val o r 11 .dl'I rl.000 franco
es té
perlanyents a Stavisky. que ha- qlle e., els ecrelez tolifirs nnole.tnt
que, frarassada la ConfeNiel: est a t empenyorades per la imtressidDesarnmenont, e, propasará
del
Hayolte per la quantitat de rencia
iIn conveni limitar a l'aviacid, estipulat
2int.nOn f
entre les gratas porIacies orcidenlals.
Bonnaure I Garat expulCal dir que si La Canferéucia ha frodegaf a l'acritud del govern
eassat,
sats del partit radical
que luttingat conseqiieuries
El Comité execu l iu partil ri n.Ws, del ene a Londres es pessa greta,
republicà radical j radical sCi- rnfs
cialista ha facilitat a la premsa
Ei lia (asnal a Klgica, CII un
una nora donant eomple que en
hüllte C0111 Rroqueville no descarta fa
Eassenibl e a extra '' rdinäria cele- possi b ilirat de urgoeimions amb :flemabrada el dia 5 de l'actual s'aren.- nya, es eonseqüenda de la fOlítiCa
courraria a la tesi francesa resdä l'expulsió del dit parla, dels
pecte da tracto! de Versales i d'otoBOIlltallre
b
al
rcormarnent del Reich. Una
sici
Interrogatori de Duclú
Beiglea andga d'allemaaya és nt¿'s un
El senyar Ducha, interventor peral per a :Inglaterra (ple no ras per
general d'Investigacions de la a Frouo. sorprenent que airé hagi
Prefectura de Policia, ha ea! st pasan? per alt als gin ernarrts m'Osos. I
sembla
interrogat per la Comissió d'en- la sensarib fer l'actitud que
Alcinanya ha
adoptar BeIgien eavers
questa sobre Fidel' Stavisky.
este mes farra a Anglaterra que calor
El dil senyor ha donat precisions sobre les activitats de la
Paris. 9.—La Cambra del Cri-
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Serli

Els plens poders Cap a l'estabilita Roosevelt en zació de la 'liara,
matèria duanera del dólar i del
franc?

7nh.

Seguretat General per a cercar
Si avis ky.

L'home més vell del
en, el turc Zaro Aga
de 160 anys, es casa
per catorzena vegada
Estambul. 9. — El sabdit turc Zar' .
Aga, que din isser l'home mes %el! del
mOn, anuncia el seo propasit de casar-se
1 'er catorzena vegada.
La seva promesa present té uns 40
amo, mentre ase Zaro diu que va :leíver rally 177 4 .
Co,,, que la renda que horn Ii pasta
actualment és insuficient per a ca s arse. Zara Aga ha sol-licitar de l'Administració municipal que li concedrixi tina
renda doble a la d'ara, que es de 3 0 Mareo turrares al mea.

Censura a Cuba

L'Havana, 9. — Ha estat estaMerla la censura per als despal:cris telegräfirs, sense eseepciö.
Les estarions de rädío eón vig,ilades per la pedida per tal d'evilar la difusió de noticies falses.
La Federaciú Obrera de l'Havana ha aproveit una moribl dleal Tiro)
Insbruck. 9. — 12autorització do- claralit la vaga general
mada pel Govern austriac d'obrir una
escola italiana de primera ensenyança
a la capital del Tirad ha causat una
Els nazis prohibeixen la pelgran entoció a tot el pais.
Amb aixó el Govern de Dollfuss ha licula "Catalina de Rusia"
accedit al desig especial de Mussoliautorilats han
licriiii.
ni. a pesar que actualment només rela projeceiö de la pelsideixen a Inabruch unes cinquanta fa"Catalina
de
Rusia",
r
litmla
i ni abans de la gue
zulles
ra havia existir en anuesta cititat una primera representaeió de la
va tenir lloc tliir, i fou acollida
escota de Ilengua italiana.
Al Tirol auatriac, on és molt vi,, cl mala grans manifestacions elt,,)sentiment germànic, i en no es perdo- Ii Orts ili s me.
na a Mussolini la politice d'absorció
L'estnentat film ha esta( j t
seguida respecte de la pohlació alemanya del Trenta s'interpreta aquesta ls -li 'al (Iel cartel).
actitud de Dollfuss com una nava ma.
nifeetació (raquear de considerar mes
Anglaterra vol revisar
importara de satisfer els desigs d'Itäl'acord comercial amb
lia que els intere s sos nationals.
A ///é5, en el suceessin el personal
Espanya
ferroviari italià que iins ara es detenia
Londres, 9. — Es probable que dina l'estació de Brenner. arribarä fins a
Insbruck. i aixi viuran en aquesta cha- tre de Puf S . adUPtill disposicions per revi,ar els distinta punto i circumstäncies
let uns dos-cents ferroviaria italiana.
Entre els hitlerians del Tirol. que del comen; anglo-espanyol amb vistes
són majoria. existeix una gran indiu- a la cr,nrInsió d'un nau acord comercial
entre Anglaterra i E•panaa.
nació.
,nomomi

LLICLIKIA CATALIMA
3
RONDA DE. SANT PERE.

Aviat es posarà a la venda el nou llibre de
MIQUEL LLOR

L'OREIG DEL DESERT
Novella
Comandes a la nostra Llibreria

5

n

L'afer del Metropolità
de París a la Cambra

Londres, 9. — El "Daily Heraic:ta publicar el chmecres al mati una
nota del sea corresponsal financer,
en la qual aquest diu que malgrat els
desmentiments oiicials 1. City de Londres es persuadeix mes i mes d'un
acord secret d'estabilització de la Iliura esterlina, del dólar i del franc francés. Especifica que aqu e st pacte, que
té el caräcter d'una experiencia, ha
esta, conclòs després de discussió entre la Tresoreria britänica, la Banca
d'Anglaterra. la Banca de Reservo
Federal i el Banc de Franca, per.;
tense la participació directa dels Govenia britànic, francés i nord-ameriá.
La City basaria aquesta suposiciO
en el fet que des d'una quinzena
dies el dOlar és mantingut a la taxa
de 3'07 a la lliura esterlina (contra la
taxa de paritat de 4861. Aquesta calma extraordinäria, el poc del fons
gualament dels canvis hritänics, i el
;.et que, a conseqüencia de les enormes transierenciea d'Europa a América. el dólar ha caigut sota el punt
de l'or, és a dir, del nivell sota el qual
les expedicions d'or deixen d'esser
profitoses, permetent de creure que
arribat a un arranjament o que
s'eatâ a punt de fer-lo.
Que correspongui a la rcalitat o que
mimes sigui un assaig, la noticia ve
confirmada per un mi=satge rebut dimecres de Nova York, segons el qual
els experta americans creuen que la
regularitat del dòlar, en relució a la
Muta esterlina i al franc en el euro
d'aquestes tres darreres setrnanes, pot
arribar a una entesa temporal entre
els Estats Units. Franca i Gran Bretanya, després de negociacions per al
retorn a ttn parró or internacional.
Mentrestant —diu la noticia — els
banquera discuteixen la possilailitat i la
necessitat de la represa d'un patró
d'aquesta naturalesa com a punt d'ajut per a la restauració de la prosperitat.
a• -••n••••n••-------

El rei d'Annam es casa
Hanoi. 9. — El rei Bao Dai
tia anuncial soleinnement als
scus súbdito que contratirä matrinioni ii ji í del corrent amb
una setiyoreta pertanyent a una
familia d'origen cotxin-xinCs.
La futura reina it'Aimitin es la
rouvrerta 'Mana
Haulo.
París. 9. — El ministre de Co,
limies ha anuncia' el proper
matrimoni del rei d'Annant, Bao
Dii,ainb la senyorelp Nguien
llanto,

El príncep Sigvard
a Berlín
Londres, 9.—Aquest, mal( s ' ha
sabut que el príncep Sigvard, de
Suecia, va manar ahir a la nit,
amb la seva esposa cap a Berlin,
ala llook, en Iltic de fer-ho avut
cap a Italia, cona s'havia propo.
sal anterionnent.
Els milis esposos rornandran
a Berlin un o dos dies i despree
mamaran cap a Itälia.
El prfncep, desposseft
deis privilegia

Eslocolin, 9. — El princep
rett de Suecia ha anunciat aculen
mal( al Consell de ministres que
el sen fill, el prinrep Sigvard,
(me va rontraure matrimoni ahir,
ha 'anide per aquest feb tots els
Silla &Pis de successió i tole ele
privilegis que eom a princep de
la sang poguessin correepondre-li.
El prfneep usarà d'ara endan
vant el cognoin Bernardotts,

sepeeerraitscia•egaareree,
.
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BARC ELONA AL DIA
el senyor president de la Federad() Aeronättlira nie la Regló
Catalana, pregant-li l'assistencia
a la eonferencia que donara el
Delegació d'Hisenda de Giro- senyor La Cierva al Selö de Cent,
tia: Anunci.
nr dos quarls de vuit del vesDirecciti d'Obres Públiques de pre.
Barcelona (Carreteres) Animen
Visita de condol. — L'alealde
als efectes de reclamació, del
retorn de la Benin constituida aeoidentul, dador Jaume Serralianter
visita ahir la senyúra vipel conlraelista de les obres
d'apariament d'esplanaeiú i form, dita del que roa professor
senyor Josep Maria Itianeo, a
amb regatge de bel nun as.faltie.
dele quilinnetres 1 al 8500 de la la qual expressit el seu mes
lit condal.
carretera de
a Olot.
Districle Miner de Barcelona
L'Impost de Hoguera. -- EA fa
(Comarques de Tarragona). — aNinent a tole els conlribuettla
An uni.
pie ulguin pagar a la bestrela
Maneonninital Forestal de la Cannalitat de rarbitri sobre 111Vall d'Aran: Anunci.
ni lnulinuat ton) el 6 per 100 de de:,
flolpgaeki deis Serveis
compre, que ha estat priirrogal
lirs del Pirenen Oriental: .tnunci. lins al dia 13 del eUlTeld el IcrDelegarió Marítima de Barre- inini per a relirar els rehala conbuia Junta local d•allistainent reaponeuls de les di ;ei SCS olicide Vilanova i La Geltrill. — nes del Negociat d'Imposlos
Anunei.
reetea, Pitasen; de. Pm:des, núJuntes Municipals del Cons meros 1 i 3.
l.
Catalun
y
a:
Relae
Electoral de
Oposlotons a et, v.g.& supernudele ciutadans que constituiran
les Juntos muniripals riel Cens meraria. — Com sigu i que ja ha
ele-toral de Catalunya durant el estat publicat al Butlleti
n le la Generalitat de t....alai/luya,
hionni 1934-1935.
— corresponent al dia 6 del co y f.:dictes. subliasi ea 1 gol -1,11130s rennt, l'enunci-convorathria per Ft
lea uposiebdiß a places de tnelgee
d i kjunInt»enis de Cafalutiya.
Adminislraeiö de Justicia. — super nnintreris d'Ofta I inologia,
Publicació de sentäneies I edie- s'adeertect a tottinni a qunimigo'
uiteresear que el lermini per a
tes.
Anee unir. — ExIrnel PS dels la preseuteciú d'instbruues en la
acorde presos pele Ajuntaments forma que determina la es o nvoea tbria aumbutie a la una del dia 7
de Catalunya.
de juny vinent.

Pels Centres Oficials
GENERALITAT
Conselleria de Governació. —
Attir visita el senyor Selves el
senyor A. Miró i Trepat, per tal
de fer-li saber que els obrera de
la seva fabrica s'oposen que
n'admeti d'altres, per la qual
cosa sollicitava la protecció
l'autorital. la qual U fou cuneedida immediatament.
* Responent a un periodista
que va preguntar-li els molins
de la suspensió de la ballaruga
de l'Olympia, el senyor Selves
digne que era cosa del Comissari
general. I com sigui que el se..
nyor Coll era present al diàleg.
contesta al curi ds dient-li que
allò pomposament qualificat de
Campionat de Ball era un espectecle depriment i Nergonyös. contra el funcionament del qual havia rebut tantee denúneies, que
decidí suspendrel
*

Es troba greument malalta

Ja filla petila del conseller de

Governació, a la qual desitgem
un ràpid restabliment.
La politica a les comarques
tarragonlnes. — Ahir el migdia
visitaren el presiden una Comiestó de diputats per Tarragona
al Parlament calale, la qual eslava integrada pele senydrs Galés, Ferrares i Duran, Rovira 1
Conillera j Folch; el, visitants anaren a fer-li lliurament d'un document en el qual
els SPus .signants exposen
tació política que. al sea eniendre, caldria imprimir a les comarques terragonines.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Allir va rebre's avíe a la Coinissnria General perquè fos rerollida redicid de -La Lucha".

Tortosa protesta contra l'albihanada. — A la Presidencia va de Madrid per l'a y er estat derebre's ahir al mati un niocurnent T oweiadn. Ni pague ter-se per no
en el qual les enhiele' obre- ti ni er-ne arribat cap exemplar a
ras de Tortosa , en nom de 2.000 lii noetra cinta,.
* El senyor Juan Ferrer i
afili -als. protesten contra el cappropielan d'una bObila
teniment les paraules que l'anomenat doctor Albiñana va obser- de la carretera niel Cementiri.
var emetre durant la seva es- Satis. hn denuncia' que els disset, obrera que hi te fan vaga di
tada a la nostra ciutat.
bracos plegats des niel din 7, ama
La Real/14nel' de senyoretes l'agravant que en Hoe de trena_
oficinistas. — Aliir foil facilitada llar PS dediquen a ornplir les pa_
a la Generalitat la següent nula: rets de iuMols de la F. A. I. i
' El Departament de Cultura de !a C. N. T.
la Generalitat de Catalunya
* Diversos propielaris de fin
complau a fer públie el seu agrai-briquesoHclarnsib-lat1
/Den' a la Direcció de Radio Bar- .pie ele toas n meses t'orces:
celona per l'oferta que ha tel per tal de protegir les operaci,dis
d'un apaiell receptor de T. S. F. nie recollir dels Banca lee quana la Residencia de senyoretes Wats jormils que bar, de
oficinistes per l'adhesió i col- pitgar avui a Ilurs obrers.
laborado que representa a una
* El cap aeuidental de la
institueiö que te la Generalitat delecacid de pulida de rifueptsota el seu patronatge.litlet, senyor Cle. acornpanyint
Els Mol. de Professor de Ca- d'un agent de Fesmerlada d.de.
tala del Gens de la Generalitat.— gacid, polla a cap ahir algtins
El Departament de Cultura de la esscoreolls a la Motrinda de 11
Generalitat de Catalunya fa avi- Torrnssa. En un- bar det earie;
nent a tots els que formen par! del 1.1übreg g i fou t robada una
del Cena de Prüfe,sors de Cal alit. piisiola marea "Regina", amb
que a partir del dijous vineut, corresponeuls carregadors, acudia 15 del corrent mes de mares, se que es pogtb5s saber (vil Vd
de les deu del metí a la una de abandonar-la-hi. Pel que porniOs
la tarda, podran recollir el titol f: ssdr, fila deritigul l'amo del bar.
corresponent, el (mil els ierit anomenat .5ngel Pujds.
Mural previ Fabonanient de 10
* Ahir a la nit sorlit e n eh
pessetes en paper de pagarnents direcció a la frontera mis ngonle
de la Generalitat i en concepte de l'auto/tila', rae j.ept hin Tu,
de drets. d'expediciú. Aquest avls s'intentara Meditar l'entrada
cOmpren tant els que superaren ifun Import tul earregament
les proves especiale per a formar encanta. Tit/nW sorliren 1111S
part del Cena mal ele que apro- colNeg ainb agents de NI l'ee1(111:1
varen el Curs superior de Cataiii ,i ii p al Vendrell. on s'asseguravii
1932-1933 a carrec del senyor que sliavia combe un imporlant
Pompeu Fabia.
ohatori.
El Butlletf Oficial de la 0e* Aliir al metí, a fEscola de
neralltat. — En el set t número Policia d .. la Generulifal Se ced ' xiur publica el seguent au- lebraren ele eanniens de cultura
man:
general, a que (oren sotmes0,
E conOmia / Agricultura: Ordre ele aspirante a elimines. El tridesestunant, pela n'otitis que bunal rietava minslitult per dos
s'esmenten, les instaticiee for- profe»ors ile
suda
mularles per l'Associaciú de presidimcia del director general
,Transportietes per carretera de
seli n
les comarques gironines i allres „lose!) 31. Espanya, el quid digo,
enhiele sumiere, tlentatiatie
nis aspira/Jis que, despid5n dels
'loe a la poridicia que ha de re- exhinens Ittile diluir, es india
dactar Pauleprojeele de Regla- una qualificaeiö amb el re:nihil
ment de Circulad() general a Ca- de les ;inferirme provee. ainh l'ohtalunya.
pele que els aspirants aprco al,
Treball j Obres Públiquee: Or- assisteixin a primene de nies sI
are acceptant la dimisaiö que del cursa que ee donare a l'estimucàrrec de vice-president del Ju- lada Escrita.
rat Mixt del Treball Rural ale
Llelda ha presenta( el senyor
francesc Larroea i Domingo.
Ordre noinenent els Vocals patruns i obrera, efeetdus i suVisites oficial.. -- L'alcalde
plente, de la Secció de guilaires ace i dental, docts.ir denme Serraadornistes, guixairee revocadora, ffutiter ton complimentut
eatueadors i encanyissadore del per les següente autoritate: recJuurat Mlit, de les indüistries de tal' de la Cinversital, eeuyor
Ja conetruccid de Barcelona.
Bueull i ((impera; general cap de
Departement de Treball
lit ituat la divisió. g enyor Domé Obres Públiques (Jura', Mixt del nee Batel; presidord de l'AudienTreball de Transporte Terrestres cia, senyor Vfeior O. Erlißvarri.
da B a rce l on a / Bates de treball timen!, senyor Joan Bonilla; dede la Secció d'autot)mnlbus de legat d • Hisenda senyor Pau
Ilnia.
dabeyfia ; delega'. del Got ern .le
CoMißeRnla Delegada a (ironia: la ftepfiblieri a Catallinya, meten!'
Anuncis, ale efectes de reclama- Juan Rainon Carreres 1 Poll til deCió, del retorn de lee !lances legal de Marina, .enyor Verdugo;
ennetituideta pela contractistes delega' de Pesca de la Regló l'rade lea obres de conetructió del =Mana, senyor Joan remienearnf veinal de Meranges a Ger de) I Anion.
'Ji nun> ha rebut les eegiteids
de la carretera de Sant Jordi
senyors Plantada i Llara Medinyis a In de Ventalló a
deni, cii 1),,n1 del Centre CalelaBanyoles per Vilndneens.
Combinarla Delegada a Tarra- nisla d'Eequerrii, I tina CannIssió
d'Aelnació Valenrianista d'Esgona: Circular.
Delegació d'Illeeruja de Barca- querer).
Al:1 rinalg4 j'ha, colppllinentat
)00( AnUnekb

Canal de dies de visita. — El
si o neeller legither . le Pal
Ingressos 11/espeses. senyor
i Yola! , fa püldje que
en lloc de retire les visites cada
dill1.1/13 a 10 tarda. tal 1 .. )In he fe(
fins ara, les rebrà dara erutavant cada dilluns, nle les onze del
I /latí a In tina de la I aria.

FULL DE DIETARI
El nacionalisme a prova
Si som nacionalistes no podem
jutjar el problema de la urdó d'Aus.
tela a Alemanya d'una manera expeditiva. No poder-ni dir, com fan els
diversos governs europeus que se
n'ocupen: "No ens conve una Alemanya mis gran; ens oposem a la
unió".
El principi nacionalista o es un
principi o no Es res Amb la mateixa
força que l'invoquem per propugnar independències i autonomies a
favor dels pobles englobats en un
Estat unhtani, rhem de tenir present
quan ens acarem amb fragments de
nació que aspiren a relligar-se en
una unitat superior. Des de/ punt de
vista dels principia no hi ha cap dubte que Austria te perfecte dret a
unir-se amb el Reich. Aquest fet no
seria sinó un coronament d'un llarguissim procés d'integració nacional
que s'ha accelerat en el segle XIX,
per?, que no ha corregut prou per
a posar eh alemanys al nivell dels
anglesos o dels franceses, que gaudeixen tempa ha diques; beneficis
¿Que la unió dels alemanys del
nord, del mig i del sud en un sol
Estat crearà un, nucli perillosament
nombrós que llevara el son als abres
pobles?
Nestle ben persuadir. Però em
sembla un esdeveniment que podrem aturar durant uns mesas, potser durant uns anys, peine que no
deixari de produir-se. ¿Tialina banda,
si l'esdeveniment ve per via natural,
si les dues branques germäniques
tenen valuntat sincera de casar-se,
arnb qui ndret els nacionalistes ens
oposatem a llur matrimoni?
Només la falta de sinceritat ei la
por d'un dels contraents — Austria
en aquest cas — ens donaria dret a
la protesta en contra. Si no, paciencia. Será un matrimoni antipätic,
perillés, inquietant..., perd ele nacionalistes l'haurem de respectar i fins
d'aplaudir.
Caries SOLDEV1LA

Butlletí Peclaeileie
UNIVERSITAT AUTONOMA
Una carta de la senyora vidu del
doctor Bianco.— La sem.cra vidiea
del erofeesor doctor B.enco, senyora
Esilda l'errare ;te dirigit al reetor de
la Lniversitat Una carta molt expreesiva d l agraiment. i en la qual
prega qtte fac iextensiva le seva gratitud a tot e h professacrat i alumnes de la
Universlcat.

Facultat de Medicina de la Ciaste el
Universitat. Les Ilieons es denarail a
la cátedra de Cirurgia, a lee anee del
mate Direndree, dia to, dimarts, en i
dijous. 22. ee'n donaran dues: la ItIld
a les onze i labra a les set de la
tarda:
Dilluns 12.— Huís Sayé. "Introducció a l'estudi de la bacillernia tuberculosa". Untarte te.— Boquet.
"1.a hacillémia tubercu:euse exper,mentale". Ditnecres z4.— P. Domingo. "La bacillemia tuberculosa i le,
ionnes experimentals le frIcalització
hijous 15.—A. Sáenz. "Bases experimentales de los métodos actuales
de investigación del bacilo de Koch
en la sangre. Valor y eignificaciOn
de la bacilende tuberculosa en la clínica humana". Divendres 16.— Ibis
Saye. ":\ natontia patolOgica general
especial de la tuberculosi hematagena se J. Vilardell. "El eroblenta de i es
ccliii i la bacillentia tuberculosa".
Dissalde 17.— Lluis Saye. "Etiologia
i simptoinatelogia general de la Idberculosi litematagena". Dilluns 19. —
( -tercia Alonso. "Resultados obtenidos
crin el exainen radiográfico del tórax
en los tuberculosos extrapuhnona•
res". Diniarts 20. •-•-• G. Pittaluga. "La
hentatologia de las %indemnes tubereutesos agudos". L. Fanjul. "Resultados
obtenidos con la apVcaci,M del método nie Lowenstein para la investigación de la baeilernia en la esguizoirenia". Dimecres 21. — M. Tapia. "La
zeneralización minar en la infancia".
Dijous 22.— 1.1nis Sayé. "La taberciilnsi hematiiigena en la primera i se gana infancia i en la pubertat". Unís
Saye. "Lamberculosi hematiegena de
adult". Divendres Lluís Saye.
"Resullets obtinguts ainb
del imitarle de Lowenstein en les distMtes formes de la tubereulosi". Dissahte 1,1nis Sayés "Els elements
del pronlieric de la tuberculoei flemab'eeena. Principis generals nIel tracia:nene Conclusió."

La senyora Esilda Ferrari s'embarca
cap a la República Argentina.— .11iir
al mati e, va embarcar en el vapor
"fdiancainano" la senparat vidua del
eatedratic argenti, per d:rig:r-se al seu
país. La va acompanyar fine al vapor,
em es va acJiniaclar de la distingida
denla el doctor Bosch i Gimpera.
Probablement dintre de quinze dies
sera eenhaecet cap al Pliata el cadhver de 1111ustre catedrátic, complint-se aixi els desigs de la seca
senyora esposa.
Un missatge de la Universitat del
Plata.— Al U ec u-eral 5 . 11a rebut
calilegrania .le la Universitat del
Plata que diu eixi:
"Profundameat agrait per condol
nent prufeseor aquesta
Leven e, rector."
Telegrama de salutació del nou
ministre d'Instrucció Pública. — Des.
pues rries v er- re pc,,, es•lonat del carrec, el riou inimstre d lnstrw:cio Pública etneut Madartega, ha trames, al
rector de la l'iiiversitet doctor Bosch
Gimpera ua afectiu:s telegrama de
ealutaciet. FI rector he contestat amb
iitt alter, tornant-li la salatació en
ignal s termes.
Visites de cornpliment.— El rector
va t.-ruar Jr v,t.n a 1 . 2:calde accidental, doctor Serra -Hunter. al comissari general d'Ordre Públic, senyor Coll, i al cap dels serveis
senyor reselles, te t e els
Vall estar ahir a complimentar-lo.
Curs monogräfic sobre la bacillemia tuberculosa. — seis in en3 e, pos- ENSENYAMENT SECUNDARI
ssble pubLar el programa ainli cl
retal es regirá el curs monngrefic
Els doctors i llicenciats en Filosobre la hacillètnia reberculosa que sofia i Dieces i l'Ensenyament Secunel pruiessor Lluis Say g donare a la dar).— Dijous passat, la Junta
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AJUNTAMENT

EL NEN

Joaquim Ribas Colomer
natural de Girona
ha pujat al Cel a

set

memos de vida

EInS qui el plom-ert : pares Mute i Margarlda. germene Cmisol I Margarida, avis palern n unnleninS,
ondee, ties, cocine i familia Iota, PI jl'Ae Gül-

treatt Altarriba t lee reos. sócittls Laboratori Alba.
1 F. Albas Crehtiet, de ((juma, i J. *alomar Clara,
d i aqueala, en Assabentar Hure malos ¡ coneguts de tau
doiaroes (Ardua ele [reeli g en 111:i . pr esencia a I*.icle
dn l'enlerrainent, que lindra lloc aviii, nlnssrnhtin, 11 dos
thilze del mati. (lee de case
quurls
VidèliMil, 169, a l'iaglAsid parroquiel i a! Cenientiri Nou.
NO 18 CONVIDA PARTICULARMENT
Bareehina, 9 de tuarc; de t çn .

Collegi Oficial de Doctora i L'icenciats en Filosofia i Lletres i Ciències
d .aquest dietricte Universitare cenitplint un acord de l'Assemblea general
d'Associats, visiti el Consell regional
cr Eneenyanea Secundaria a Catalunya CAUSES VISTES AHIR
i re ferí la seca aportacie en robra del
redreçament de l'Ensenyança secunPer monas diversos, foren aM, 5j,s_
daria i veure la manera (+cae de peses les vistes que havien de searemeiar cl, abusos de rintraisme. hi res a les Sales primera, segona i
bague molta cordial;tat, acollint e! quarta.
Coneell amb veritable interès Ventali nicament se'n velé una a la Sec.
,:asta adhesió dels Llicenciats.
tercera, contra Agiten' Hidalgo
Vilches, venedor de mercal, el qual,
per ressentiments per qüestions del
ENSENYAMENTS
negoci, agredi uit altre venedor, i
produi lesions. El lineal sol-licita que
ESPECIALS
fas condemnat a dos memos i un dia
de pressa.
Títols extraviats.— PcI ministeri
d'Instrucció Pública s'anuncia la perdua del titol proiessional d'apareTRIBUNAL D'URGENCIA
Ilador, expedit el 7 de novembre
de 1917, a favor del senyor Felix
A
luir al mati aquest Tribunal es
Otequi San Roman, el final docur»ent
queda nul por expedir•se rciportú du- constitui a la presa per fallar la cauce seguida contra 17 processat; per
plical.
mateix s'anuncia i s'expedeix retinte clandestina, sorpresas en una
aun dunlicat del titol extraviat de ca.a del careen de Vigatans, cantomestre de Primera Ensenyança, ex- nada al de l'Argenteria.
Despees d'escoltailes les declarapeda a favisr del senyor Antoni Meluida i Reiu,ea, el 31 dc gener de 1934. dune, el fiscal retira la sera acusació
c
ontr
a tres dels processats: Francesc
Cura de Taquigrafie.— El dia 12 Castells, Magi Cabrejas i Miguel
del mes que som s'inaugurara un Curs Torren i condemnin els abres a 125
de Taquigrafia Sistema Marn, al Cen- ptisetes de trulla, o en son detecte,
tre d'Acciú Republicana del Distric- a vint dies darrest.
te VII, Entença, 67, anal., segona.
Feta la dels dies que porEl Curs és gratuit i poden imeriure- ten dethauts i els que Manguen Per
s'hi els que vuiguin assistir-hi al local completar els vint que els han imsocial.
posat, tretze dels condemnats P aga
-renpadl'Estioetes cadascan i ioren deixats en IliberELS MESTRES
tat. L i t:une que no paga fon Vicenç
PC7eZ Puches qui está rec'tantat pel
Tribunal d'oposiciona— Pel minis- Jutjat de Palma per un delicte
teri d'Instruccire Pública, 1ra estat de- templete
signar ei Tribunal que ha de jutjar
els exercicis croposicions a la cátedra
le lOrd L iv it, vacant a la Facultat
de Dret de la Universitat de Mfircia.
el erial queda integrat en la forma
EI xoier del selitor Camleó i
el noi de l'ascensor de la casa nú5egutnt:
..c.,,yr,r F CiP Sanchez mero 3o de la x'ia Laietana estigueRemen: vocalsi seniors Blas Pérez ren ahir a declarar davant el iutiat
(ionzelez, de Barcelona; Josep Gas- que instrueix la cauta per l'atracatan i Tarti\a, magistrat del Suprem: ment de que ion victima un daque-sts
Vicenç Guibarte i González, de Va- dies un cobrador de le Generalitat.
iledolid, i 1.:reicino Alvarez, de la Tant tus com rabee expliceren com
havia ocorregut el fet, ti fa no fa com
Univensi ..at Central.
fou ressenyat pels diaris, sense afeUn acte pnblic del Magisteri
gir-hi res de nou.
Litunenge %inerte a das (mane donze
* Al jutjat número deu presta del inati..n i'Atoneu Enciclopèdic Palad ee (Carate. 3.) , se celebrará un res derlaracia diversos trarnriaires
veme s: reconeixien el detinget
per
miting per protestar del desconsiderat tracte une ee dime al mestre Marceni Lázaro Balaguer, suplsat
nacional. La ComissiO organitzadora autor de sabotatges contra els traenurega a tote els mestres nacionais vide de Badalona. Com pasea en
que per regliNra, anil, e:3 altres aquests casos, cap no Cl reconegue.
funcianarie de l • Estar, según mapa la
* La policia ha posat a dispoConstitaciO, ser la empressid de la eició del Jutiat Salvador Estrada Secartgoria de Ittoo pea-etes, per la ladrich, acusat d'un delicte de falsee
creació de les .27.000 escales promesee dat. S'Ita dictat contra ell ante de
i par la uniU de tots, assistrixM al proceseament i presee exigint-se-li
dit acte. També interessa rassistencia
dels normalistes del pla 1914 i deis
del pla cultural. puix que es denare
a condixer a l'opine'i pública, les bases
que FI/en elevat al ministeri
fenece', Ptiblica i a la Direccid general n le Primera Emsenyanca, les quals
SEMINARI DE PEDAGOGIA
resalen satisfactóriament el conflicte
sorgit per la prioritat del fila profesConferencia
sional en l'Escalaió del Mairisteri.
de l'escriptora Carry van Biema
El Patronat de la Formació ProlesOrganitzada pel Seminari de Pedasional de Tarragona.— Ilan estat no- gogia. dimecree, dia te. a les set de
menats vocals del Patronat Local de
la vetlla, l'etcriptora Carry van Bietria
Formaciú Prufeeeional de Tarragona, donará a la Universitat (aula nora de
el, scnyors Albert Planes i Boyséus.
la Eacti:tat de Filosona Lletresn
director de rEecola de Treball; Jan. una conferencia sobre el itrina "Els
(mira Querol i rejas, representan: del colore com a torees vives de la NaClaustre de professors de la dita turale s a, segons la leerla de Goethe".
Escala: Antoni Torre!! i Benach, re- Aquesta obra, en la qual treballa
p resentan; de la 1)elegacid de Finali- Goethe fan, a la vellesa, no sols va
ces: Pau Declbs i Valls, en represen- essen la seva mejor creació, sina la
taci,5 del, centres docenti de la lo- que més satieiaccia li proporcione.
calitat dependents del ministeri: Jo- Holt sovint deia que la preferia a la
sep Bonet i Ami ga, representant de -eva obra poética. No obstant no sita
la Cambra dr Comerç, Indfietria i reconegut a Goethe com a investigaNavegació, i Alfred Roca i Guino- dor de la naturalesa fins als nostres
vart, representant rAesociació dies, tot 1 que va descubrir no .50.5
TAlumnes de l'Esecila.
la llei fonarnental del creixement
----le: plantes, sind que en les seres leve:,digacions va trabar l'existència en
ELS ESTUDIANTS
el crani animal d'un nou os fi ds alesdesconegut. De la mateixa maConversa i excursió a Empúries.-- nera va emir la Ilei fonamental de
bous
els
fenamens del: colore, ime seOrgaiutzadä per it SeC,i1J Felneflina
de la link, d • Estudiants, denta, tim gons e» si-11 les activitats i colors de
la Ilutit. Imagina els coloro ci n e eadre lloc una conferincia-converea
arree del dador Albert del Castillo junten per formar un nou element.
Sobre aquesta teoría va publicar la
catedritic de la Universitat de Catalunva. L'actc se celebrará al saló de senyora Carry van Rima en t930
conferencies de la Llibreria Cata16- el llibre "Los colores como fuerzas
nia (Ronda de Sant ['ere, 31, i anire vivas de la naturaleza", que va 2$,111acompanyaila de projeccions. Promet lie un exit extraordinari i la primera
veure's molt concorreguda 1'm:curse', edició de la qua t está ja esgotada
amb auta:ar preperada per a l'ende- En ley any del centenari de la Ilion
711, diumenge. el 01111 die es visiterh de tioethe. 1 lnstitut central de Pedagogia i Educada de Berlín va enTiissa i les excavacion;
S'adineren inscrpcione a la Secretaria carregar a la eenyora Carry van Bede la Unli d'Estudiente. Rivadeneira. tira un curs de conferencies sobre la
segon. (Placa de Catalunya). Hont teoria deis colore de Goethe, que se
celebre a \\*dinar al 'p atria museu
recorda que lee ins,:rimions srSn
de Goethe.

Tribunals i jutjats

VARIA

23.000 pessetes per la llibertat provi.
aloe al
* Ha estat detingut l posat a dls,
posiciO del J utjat número cinc, en vir.
tut d'un exilad del de La Bisbal en
mirits d'un sumar) per estafa, Damià
Vernendez Blanco.
4. Pel fiscal de guardia fou
denunciar el setmanari "Tierra y
Libertad", pe! detiene d'injúries a
l'auteritat. S'instrueix sumari pel
procediment d'urgincia.
* El jutjat número tretze estigué ahir a la tarda a la presa, on
comunica el processament al detingut Alfons Nieves Nähez, pel delicte
d'inniries a rautoritat en un anide
publicat a "Rebelien".
.4 El jutjat número guatee ha
dictar ante de processament contra
un comerciant d'aquesta capital que
es dedicara a publicar els seus anuncia per a la liquidació de la seva
botiga fent ús deis impresos tue
la Companyia Teteídnica Nacional
usa per als seus teleionemes. La causa esta intervinguda per la Companyia, que es creu perjudicada.

ASSENYALAMENTS
PER A Ail11
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera. — Acord: Miguel
Cases i Bell cantee l'Adminierració
de l'Ajuntament de Terrassa. Divorni: Ramón Cosa centra Maria Llenes
i fiscal.
Sala Segona. — Set divareis: Cantil l'elle contra Josefa Madure)) i
Cosidor. Dolor, Pujol i Surroca contra Josep Codina i Estrade, Epifania
Pelalver Balsalobre contra Caries
Pezzi Lucias i fiscal, Eulälia Coma i
Vial contra Bunten Codina i Cardona.
Nuri Montserrat contra Eduard Castells i fiscal, josep Tafanell Sevilla
contra Francesca Mir i Boerh , Rasen
Gon7Ulez contra Oregoni Moros i
fiscal.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Seccia Primera. — Don oral; per
vagabund i falsedat contra Jaume
Arrabat i Vicenç Cluda. Un abre oral
per furt contra Reman Oral. Un diCarme De, contra Joan .A'.baiges.
Seccia Segona. — No té aesenvalaments.
Secció Tercera. -- tJmn oral per le:ion; contra Aguati Hidalgo.
Secció Quarta. — Dos p ral.+ Per
estafa contra Josep López i Joaquim
Cerceno. len divorci: Unís Salvador
contra

Mars

LaC2Sa.

Cursos i Conferèneies

La consolidació de la F. N. E. C. —
..\hir a la tarda, a dos quarts de set
es remullí C11 una aula de la Universitat l'Ae s emblea de rlelegats de les
.%ssociacions universithries d'estudiants per tal de constituir l'entitat
de caricter general que preacriu lar
mieleny de l'Estatut universitari. Despees d'una discueelf, sestee la tiitua.
c iar. anormal de l'Associació de Filosofia, la (mal ni té Junta constituirla
ni portees, dele g aciée i vitt <Me in uninirnitat de p Asseniblca no rodia ésii
s er modificarle ter aquella. s'ami-ir:1
p er arlamarid la següent proposició:
"Primer.—Que le, .\ t,tclacions universitäries inteer i n la " l'ederaeijt
NaCorial
Estudiants de Catalunya".
Segon.— Que en el termlni ntés
hreu possible es comino/ti la Canilire
Federal de la F. N. E. C. per tal
d'elegir la Junta de gavera i aprovar
el; FIstatuts que han d'eeser prenen
taus a la Junts Universitätia.
Barcelona. o de marc de 1034."
Anitest; rnavevficiA anava .'eneds
ner lee rIelenneions inteeres
eie e Dret. Farmac i a i Medieine.
‘1111...seeleft

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la:

PER A AVUI
Inrtitut Francis (-Frovenca..3-'51.—
De 18 a 19 confertlincia per J. J. A.
Bertrand, Tema: "Le theatre roanque-.
Societat de Cultura literäria (D u .
rail i Ba,, (t, pral.). — A leo lee conferencia lieb senyor Joan Forment.
Tema: "Caracteristiques del Probic•
mil de rescohc.
Unió d'Estudiants. — A les
a la sala de la Llibreria Catah:mia.
cennyM t eja pe) doctor Albeen del _cas.
tillo, preliminar de Vexcursie a Toa»
i Empúries.
London Club (Ronda de Saat Pire,
núm. 44, pral.). — A les 1945, roe.
ferincia per Mrs. Elisabeth Navenagh. Tema: "Sacie Eng;ish", o aneles simplifico per a Esser utilitzat
crin a idioma internacional.
Ateneu Polytechnicum. — A les
M45. d'IlistOria de l'Art , a m'u,
rec del sen n or Enr,c Reig, al l'o,: de
costum.
Ateneu Nacionalista Republicä
la Bonanova. — A les 22, conferencia per Ranton Surinrac Senties sobre sI ata poema "Nadó',

Club Excursionista de Crräcia (Astitries, 33. primer). — se les 22, conferencia azu h projeccions. per Antoni
Borras. Tema: "Assaig monogrefic
de la comarca d•Igualada".
Ateneu Obrer Autonomista d'Hostafrancs. — A les 22, conferencia per
E. Batalla i Cundiera. Tema; -Política eIl dins".
Casal d'Esquerra Republicana del
Camp d'En Grasnot (Roger de Flor,
ntim. :8 i — A lea 22, conferencia
pel conseller delegat del Lite. VIII,
doctor Benet Mori Tenia: "Hidragrafia de Barcelona",

VIDA CORPORATIVA
En la dan eia reuniO del Conbell de la Unió nie Stadicats
Agricoles de Calalunya, celebrada el dia 7 de l'actual. el presiden( senyor Carlee Jorcla va
doluir comino d'haver pres pos-.
sessió en .ittalital de representata deis Sindical, Agrieoles del
seu lloc dintre el Consell Supemi in de la CooperariO, establert
per la Llei de Babes de la Coope n
rae im> suara a p ra y ada pel Parlameta de Cataluilya. El senvor
Jordi' dona alnplia detall, d e. la
sessió de c p ustiturin in que litigué,
Hoe el dilluns pasea! al Pilan
la i diguin> que des
d'aquest nou 11.0 (le responSZ1lnititai defensaitä arnb toles les
seves forres els mutis de vista
de la producció agrícola oiganilzada. El Conbell s'ocupâ de
l'organittació de les primeres
asemblees ordinitries que han de
celebrar les Seccions do Produeció que formen la U. S. A. ¡
acorda r. ni propo,ta deis sens representante dintre el Consell,
.i
les dels CoirtilZ• s de Ramadeinc
ria flortfroles Prirnerencs tioguessin lloc a Bellver de Cerdanya i Pineda. vesperlh amen'. els dies 1 I 8 del
propei mes d'abril. El Consell
cbtudia alai inateix la aren erisi
dels productors agrieoles de tialalunya i enearregit als delegats
t'alinden: la for inaeni d'una
m'alela per tal de piular a cap
lotes les gestions neeesehries a
fi de condicionar la importacid
frotis , per a la qua] cosa el Consell &mara tot l'ajut que calgui,
El senyor Jordà, en non; de la
Muluelilat d'Asbeguranees contra Accidente del Trehall Agricela. filial (le la e. A.. convida
el Consell ni l'assemblea que lia
.le celebrar-se el diumenge Ninon) a la Sala Mozart, pote que
per les eircumstatiries presente
tindra sunima importitncia per al
mulualisme caleta.

eeeeeesereeeirereer
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Diliable, 10 de mare de 1934
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13ARCE ONaA
L'Activitat Política
Pule Catalana Republicana

-

E

El dimecres vinent, a dos quarts
de vui t del vespre, a la sala
d'acres d'A. C. R.—Corta Ca.
talanes, 589, pral.—, conferencia
pública a carrec del professor
de la Universität
g DR. JESUS M. BELLIDO
I sobre el tema
1 "El III Congres Universitari
eimoimenzionimailisammiwimmin
Catalä"

— Pee a la visita a l'Escela de
Bosc el mitjl de comunieació mes
directe és el Funicular de Montjuicí
haixant a restaciä del Passeig de

1 Exposició.

1

AJORNAMENT DE L'ASSEMBLEA DE FEDERACIONS DE
JOVENTUTS DA. C. R.
Havent-se implantar l'estas d'aiarMa, la joventut Catalanista Republicana comunica a les entitats foranes
i de Barcelona-ciutat que l'Assemblea
de Federacions de Joventuts ha queCal &jornada.
Oportunament s'avisara la data en
cíie se celebrará.
JOVENTUT D'ACCIO CATALANA REPUBLICANA DEL DISTRICTE NOVE
Aquesta Joventut ha organitzat per
a denlâ diumenge una visita coHectiva
a: Parlament de Catalunya, i es complau a invitar tots els seus eocis i
inpatitzants de la barriada perqué es
trobin a l'emitas, Xiire. 13. a un
quart de dotze, o a les dotze menys
c:nc minuts davant les portes del Par-

Nota, — El Secretariat general
d'Esquerra Republicana de Catalunya
fa avinent que, degut a les moltes
comandes i havent anunc i at molts
Ajuntatnents que pastaran a recollir
els tíquets denla, diumenge, per tal
de donar el máximum de facilitats.
aoac.stes oficines, Fontanella, 15, principal, esteran obertes avui, dissabte,
fías a les dotze de la nit, i demi,
diumenge, de satis a deu del mati.

LA DIADA DELS AJUNTAMENTS D'ESQUERRA
Els actes de derna
Demä, diumenge, tindran lloc els
:CS integrants craquesta diada. i que

L'Aliança Obrera i la U. S. de C.
Sen g prega la publicacid de la seguent nota:
"L'Alianza Obrera es veu en la
dolorosa neceseitat de fer pene que
la Unió Socialista de Catalunya ha
deixat de formar part del sen Contiti.
D'enea del moment mateix de la
seva constitució l'Afiance Obrera va
declarar incompatible la pertinença
aquesta darrera amb el manteníment de pactes peetics de cap mena
anib organitzacions que ne tinguessin
un carecter i una ideologia proletarts.
Ates que :a Unió Socialista de Catalunya, anteriorment a la constitució
de l'Aliança, hacia contret ja compromisos ainb VEsquerra Republicana
de Catalunya, va decidir-se respectar
el ben entes que
arnbpacte,
aquest
eeria romput després de les eleccions
municipals. La Unió Sociaíista, per),
no solament no va rompre aquest
compromis, sine que va refermar la
coaliciet participant, per mit j a d'un
deis seus represcutants, al Govern de
ta Generalitat.
El Comité de l'Alinea, considerant
que aquest estat de coses no podia
continuar, va planretar a la U. S. C.
el dilema ti : optar entre rAlianea o
el Govera. La U. S. C. va presenta
romandre al Govern i retirar-se, Per
tare , de l'Aliene:, Obrera.
El Comité de l'Alianea. CO comunicar aqueila nova, espos a la seva
confiança que les organitzacions locals de la U. S. C. seguiran collaborant a la seva obra i que el propi
Cotimits executiu acabara per comprendre que el set lloc Sto esti en l'os,
ganisme de collalioració de classe, i
renovara. dan i a por tentlis, la seva
adhesiS a l'Alianca Obrera de Catalunya."

A les nou del metí. — La repreentació des Ajuntaments designats
• :7á al Cementiri Nou a dipositar
int la tomba de Francesc
• artistic ram de lloren forjas en
:anee. La Comissió, presidida pel
senyor Josep Escotes. president dc
:a :tosca Assemblea municipal. SorHi de la pla(a de la República i
'.ran acompanyar-ia bote els cense7. que ho desitgin.
a rEscola de
A lea onze. —
Iloec, enclavada a l'ex-Parc Laribal,
l'ExposiciO de .Montjuic. En aques:a visita acompanyarà els assistents
e: conseller municipal de Cultura,
:actor Serrallunter.
A lea dotze. — Al Palau de Pro-eccions, de VExposici í a conferencia
Visita Col-lectiva a la bamba
batlle de la cimat. sena or Caries
de Savador Seguí
Pi i Sunyer, sobre el tema: "La nova
L:ei Municipal catalana". L'entrada
Commemorant lancé aniversari de
sera reservada als alcaldes. regidora l'assassina t de Salvador Segui, un
1 altree ins.:tats.
grup d'amics de l'inoblidable licitaA les duce de la tarda. — Al me- dor ha organitzat una visda callectiva
:cía Palau de Projeccione, l'àpat de a la seva toinba. Els que vulguin as,:oniraternitat i victória, amb ass:.stnistir -hi han de trobar•se al Cemenza de l'honorable President de la tiri Nou a les once del metí de
:eneralitat nie Catalunya. senyor Lluís duna. Aquests mateixos mics han
í : ornpanya. No lii hauri discursos; sollicitat la collaboració de l'Ateneu
< q taritent unes breas paraules de la- Enciclopèdic Popular per a celebrar un
.. ,itacia del senyor President.
arte a la inemdria de Seguí el dime'
Instruccions. — Per a l'entrada als eres vinent, dia 14, a les deu de la
actes caldra exhibir el corresponent rrt, al local de l'Ateneu. El programa
:iquet-invitacin.
d : aqueet lacte e% donara a coneixer els
— Lacrés al Palay de Projeccions, primers dies de la setmana entrant.
per la porta principal de YExposició,
Ele Federals
r:aea d'Espanya, on hi porten es
ninneroe 1, 27. 3 3, 56
Denla, din/menee, a ICS onze del
• = ,.etribusos lletra B i el Metro mati, el Cercle Republicà Democratic
sa steertal.
Federal de! districte VII (Riego, 44)
— A la plaea de la República hi ee1elirara reunió general extraordinaservei de taxis per ais que vul- ria pe, tal de procedir a releccic; del
guin acompanyar la Comisan.) que ani- nou president i altres carrecs vacants
ra al Cementirj Nou.
de la Direcció.

riera! 1 dos passatgers de tränSit cap a Valencia ¡ Genova. del
senyor Emili Carandint; el motor
anteles "Pelayo", anth eärrega
general i dos passatgers de tränsit, cap a Sant Feliu de Guixots,
dele senyors 31fIC Andrews i Compenyia; el danee "Hans Broge".
amb potassa. cap a Rotterdam,
i l'italiä "Ida Z. 0.", amb potassa, cap a Savanah, tots dos
del senyor TomIts etanol 1 Bosch;
l'alemany "M'orla", ande eärrege general, cap a Amere j Brema, de la Comercial Gembalia
Segura; l'italià "Gente llancamano", amb 327 paesatgere de
traneit j cäerega general, ver a
Buenos Aires 1 escales, de la
e. A. E. M. A. fte els correus
-Ciudad de Barcelona". ame) eärrega general i passatge, cap a
Palma. ¡ "Ciudad de etalein", amb
passatge 1 Arroga general, cap
a MItó, tol s dos de la Companyia

Servei Meteorològic
de Catalunya
IIITUACIO GENERAL ATMOSPERICA
D'EUROPA A LEE arr DEL DIA
• DE MARI DE 1534
/m'atole ale patees occidental,
d'Europa el retara de eet nuvelat, I
pisa o le eran pan d'Upen« I Pean.
de balee
$i. degut a Ir«
preeeI6 &tuste, reepeetIvement, • Irlanda, a Eri g iere l • la cesta cata.
lana.
Lee Malea mee Impertente tasen
u« a anealuni, amb al m114Imetree
• Carden I 14 a Orinada.
Lee &lee presiden* talan situad«
e Ganarles, I estenen le me intluéneta de Pon tempe des de lea Aten«
II« a la Peala del babera.
A la mar 111bItlei ro ha vente forte
de genera I o 'Europa eentrel par.
idatele el fred.
TEMPS
CATALUNYA. A LEE VUIT
Pe bes temo., sera preeente aspecto de peca eatabIlltet per saleUr • la eelit• un Minimum encentó.
(fse, seta la Influencia del quid hl Na
metes nebuloaltat 5 Upan,. 1 5 Frene., I fi probable gue equeeta
tensas eep al neutro pala.
Lee temperatura minIrnea dinas
ea rs •stat de 1 5 3 prime ello aire,
• Mari* I al Pan de la Eeneleu••
exlateix e embeba llame un gruta
de neu de 50 5 160 centImetree, raepeetl varnent.
(Les OeservaelOna del temps a

Tranentediterränia ; "Elguela".

anth arreen general. cap a Valencia, del senyor E. Freixes. i el
eanoner "Xauen e , cap a mar.
emb el g en equip.
MOVIMENT D'AVIONS

Barcelona, a les set, van a la capentela Se la p rimeic Pagina.)

de 1e, Ale-France.—
Procedent de 'rotosa, a les 733
arribé l'avió, amb eorreu, merAeròdrom

passalger.
enderies i
Precedent de Marsella, a les
7'45 arribä l'avió, amb corren.
mereaderies i dos passatgers.
Procedent de Casablanca, a les
11 . 21 arribe l'avió, amb correu,
mereaderiee i sis pageatgers.
A les 1131 snrlf eavie cap a
'rotosa. amb enrreu, mercaderies
guatee pasealgers.
A les 14'27 sorli l'avid cap a
Marsella, ami) corren. merenderice i cap passatger.
A les 751 sorti l'avió cap a
Cnenblanca, amb corren, mercaderies i un paesidger.

L'ACTUACIO SOCIAL
ELS OBRERS
Una nora AesocIaold de Dependenta de Banca. — Aiíeí)tnaeiú Indepeedent d'Obrera Menearte de ealaluilya ha fel pública
una coctel/ea nota, que no MIS Pa
púseible publicar integra, ett la
quid explica la seva vistiere, els
Setin problemes i feetat en qua
es troba dc diegregaciú actualme id la dependencia de Banca
de Catalunya davant del procedir, que cualifica de deslleial,
dels seus dirigents. Diu que a
ctauseqiiencia del criteri seguit,
de volee anexionar-se a la Federad(*) Espanyola, es dividía la
classe, ja que en pro-Mar-se la d_
hesite un gran nombre d'aseodate havien le deciarar-ee incempatiblee ainb el l'oil esperit
t Je torgattileariá, i que, tot i
itieb, no Pi, dubtä en volee Sacrificar la independencia de

AL

unitat i que estructures
ii donde unitat
un instrument apte per a la defensa dele interessos dels depen.
dents de Banca i pel minora.
ment de tota la classe. ~tia
tasca és la que ha intentat t vol
dur a cap la novella Asaociació
de dependents de Banca. En
aquesta entitat la dependencia de
Banca de Ca 1 alunya trobarä
sempre uns humee disposats a
servir-la amb lleialtat i a (rebanar amb entusiasme per ilesolir les seves aapiracions.
La dita Aesociació te inedatInt
el seit estatge provisional al
Pas de l'Ensenyauea, número 1,

primer, primera.
Societat d'Obren en Pastos per
a Sopa de la U. O. T. — Deniä
a les onze del watt reunió general ordinäria. que liniträ lloc
al seu estalge 5ocial, Primer de
Maig, número 7 (Secretaria tienten) 41, anib el segilent erdre
del dial Lectura de racla anterior. Aprovació de cometes, feomenament de càrrecs de Junta.
Descärrec de bases de tzeball.
Preguntes i propuse:1one.

Socletat d'Obrera Flaqueara
L'Espiga. — La Junta adverteix
a tots els seus afiliats que davant les coaccione de que editen
essent' objecte des d'un quant
temps ençà per uns individus
perquè s'inecriguin a tia jornal
de torn (segons ella) no atenguin altres acorde que els dimanants de l'entitat a que pertaoyen.
Assemblea sus pesa. — L'Associader de 'Frebelladors sJsa Banca ¡ Borma de Barcelona
nica a tots els seus associets que
ande moliti d'haver-se clec:arel
Vestal d'alarma ha eelat eespesa
la junta general ordinäria que
s'havia de celebrar demä, diumenee, a les deu del mate al
loeal de l'Iris Park, Valencja,
número 179.

Els Fets

—

Observacions meteorolbgiques..
Eol ixent \out id N. E. fresc,
(Trefe semicnbert al inigdia,
E. S. E. freequet, amb
mute i horitzrins boirosos, i a sal
penent. S. S. E. molt fresc, mar
marejada del S. E. i P I eerele
queda ami) cierne i nimbus.
A

Baròmetre, 75i5. — Termernet re. 13.
Moviment de vaixells a posta
de sol. — Derneren a Fest, un
hergatiti-goleta, una balandra,
dos pailebete i /Me tiorbeta. que
eenen en popa. Pel S. sinn halanilr 1 un pailebnt, que passen a
leevant; una goleta i una polara-goleta, que passen a Ponent,
i dos pailehots a motor de des
pals, que venen al Port; 1 al S. O.
dos bergantins-goleta. una go!eta i free pailebots, que reholi!len; una goleta. una balandra i
una poblara-goleta, que van en
Popa, i tres pailehole a motor
pie van cap a la rnateixa direeció; de vela 'latina guatee faIntene cap a diverses direccions
(Ins cap a aquest port.

MOVIMENT DEL PORT
Vaixells entente. — De Huelva
i escalee, arrea minera In, el emiten "dar V". deis Srs. Llonch.
e orietat AM-miren; de elae, anib
rorreu. mereaderiere i 4 4 paessitge r x , el vaixell -Rey Jaime Ir;
de Pelma. amb eorreu, me/ . cad ermis j 100 patssntgere. el motor
"Ciudad de Barcelona"; de Santa
itt ebel i escales, el vaixell e Escolene", amb etterega general i 27
ettesatgere; d'Almería, atnh càrr ega general, el l'aleen "lela de
T enerife - 1 lote guntre de la CrooPig nyie Transmediterrenia. De
N epote P5rftleR, en Hast, el ralee n hnlenties "Stad Arnhern", del
eenyor Tome Mallol j Bosch; de
Génov a escales, el transalläntic

Diversos

Ahir ingressä als calabosees del replegada per un cernió, el correr de RoPalau de Justicia Benet Maured &ca- ger de Flor, davant metete del numero
pessetes a fu. Li ocasionà una temida contusa.
.
sal d'haver furtat 2200
Joan Manuel Laniel en el seu domi— Un automòbil va atropellar, a la
piala d'Urqtrinaona, tocant Ausisis March,
cili del Torrent del Remei.
— En passar pel Pont del Dragó el vellet de 73 anea Isidre Ramis, al dual
un tren procedent de Saragossa bou causé una forta contusió en un trae.
apedregat per uns catres que trenca— En baixar d'un tramvia, litigué la
ren alguns vidres d'un vagó deis de dissort de caure, a la plaga de Cataluprimera classe.
nra, davant el Casino Militar, Frede— En un cabaret, un súbdit no- ric Jate Moral, de seixanta anye. Soruec anomenat Asle Mayer va inso- frí diverses lesions a l'espatlla dreta i
lentar-se amb la policia i fou detin- a lee regione abdominal i lumbar, de progut ¡ portat al Jutjat.
nentic reservas.
— Per una cosa molt semblant,
Per un automòbil particular va Esamb l'afegit6 de portar pistola, per ser atropellada, davant mateix de casa
be que amb permis, i titular-se detec- seva — Montseny. ro — María Batallen
tiu, fou detingut i processat Salvador ¡ Desude de sis anys, la filial en Oral
Moreno Zamora.
amb erosions a la cama dreta.
— La darrera matinada, a les qua— El director de l'Escota de
tre, as renté d'un arbre, proa del Montjuic
ha denuncias que durant
Torrent Gomal i la carretera del la nit passada
en aquell
Prat, l'escombriaire Fraucesc Martí edifiei !ladres ipenetraren
s'endugueren robes
1 Vilamajor, de 35 anys, fill de Man- i objectes que valora en unes tres
re ea.
—Al carrer de Sants, encreuament amb mil pessetes.
— En una torre del carrer del
el de Massini, ahir a la tarda, un tramvia de la línia número 55 va topar amb Putxet entraren uns individus a robar. Per portar a cap els seas propóun carro que menava Just Ferrer i
de 28 anys, el qual va resultar sits saltaren per una finestra. Foren
descoberts quan fugien, i perseguits.
amb diverses erosions.
— Al Dispensan de Sant Andreu bou A fi d'espantar-los s'engegaren alcurat Josep Velasco Estere, el qual pre- guns trets enlaire, en sentir els quals
sentava diverses erosions que es va pro- es donaren. Els detinguts s'anomenen Didac Benavente i Manuel Gatduir en ésser atropellat per un auto.
— Ahir a primera hora de la tarda, An- cía. Quedaren detinguts als celabasna Bosch i Vidal, de 6o anys, bou ar- sos del Palau de Justicia.

—

Noticies
O. R. B. I. S. (Obra de Relacions
Bescanvis Internacionals) ha organitzat una visita coNectiva per a denté,
a tres quarts rtonze del metí, al Museu de les Arte Decoratives (Palau
de Pedralbes). Lloc de reunió: Diagonal a l'entrada deis jardins del Museo, Queden invitats tots els estrangers

Soltes

alguna jocs, i finalment el stnyor
Goldin presenta alguns trace
lucionisme i manipulació, que entusiasmaren els concurrents. El senyor
Goldin i els seus acompanyants foren
obsequiats amb doleos i xampany.
A petició de molts elements forans
l'exposició oberta als soterranis de la
plaça de Catalunya i que havia d'ésser
clausurada el dia to no es tancarä fina
al vinent dilluns, dia 12. Amb aquest
motiu queden prorrogades totes les invitacions enviades amb anterioritat.

L'exposició de treballs manuals orAeròdrom de PAeronhutIca
ganitzada per l'Agrupament Escolta
Naval. — Procedent d'Eettitgard,
"Ramon Llull". del G. E. Joventut
amb escales a Ginebra i MareeL'Assoclael6 d'Obrers Empapa. Catalana, Diputació, 69, principal,
Ilit, a les 17ee 0 arribis ravie
senaugurare el dia 24 del corrent
radora de Barcelona. — Aquesta mes,
e Riihrentell 13 -1720", miel comete
i restarä oberta tots els dies
celebrará reunió general
entitat
passatgere.
mercaderies 1 dos
fins al 15 d'abril. Les
de visita
deinä, diumenge, a les den en seran: dies feiners, dehores
Procedent de Berlín, a les 1520
les set de la
punt del mate al seu estatge so- tarda a les nou del vespre; dies fesarrihä l'avió "Reltrhach D-2537",
eial (Bale de Sant Pere, 27).
tius, de les onze del matí a la una
amh eorreu i correspondencia.
de 14 anys sortint de l'Academia
de la tarda.
Procedent de Madrid. a les
per aprenent de mecamegrai que
.44444444.4....*•4444+4444
1210 arribe l'avió "Eokker 10El dimarts passat a la nit
escrigui correctament e( estala.
EC-AMA", arnb rorren, mereadeHorace Goldin va fer una visiInútil sense reunir aqueetes conNo podem publicar les notes tilsta
neo 1 set pas$nlgers.
ta a l'estatge social de l'''Agrupació
diciona
A les 8 eneli l'asee -Rehilad] lentilat.
Catalana
d'A
ficionats
a
FleusionisDavant d'aixe, el que calla era pregades que no vinguin es- me". Fou rebut pels socis de l'ente
D-1727, cap a Eetutgard, amb
Presentar-se acial, de quatre a
escala a Marsella i einiebra, amb treballar amb el propesit d'eco- crites en català i amb un tat amb la seva Junta de Govern
cinc de la tarda, a Corts Catacorreu, mercaderies i des pas- blar lote els elements que coltiEntre els presents es canviaren palanes, 589, pral.
s:idee:re
eldien en criticar l'actuatiet timbre o signatura coneguda rentes de mama cortesía. El senyor
Goldin es mostra entusiasmat de la
A les 1245 eortf revid "Fek- d'una dirigents j altura dur
ker te-EC-AMA" cap a 'Madrid, cap una tasca constructiva que 114444444~~1444.444444 costra ciutat. A seguit divereos
cionats de l'A. C. A. I. executaren
arnh corren, merendertes i sis
El Comise pro hora destiu recemana a toses les entitats, organismes
passat gers.
i agrupaments de tota mena adherits
Bese aeronaval. — Procedent
a la seva campanya que concorrin a
de Roma, Génova i Marsella. a
la informació pública oberta pel conles 1615 arribä l'hidroavió ilasellen d'Economia i Agricultura del
Sacó de NI. S. A. - Secció de Dailiä "I-Rudo", amb correu. mercaGovern de la Generalitat adduint les
SORTIDES PER A DEMA
nes : Excursió a Badalona, Font de la
denles ¡ tres pa, sal gel s.
raons per les quals creuen convenient
Rosa, Forte del Roure, Valleesetta
.Amics dels Esports efectuara, avui
—
l'adopció de l'hora d'estiu. Els agrueterna, una excursió al Montseny, sota Montcada. A dos quarts de set, a les'
pamema que desitgin aclarir algun
el seguent recorregut: Palautordera, po- lange (Travessera, 13t).
dubte poden dirigir-se al domicili del
— El Club Muntanyeric Barcelones
La Comissió Pro-Monument a losen Comité, Corts Catalanes,
Curaste preparatorio per a as- ble del Montseny (nit), Tare de l'Ho- fati
638.
la primera sortitia del VI Cicle Moragues ha llançat un manifest, del
me. Les Agudo, Sant Mercal i Vilapirants a capitana l
drau. Llot de rermió: Estació de M.S.A., d'Excursio ns. Itineraria Visitara al quid 560 els següents fragmente:
Avui,
a
les
deu
de
la
al Cenvetna,
del dia 1 del corrent, ha quedist a les a'as de la tarda.
Astorc,
al
d'En
Sana
Perxa
de
Crac
- Catalunya, com tots els Teles, té
oberta a l'Escota Dfittial de NaoL'Agrupacid Excursionista afent- i d'atees. Per l'Estació de Franca., 53 0. els seas gran,: morra, té el i seus herois tre i Joventut d'Esquerra Republicana
de
Catalunya
del
Districte
II
(Eran— L'Agrupacia Excursionista leéria i els seus mirtirs, que han deixat una
li ra de Barcelona la inscripele, see fati una excursió familiar a Les
cesc Lairet, 124) se celebrad un grande matricula per als cursets pre- Planes, Can Eusquera. La Rierada i el realitzari una cursa per muntanya de estela de sang i de sacrifici.
Lloc de reunid: Estació dels marxa lliure i regularitat. L'itinerari és:
1 entre aquestes figures augustes del dies festival a pretil dels obrers sense
paraloris d'aspirante als Mole
C. de Catalunya ( plaça de Cetalunya). La Roca. Turons de Saltees, Can Boquee gran ahir de Catalunva , que ens dona- feina d'aquest Casal. en el qual collabc,
n le espite i pilot de la Marina F. les
del rnati. Nlinestra per a tot A les 6, 30 mate Estació de Franca. - ren un exemple a seguir i ens llegaren taran eminents artistes. S'estrenarà la
Niercatit. Ele dile cursels comen- a dia.set
Vocal: J. Sastre.
el
Pressupost: 3 ptes.
un objecte a acenseguir no obtingut en- comedia "Flors entre ralees", del con' aran a l'esmentat Centre (titilee
soci Raimon Barruiet; despees 'eran
— L'Associació d'Idealistes Prictics
— La Unió Excursionista de Catalo- cara, te destaca superb el maltee JOSer recitades poesies pels senyors Sancho,
oorrell italiä "Conte Rianegrna_ la primera quinzetot d'aqueel faré una excursió a les Seeres del Cor- viva
(Barcelona) durk a terne la tercera Moragues."
pare
í fill, 1 E. Saperas, i es tara acta
no". amh eirrega general i
d'inscripció
s
redor. per Llinés. Sortida, a les 5'31, rer excursió del primer cicle del present
m ee. Ele dret
Despees fa un elogi de la personalitat
transit i 21 pessatgere per a matrícula seran de 15 peesetes en l'Estació sie França. Vocal, E. Eusalba. rurs , sota el següent itineraria Sant de Josep Moragues, copiant una para- de concert coral per l'entitat "Casabe,
acules t port j 327 de trensit, de peer sie P8Famellte a l'Eetat,
El Grup Esnai i Muntanya efec- Quine Saiaja, Castellcirc. Sauva Ne- rais deis " Annals C on sulars", en els n y a Nova".
la e. A. E. M. A. R.; de Reykja- per cada grup de materiee,
tuara una excursió a Mollet, Martore- gra, Castell de Centelles i Aiguafeeda: quals s'exalta el gran patriota, ¡ acaba
Palestra ha ad recal una carta a It
vik i escales amh haoallk, el ennformitat ame) el programa lles, Font Sumen. 1., Conreria, Tiana Cal isser a la plaça de Testan (H. de dient que és un deure de justicia no- Companyia
Telefónica en la qual parla
i Monteas. ',loe de reunió i sortida; es- los Ríes), a les 6'3o del mate
norar la memória de Josep Nforagues. de les earacteristiques
vaixell noruec - Varliatig", del
de la nora Gula
teeió ile af. S. A. a les set del mati.
El signen els senyors Daniel López.
— El Grup Excursionista Catalunya te
senyor Sut' ti p fl. Enberg; le VaTelefònica
de
Catalunya, que ad a (+une
La eeOuretet de la vida a la
— El Centre Excursiemista Roda/non organitzada una excursió a l'aneja. Cor- president de la Comissió; J. Maríany,
lencia, Gamba 1 Castelló, aniti mar. — Hoin recordit a lea Com- aniri
a Castellar del Valles. Les Areermita de Sant Pone, Creu de l'A- secretari; R. Dalmau i Ferreres, treso- d'ésser publicada, entre les g uata gens
eärrega general sis passatger s . panyies naviteres i armadores ces. Ermita de Santa Agnés, Sant Llo- bera,
reeall i Martorell. Se surtirá a les sis rer, i vocals S. Molins i Salallasera, n'observa algunes, molt Ileables, erice.
el vapor espeneol "Belis". de la que d'aeord umb e ele dtspoxa reste del Munt. Can Fobia, Matadepera del metí, per renació deis F. C. Ca- per les Joventuts d'Accie Catalana; Mi- minarles a donar una mejor intervenció
Mrta. Sera. de P. Garefile Segui:
guel Cabrer, per la Lliga; Josep Ces- en la Costra Ilengua en la redacció nur
taiansLe.
l'ordre ministerial de desembre i Terrassa.
i a adaptar-la a la desaparicie
de N(Aii York i esrales, amb ebr— L'Agrupació Excursionista Tarn
Lee seccione de Noies Escoltistes i tanyer, per les Joventuts d'Esquerra Re(-IP. 1933, lots els vaixells do pas_
lea antigues provincies. I d.alseei biaamanent efectuara le s segtients excurrega general i de tränsit, el moals guate sigui aplicable sons : A Le Molina, amh esqu í s. Reunió Nfinyons de Muntanya del Grup Excur- publicana; Martí Valls, per U. O. C.; mables, corn l'exclusió del mitre alsoBatee
tee noruec "Estuella e . l'AgenJosep
Casals,
per
Una
Nova;
Dométesten
Germanor,
d'Esplugues.
sionista
Segnroliil
de
de
COnvelli
a les 4 Estació del Nord. - Familiar anunciada una sortida de practiques al nec Latorre, per l'Intransigent, i !asee ma de la portada i el termini exeenida Mrta. Delgado; de Liverpool el
Vida Humana a la Mar, que han
breu donar als abonas, Pereei
i Ceuta. eme) 230 linteles, el de cornplirtienlar abitne del dia 1 a Sant Lloren, del Munt. Reunió, a les Timó de Montcada. La tornada es taré Terradelles pel Partit Nacionalista ¿'Es- vament
puguin donar Ilurs noma i aclreces
Placa de Catalrmya. - .3 Nitria, azul) ter Horra.
querra.
transatlàntic angles
eatala. En la carta expressen el eterül
esquís:
Reunió,
Estació
del
Nord
,
a
les
lea
presrelp• • •
d'enguany
Piny
de
— L'Agrupacie Excursionista La Pani lela eeny-ors Na' Andrews i
Ceneeni
43n.
Per tal de donar la remeció més d'ésser ateces en les seves peticiona.
Companyia: de Filipines ¡ esca- (lene de reemenlat
— L'Agrupació Excursionista Mont- xa portara a serme una excursie al Cae- Amplia possible de testa nacional cata
t a l-Hl: km eee
han
de
tenle
el
;en
de Burriac passant per Mataró, Arles amh närvega general i guaPalau-soseria
nrojerta
una
excursió
a
el ()esentona, Castell de Almiar. , Cahrils i lava als actes que, d'acord amb la idea
tee passntgers de träneil. el em.. e'exigeix per a islitoritear
litä. Sentmenat, Can Guanta. Coves del LíPremia
4 Ma'. A les 5 . 1 5 del mati, llanada pel Foment de la Sardana SORTEIG DE LLIBRETES
Comte. Castell niel Puie de la Cren,
tor /tontee -Teianon", de; eenyer pete.
d'ilostafrancs, se celebraran el dia 25
per
l'Estació de França.
D'ESTALVI
SorSant
Esteve
de
Castellar
i
Sabadell.
Galveslon.
de
Tenme
Ftipol;
1
A.
del mes que sonn per a engrossir la
ee festat ge, a les sis. Auto: Plaga — El Club Excursionista de Gracia subscripció pro-monument Josep Moraarnh efirrega general. el volee);
celebrara
les
següents
sortides:
a
La
MoAhir
litigué
lloc a la Calza da
de Tetaan, a les 7.
need-ameriek 'C e de''', de l'Agenlina i Mirla lcsquisl. Visita al Parlament gues, sed el eardanisme en general sisa
— 1...4grupacló Ciclista Poble Nou "e Catalanes. Excursió Fotogräfica al fct ur deure de patriotisme dempren- Pe»sions per a la Vellosa i d'Ircia eferftima Ifieprine-.1teericaAle 71 anys d'edat va ntorir
talvls Vacte del sortelg de 1W:d'etia; de elelaga i cecales, emb titile a la riostra ciulot Ist Sir- efectuar& una entumió a la Fans Nava
Ntontmany. Paigeraciós i La dre's Voreaniteacie d'aquests atetes. Perdel le sts101. Sortiran de restaste' social, Garriga. Sorticla. a les 6 . 20 matí, per qué es pugui plasmar en una realitat la les, ami) la imposiei6 Inicial de
cerrega general. el
paesalge
Emitido)*
Roig
i
eenyora
caté. en direcció a la RaWad- Ras,
de la Sardana 200 pessetes cada una, a favor
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Borsa Finances
Movintent borsari
MERCAT LLIURE
Les darreres sessions d'aquesta
setmana del sector despeculació es
caracteritzaren per la gran passivitat
palesada en la contractació. Davant
aquesta inactivitat no és estrany qtte
els canvis presentessin poca oscillactó, i tant en la reunió del' Borsi
corn en la de tarda la invariabilitat
de posicions fou remarcable.
El curs diquesta setmana que esten a punt de deixar no ha estat
gaire falaguer per al mercat doneracions a termini, i si en alguna ocasió ala registrat quelcom de represa, no ha tingut la solidesa necessara per a ésser duradora, la qua:
cosa ens demostra que les reviialles
han estat un xic forçades, i en arribar la fi de setmana s'evidencia
aquest fet en comprovar-se l'esgotament de recursos palesat en la jornada d'ahir.
Tanca Alça o
Dia 9 anterior baixa
Valora
Nords
Alacants
Orenses
M. Rif
Explosius

49.45

400 -0.15
44 . 7 0+0.05

Programes d'ani

El grup de navileres manté fàcilment canvis precedents.
El grup d'elèctrics, aigües i industrials, bastant efectiu a operar, en

TEATRES
sexo débil".
• aradona. Clro Elareelonee. - Tarda 1 nIt: "Panatela" 1 mires.
Tarda
I nit, .La ~lea de la
Cómic. -

ESPECTACLES
Testres

general presenta bon manteniment
Pompadour".
de canvis, i adluic s'aprecia un xic Ilseetata. - Tarda 1 nitt florare Goiclln.
de fermesa en els primera valore. Neu. - Tarde, 4 . 30: "Glganlea y Cabe0311
Tetaron 1 5
zudos", "Maniata" I "Molinos de yom•
Modifiquen mis: Ga s F, 85.5 0
lo". sil, a le:: lo: -La corte de l'aA les 5: LA /*NON Y MUERTE De
1 r1 azarien".
a•( n?" I "La :Use 2
(+1. 2 51; Cooperativa Fluid, 44.50
N. li. JESUCRISTO. A les 10 1 13: ALAS EN
- T Ii 1 I MI: lan Un pon• LA ALDEA. Denla. a les 330: LA PA(+4.00); Colb n ia Güell, 94.00 Poiroroma.
d_
e i;,aredi
a les 6 1 a Ice 11) . /5: ALAS EN LA
(-1.50), i Mulleres, ernissió 1924,
La Pasión y muerte SION.
Jesucristo".
Mi: "Alas en la ALDEA,
de N. S.
85.5o (-1.0o).
aldea".
Les accions gairebé no realitzen
- Tarda, s'an: -El entierro de
la sardina" I "Los gavilanes". [lit, "La
contractacions, i les poques portades
emb i
jada en Debato".
a cap repeteixen nivells precedents.
BORSA DE PARIS
El niercat de París continua irregular. En la sessió d'ahir, pero, no
es registra la depressiä amb l'amplitud que es constata en la reunió
del dijous passat. El grup de rendes
dóna mostres de nova feixtigor:
3 To , 5 9 20 (-5 0 ); 1 9 1 7 alliberada
4 %, 7595 (-35); 191 8 , 4 `7c, 7660
(-35); all iberada 4 l; 7e, 8230
(-40). Banc de Fran ç a, toSso
L'especulació reacciona un
xic a la feblesa anterior: Rio Tinto,
1 47 0 (+1 n ): Royal Dutch, 17800
(+90); Canal de Suez, 19900 (+145)
iiluhlmans. 685 (+6); Wagons Lits,
96 (2); Barcelona Traction, 5 I; %.

TEATRE ROMEA

TEATRE NOVETATS

CINEMES
Aetuailutte. - RepOrialgea d'acivalltat.
amarles. - Papiros de noche". "COm•
panetos" 1 "No dejes la puerta abierta".
Aren«. - tuneo pecado". -Manoles•
co" i -Guerra de cuartel".

Darreres representacions. soul U denla, del ineravelMs espectacle de
gran extt

AvInguda. - "La fiesta del rey Carol",
"Lady Lou" 1 Botana DorSay.
neceas. - " y o, tú y ella", "Les des
Intertanlias" I "Dos solladitoe".
▪
- La senda del diamante" U "Vam•

Horaco

»n'u. - -Vida azarosa". "Un ladrón en
la alcoba" I -Boliche".

',reses

1033.

Broadwa y . - "Rancio Foz", "Camaradas
a bordo". -una oliente ideal" t -30.000

aflos en Sing Sing".
Park" 1 "S. 0. 5. Ireberg".

Bohemia. - "Héroe o cobarde", "Central
Capitel. - "El testamento del doctor alabebe".

Tarda, e les

Goldill

5. 1 n11. a tes 10'13.

respectarle mes sorprenent del ludx.
de magia 1 mIsteri de toles les edals.
SO truco •n SO minuta. 100 grana
'Ilusione. 100, ein Ire allres merave•
llos La dona a través del crlitall.
El miracle vivent.
L'erais
La EME partida per complot per una
ircular, etc. LA MOTOCICLE, 0/11
TA INFERNAL, THE .1
brea Kuniques en colors. Denla, larda. a les 320 , popular, dedicarla a
la Malnalla. la qual sera obsequiada
per rull.la d'un somete de 20 conlBeta I 20 colotneis. Tarda. a les 6. I

Olympia

CINEMA
Tarda,

Avut, dissabte. rIlO, dit de tos deul

LADY LOU
El cantar de los cantares

vers10 angle s a /amor', vinent: i3 •
ry cooper 1 Rolen ilat es eu AD108

reßletencia

on el qual prendran part

I

Mili.

P

1

18882

tarda 1 ntt:

Cena a las
E

I

8

roJect Saegenaesse41 Ta n. a a les 623
1 a les 10 23

1

A LAS ARMAS 1 ONDAS MUSICALES
P11.1•01M.011n1,14».....11111n” 3.mbe•trIM.O...

PROGRAMA MONSTRE
28 grans atraccions, 28
3 Orquestres, 3

Aval,

a

DIBUIXOS

HORES

en el ~plome de

Passelg de areola. 23 -

Tetona de Marlene Dietrich en

dura«
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PARIS

41'30: ntt, 9'45. REVISTA,
Afile West en

FESTIVAL ARTISTIC
beneflel dala bailarina sue han ballet

fr
.e)mea

SPLENDID

CINEMA

Consell de Cent, 217
501,1

Tetaron
e-Impera' progrania:

30615

emallente adietes internacionals
LOW DORON ET SUET JEN1E LE
per
BOBY El' FINA CAROLL

PARAMOUNT GRAFICO, revIsta
ENTRE SALVAJES, certifica
rloS gratas exile
I COr111 n 111,11
SU UNICO PECADO
en espanyoi, per kav 5 r,nlrdib I Ronald

BOBY

DIBUIXOS SONORO

ele

ami/ la seva meravellosa UnItael0 de

MAURIC1 CHEVAL1ER
OHIL OHE - AGARABO - NSINFHON

colman

CINEMA

ESPLAI

CORSEGA, entre Muntaner I Anbau
REVISTA PARAMOUNT. LA NIÑERA,
ditivaos. HA ENTRADO UN FOTOGRAPO, per 1,111 ,‘ Cuney ,nornes
a la tarda). HONRARAS A TU PADRE, per Llore, / ii r , v r nnre. La /ro,
(Meció nacional BOLICHE, per Irusta,
Fugazol, Denrare. Amparo Alia g a 1
Rafael Arcos

Y LA ZARINA
en
"A17,`.'''Eig°1`5,1,(12)`,"B̀il-g' ffirr7'
RASPUTIN

per la nIna de la eme

FINA CAROLL

CINE RAMBLAS

LUDOWIC HUGUETTE

Rambla del Centre,

38 - Tm!. 18972

Catalunya. 1 Avuli REVISTA I DIBUIXOS. EL
44.75
C•ntrle Canema.-"Don Quijote", "Ilderen les seves el eactons
17.50 -0.25 710 (-5).
17.25
Loros en Burlapest" I "El bljo del
! TERROR DE ARIZONA. EL CAP1T5N
THE MAX1XE - APACHE PAROS SPRINT
00.15
60.25
3rtler".
DE CORBETA, p . :- II trry Lled.lie.
ET SON INCOMPARABLE ACROBATIQUE
- "Reina el amor".
132.50 132.75 -0.25 Les publicacions de l'Asso- Coltseum.
VALSE
Colom. - "Como Id ole deseas", "Ei amor 1
El cantar de los cantares
171.00 171.50 -0.50
I
nit,
el grolln artista
Aigües
e 1, suerte". "El legarle de /a estepa"
via
Corryidia. - "ManuS culpables", "La da341.00 339.00 +2.00 ciació de Transports per
Chades
ELS GIMENO
j uns gran ereacló de Mariene
lila del avIdl," 1 "AnlOr
GOLDIN
4161.5,_
en espanyol. sessiO continua
1
151.00 153.00 -2.00
Ford
fèrria
Comtal. - "brlilonero de 11,1 ettrazAn", 1
eis reis haliseulibles deis vais - julo
...Mo41.•Mo.0 .1..3.111.1111.
"Puluar q d/ad" 1 "31e111.11a prohibida".
inespats a comptadorla
102.50 102.75 -0.2 3
Gas E
LA SUITE ORIENTAL
Corte cinema. - "Er heehlio (le liungria",
Havern rebut els exemplars que
Vela eminews ballarins Internacionals
-Salvada" 1 Sin palrla".
La tanta anterior d'Orenses és del
- "Luces del fidaforo". "Si,
SALONS CINAES
corresponen als Minutos 11. 17. 18 Dieran».
dia 21 del passat febrer.
noche de bodas". "Lit ilaina de Chez
KADRA BACKER
SALÓ VICTORIA
i 19 de l'Associació General de
Marilms".
vedettes deis graos Niusic-halls europeos
TIVOLI
COMPTAT
AL
BORSA
- "tia entrado un fotógrafo",
Tetaron 72930
Valencla, 2139-251
Transports per Via Ferria, que trac- Capta'.
TEATRE POLIORAMA
llore arä gi a tu padre" 1 Doliche".

4 tarda 1 10 nit: "El hombre Invisible".
L'ORQUESTRA JAll DE COLOR
ill • aabt e . tarda. a lire 441, / nit,
Espanyol. - "El misterio de los 53‘03"
Claude RaIns 1 Gloria Stuart, COmIca
foto
a (105 quarts te letr.
Eaceisior. - l a clama del avión" 1 -Cre- Companyla d'alta combdia II
Revistes
mo:rolo rojo".
Amó, tarda, 1;1 de 6. Matinée popular,
seva
la
amb
PANORAMAS
DE GRECIA, r allra MagIca.
flu•
la. - "Por el tsar viene la
CAPITOL
F
1 nit. 1/4 d'itr Pus UN PR1NCIPE DE cirtE2LANMA
erECTA‘.1.E - nEWIEW
LA 11140 DEL DRAGON
ISRAEL..., M'aloa SJere co tres artes, alt tarda 1 10 nit, "El testamento (Iel doctor InagrIN C1,1:1(1 ti 514114 M,Iy \\ l ong , \l'Une:.
Fémina. - "Cena a las orrho”.
vidlls en, ratmze quadros. Peina, a los mor
(hann i Sessue Ilayakawa, I
Fregoll. - "La isla de las almas perdi- iloi relaolia c o mpleie de LA VUELTA SPRINT PASINZ ANTO TtIZZESII I I371 2
1 (VALS) MarbuSe", Jim Gerald COrnica 1 Revista
das", -Roer:ira, a tu padre" I "ESpla! AL MUNDO EN AUTOMOVIL: DE ESPACATALUNYA
Premie en rnetil-llo
en arción".
I CHICO O CHICA?
ÑA A FILIPINAS I DE FILIPINAS a CUBA,
tarda
1
10
rilt:
"Mala",
en
espanyol,
Goya. - "Santa". "VIvanins hoy", "El ir fredOrlo (- .13130M1 Pre r i s poinda, s
nova versid sonora t parlada en trames.
LES 12 DANSEURB - LEO
delirio de los trópirtis".
ins6 Baviera 1 Antorilta Colonier. Reviso, la ines IrrIn .1 / el, de la g rn11! estre1h
a 0,1 de fi JUANITO ARROYO SE
Orqueste.
Intim Cinema. - "llanca de tachuela- Tarda,
Cürnica 1 Documental
CASA. A l e s 0 , esperlal, 1 inll, 1/4 d't 1.
CARMEN BONI
del Sindical Musical do Catalunya
" Yrna libre".
KURSAAL
FUE UN PRINCIPE DE ISRAEL...
Iris Parit. - ilaspulln y la Earno",
DE BOMBONS
tarda 1 9/2 .1 nit: "La mundana" (nono'.
profesor ideal" "E/ terror de ArIzona"
a
la
Franias.
•
tarda
i
i
,
My
de
la
pista",
SUPERSPRINT DE 20 MINUTS (LIURE)
i "Las llanuras de Carloa".
'El rey de la suene', George3 slinun
Sures«. - ii rey de la DIS!a" 1 "Cl reo
ar. II. que prendran part en tots els
de la suerte".
.MnIMMOMMe tNa1.11.110111.1
PATHE PALACE
.
%
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Mono
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sprints que Iridiqui la Plrece10 1 que bar,
Continua 4 larda: e llotel de e3ludtanle.3".
banal
tildo" 1 -Hola bombero".
Simba". "Crepúsculo rojn-, Ructolt F03lidejestic. - "liollehe", Ins ellenle Ideni" I TEATRE BARCELONA
ter. Noticiar)
1 "El peZ numano".
Com p anyia do comedia
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Satins. - -M ' Uribe". "Gloria" I ..bordrn
114«. - Da Rosa"
BA-TA-CLAN
EXCELSIOR
dor de potros".
/
5,1
llar;
F51°1L
7. losen Massip, Bar Atietropol. - -El dedo acusarlor" U "La I5501 dissatte, torda a un quarl
4 tarda I 035 mi: "La dama del avtOn".
85, F. Lalret, 55 - Tm/. 31374
051111.
C8'.Gt.a..
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rojo'',
Fludolf
F03.
siinba".
-Crephstulo
Parls.
de sis; nit. 8 05 quart Monre:
Tarda, 330: n1t, El'ao
Muela. - -Humanidad" I '111e/orlia Pro3. Ludowic, cenada 57,, Iluguette,
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Final CarolL
i
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so ARTISTES, 65 - Estrelieei 6515Boby. L'arls.
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DEBIL
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SEXO
CIA. ARGELINA, VALENCiA, TEARY,
9. Mole Loi ente, BarHamlet.
Parts.
9.
141 entrado un foliierafo" I "Le vida
BARTOMEU ESTRELLITA LOPEZ
celona.
lt. Les JImenos. o larda 1 930 int: "Aristócratas del enILE SEXI FAIBLE)
privada de Enrome 5,111".
Daclno d'II a 4 de Is matinada
10. Los JImenos, Mamel," (tinIcainent lardar. "Ilmnanoläd".
Madrid.
Peina. dlurnelige, tres /oro/Wat:os
Mundial. - "La vida prItada de gord
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19. MI/dIra Sacris- Salpa Morgan. "Melndia prohibida", en
I un ALEGRE VODEVIL
5 1 5. 1 11 11S, 1. • , a lea 3 . 311 larda: EL
que VIII" 1 -Iponitradoe".
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espanyol. 3050 Medlea Cómica
tan, Martha.
. SEXO DESIL: 2. • . a les 6: ECLIPSE
Núria. - Journitl'a "Todo lo plie• /
Madrid.
GRAN TEATRE COMTAL
14. Jala Pez, Sade el amor". "aleamos ho y ' 1 iidAtnii
I DE SOL. 111. a un quarl d'orne: es.
Albinyans.
14.
Josep
Ir ella de Ir bOnlea comedia de
ragOSSa.
Podre. - "Heme o robard p- , - Codo:
343 tarda: "Prisinnerc de mil Com un Sol en asan es el visten c'.
Barcelona.
15. Pllar Sierra.. Continua
Jacques Den&
Park" I "S. O. 5. iceberg".
corazdn". "Humanidad". 15 .i.131 tiorgan
18. Eral:cts.) ValBarceLona.
Paras. - -Lad y Lou" 1 "El y antar de los
AERI DEL PORT. 5 5 elenco de visnar-L.
prohibida". en espanyol, 1000
verde, Mareta
i MADEMOISELLE
21. Eal ea Bache?, "Melodia
cantares•,.
Molles Noticiari 1 Revista
21. Freddy. Nlea.
Eovil York.
de estudiantes". !
(SEÑORITA)
Pathé Petaca. GambIn.
Pare
15 L'arme Vales.
Sintba" I "Crepilsoillo rojo"
i
.......empo........ne 35 , Barcelona.
MONUMENTAL
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Charleä Laughton. Notirlarl
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345 tarda, "Ila entrado un
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na". "Espejo magico" 1 - Entre sidraMARIA LACALLE
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"La Aida privada de 51101I.)graro-:
Malarr Ir.,' le!, z - Por, los 5 . luais
ARTUR LLEDO
ClUe VIII". en espatiyol. Charles Laugh•
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ZABLES I FERROVIARIS
5,5n filma Paramount

El sector de comptat, acuse presentar gaire eiectivitat a operar, en
general registra bon sosteniment de
posicions, i adhuc s'aprecia un xic
de fermesa en determinats sectors.
Sembla que el diner es mostra menys
recelés per a operacions al cornptat,
sens dubte degut a la desconfiança
que impera en el sector especulatiu.
E:s Deutes de l'Estat prossegueixen poc soliicitats. Pe: que respecta
a la tendencia dominant, s'aprecien
hon nombre divancos d'un suite
denter en els Arnortitzab;e 5 i, i
d'un quart en algunes series de la
resta demissions, a excepció dels
Interior, que en aquesta jornada donen tnostres de feixugor, arnb perdues de vint-i-cinc centims.
Les Obligacions Tresoreria de la
Generalitat, mantingudes a 100.25.
Els Ajuntaments, bastant actius a
contractar, defensen amb facilitat nivells precedents, i com en dies anteriors, la major part de les ennssions
cotitzen amb millores dort a tres
quarts d'ente'.
De les Diputacions montés operen
les Provincials, les quals rnilloren a
88.50 (+0.25).
El grup de cèdules, amb regular
efectivitat, presenta sosteniment general de posicions, i sols és de notar
la reacció de les Crèdit Local, em15sió 1932, 104.50 (+1.00). Les Costa
Rica, 78.50 (+2.50),
El sector carriler presenta quel
com d'irregularitat en canvis, i es
registren algunes perdues entorn de
mig enter; amb tot, però, dominen
en nombre els avanços d'un quart a
rnig enter. Queden més modificades:
de les Nords, les .Almansas adherides, 53.00 (-1- 1 0
0 ); Alar, 76.50 (-1),
i de les Alacants, les segona hipotea, 7 8. 50 (+1•00), i serie E, 7125
(-1-Loo). Carrils Catalunya 5
58

ten temes d'actualitat: electrificació
dels ferrocarrils, vist econòmicament,
fent - se consideracions sobre el desenvolupament de rolectriiicaci0 deis
ferrocarrils francesos: la tracció "Diesel" eléctrica; l'electrificació de tintes
i la del material motor. i Vestudi de
transformació d'una línia electrificada
en explotació amb automotors de
ConlbU4, 41 6 interna. Un altre dels fascicles analitza el problema dels ferrocarrils i de la carretera a Franca i
altres paisos estrangers, aportant dades interessants deis projectes, realitzacions i legislació deis serveis
coordinats dels ferrocarrils i
transports en vehicle mecànic per
pistes especials o carretera. El fascicle número 18 discurre i estudia a
fons la situaciä jurídica dels ferrocarrils espanyoLs, a partir de luso.
ana l) la promulgació de l'Estatut Ferroviari. Tracia el darrer d'un pla de
substitueiä de locomotrius de vapor
antigues o deficients: aquest darrer
document is interessant fins i tot per
al profà en teórica ferrocarrilera, ja
que ens posa de manifest com encara
circulen maquines de ferrocarril que
començaren a prestar servei
186o, una de les quals ha recorregut
Inés de 160.0oo quikop etros de tren
i /85.000 quilòmetres en maniobres.
L'Associació de Transporta Pe r Via
Ferria duu publicades 19 Obres 51milars a les que esmentem. La ClUeStió deis ferrocarrils és tractada en
les publicacions amb tota cura i amb
estadistiques, gráfics i dades de totes menes. La docurnentaci6 és, tanmateix amp:issima i concreta, i pot
servir delement de Mí per a aquella
que vulguin estudiar documentalment
el problema dels ferrocarrils a Espanya i també. en part. a l'estranger,
per mitja dels elements de comparacid que tracten el tema en tots els
aspectes, abundosament.
Sense que sigui obstacle el docuDe les diverses emissions de Tram- mentar- se per altres mitjans, creiem
vies operades en aquesta jornada és que les publicacions tenen un veride notar la baixa ele Tramvies de table interés per informar-se técnicaSant Andreu, que no sbavien ope- rnent i objectivament de la situació
rat des del setembre de 1932, 69.0 0 dels ferrocarrils espanyols .
(- 4 .00 ), i emissió 1930, 74.00 (-1).
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tots els calbs ho són per la seborrea, aquesta hipersecreció del cap
Pie es manifesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea es Cl comencament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es conetx altre especific contra la se.
borrea que el sofre. 1 no es coneix mes que
un medicament aue permeti utilitzar aquestes
propietats del sobe: el SULF0P1LOL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no es, doncs, un producte empfric, casolä, o de pertumeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalans i basar en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPLLOL evitara /a caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu proces de calvicie.
Ami) el SULFOPILOL tindrä, denles, sempre
1 perfectament cabell net 1 sec, evitant que
la caspa ti malmeti la cabellera i Ii faci lleig 1
brut damunt el coll de la seva roba exterior.
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