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L'anunciada wat& de Llum i Força

UNA VA6A I UN ATEMPTAT

A MADRID

Tot el día d'ahir seguiren
1 VIBRACIO ilegociacions per a resoldre
".
el conflicto

Prrscid al nivell de la mar: 754'5
TEMPS
1-0 mlillmetres. Temperatura actual: 93
croas. utimitac relativa: 67 per cent. veloenat del
ventt 5 quIlttmetres per hora, riel nord. VisibUltst
ritmo'', en promed1: 20 quilemetrer. Esta: del te
serè. En les darreres un horesi Temperatura marea:
15'7 graue. Temperatura mínima: 68 grane. RecorraDuna. Ingut del vera: 356 qullornelres.
sotació en el ¿la d'ablet 9 llores 15 mlnuts.

Les converses italo-austro-hongareses a Roma

les la vago general de No s'han fet públiques les converses de Mussolini amb Dollfuss
les Arts Grafigues...

INDIFERENCIA

Ha quedat resolta

L'hourament
de la Ilei

En definitiva, la causa de Catalanya —que és, per dir-ho ert un
sol mot, la de la seva excellencia;
i en alzó hi ha feina (aci com a tot
armen, perque el món és tot novenzà) per a segles,—depen de la seva
cultura. Res de mes sagrat, res de
Tot l'interès de les entrevistes gira entorn d'un possi més
indispensable que esdevenir mireunió
llora. Mai no será prou acabada la
ble
acord
amb
la
Petita
Entesa
hellesa
de Catalunya; aguce:a belleDespees de la reunió celebrada a la
Casa del Poble per les Directives de
Les converses de Roma pie seguida'
Ronta, 74. — La conferencia que s'o- sa que neix d'una harmonia, sobreamb interes a tot Europa, tenme poi bri ahir a Roma mereix, per diverses tos, entre raiany de l'esperit, que
toses les seccione ¿'Arto Graiiques,
l'objecte de votar la proposta del co- sortir-tte :ola nitro era per a l'Europa raons, d'atreure ratencie, de ropinió pú- illumina els ulls, i l'amor de la jusmise de vaga s'ha facilitat la següent Central basada en la Pau i la recipro- blica europea. Fino ara s'havien elabo- ticia, que ennobleix el front, i resplet
de la forea que fa el cos ágil i graeitat de beneficis econamics.
ras plans de tota mena en el desig
nota:
rs pot amagar que les difictillalS judar la restauració de l'Europa Cen- cnis, com atenyent el do de les divi"S'allá a la vaga general perquè la
nitats clässiques.
El Conseller de Governació digne, l'honorable senyor Conseller consideres Unió d'Empreses Periodistiques se Ira mangiun i sén ijILMS; PCCa aalb bona tral, però cap esiore no havia donat un
Cataluny a, però, necessita un
viable la fórmula de les Empreses. la
a propòsit del conflicte de Llum i data de la vaga sera prorrogada per un solidaritza amb l'actitud de l'empresa voluniat i antI, una mida de sacrifici en resultas concrct. El pla italiä, tal cm:1 trionn immediat, i que no té espera.
"A B C", amb motiu de rincident co- les Própies ambieions per part de totr és contingut en el memorándum de seForea, que a dl ii havia estas asEn
les seves circumstäncies de detembre darrer, s'inspira en les conclusegurat, en tot moment, que no s'arri- termini que no excedirä del 25 de mare, negut. La Unió d'Empreses, que ja els husos interessals, por augurdr-se
mocracia jove, gairebé a repel del
havia començat a esberlar-sc, cont es h'ir, cola es de destejar en be de la pau. sions de la conferencia de Stressa. Corn- temps, voltada de fracassos de demobaria a declarar la vaga; que ell no hi salvant el cas d'acord de les parto."
Aixi les coses i en compliment dcl de:riostra gris solts publicase en alMoltes tsuis orren sobre les qiies- porta Trantuvi, entre Italia, Austria i
tenia intervenció de cap mena i que deeque no han sabut reeixir,—
coneixia el cura de les negociacions, les pactat, continuaren les negociacions, i guns peritidics, abans de produir-se tices que es ciisrutiran al Palae Vetu'ria Hongria una serie ¿acordo económico cràcies
el senyor braser Lawton es traslladä la vaga, ha deixat d'existir, pr àctica- i sobre les solucions a qui s'arribara. antes a constituir les premiases neceseä- aqueas mal que s'escampa tant,—li
cal acreditar el seu éxit en una mena
a Londres, i com a efecte de les seves ment, emir a tal unió d'empreses.
de qüestió elemental, que és la de
negocacions trameté al conseller de
Per una part les manifestacions
l'ordre públic. Catalunya ha de saberTreball el segilent cable: "Tengo hose valer, i acreditar aquesta veritat
nor anunciarle que obtenido acuerdo d'alguns patrons i per altea la no asmassissa: que la democracia en si,
asuntos sociales parte referente a Unión sistencia d'algunes empreses a les reunions,
i
la
no
ac:eptació
per
part
quan
remplena la passió del sets
Eléctrica de Cataluha, lo que espero
hi assistiren de les suggedret, pot ésser insuperablernent arpermitirä solución razonable cuestión dels que
rencies o propostes dA B C', entre
dida, previsora i inventiva en el manplanteada. Doy instrucciones oficinas
teniment del respecte muta deis ciuBarcelona mi compañía para que en co- les quals figurava el locaut, posen
de manifeet que la Unió d'Empreses
tadans,
de la incolumitat i el greslaboración con Catalana y Cooperativa
tigi de la fundó estatal. L'ortopedia
le presenten oportuna Proposición. Sa- estä desf eta, i com sigui que el motiu
de
la
vaga
general
¿'Anta
Gràfiques
feixista. el recurs a la mística guerludos..
rera, ratribució de les avingudes ciuLes empreses, per la sera banda, n'u- era originas únieament per la solidad_
tadanes a les parades espectaculars,
rocen el darrer dimane una àmplia i tut de la Unió d'Es/irme% anda "A B
C'', de s apareguda la causa del coni de ropinió i la crítica als camps
documentada proposició que el conseller flicte,
desapareix també aque5t, i per
de concentració, enlloc no sahen imen virtut d'allò que ion pactas, va estu- tont cessa la vaga general i s'ordena
posar-se per la sola virtut premia:
diar, resolent arre era viable i que, per la tornada al techan.
hom exigeix, sobretot, la prèvia faltant, automàticament havia de prorroSubsisteix
el
plet
amh
"A
C",
i
B
sificaci4 o l'anèmia ele la democracia.
gar-se fins al 25 la declaració de vaga. les orgauitzacions gràfiques ofereixen
Els guerrers "amateurs" de les celles
AqUeSta io la situació actual del con- als vaguistes del clit periòdic la solidaarrugades, de les mandibules proflirte. Si ambdues parts segueixen ilis- r i sas moral i económica, estenent a tot
minents i de la salutació a la romacutint damunt la base que ofereix 1 . a- Espanya les mesures que s'adoptin.
na, no havien mai arribar a la supreproximació de criteris, fóra possibe dinL'ordre d'entrar al treball ha estas
macla sense el concurs de mil irritaIre Cl non termini que fineix el proper fixada per a Tienta. dirouS, a l'hora
cions, de mil fregadissos i desoris
dia 25 obtenir una fórmula d'avinenea." de costum, en totes les seceions,
que els demócrates "amateurs" no
Aquesta is, diguein-ho aixi, la situa- is, peroné es puguin publicar ja els
havien sabut corre g ir i estroncar. La
El conseller de Treball, senyor
ció legal del conilicte, que el Sindicar periódics de la tarda. En la secrii5 do'libertas no trontolla pus en els inMartí Barrera
del ram, allegant unes dilacions i una breo l'hora d'entrarla es la del migdia.
drets on la llei sao fer-se respectar.
incompliments a les de:nandee que té
Encara hi ha al mOn una Franca, una
ti •rals realant a ebrectau.eut el C.,n s epresentades o irles ami, el propuso
(A la täaino 6 pu bliquen, Irs gestions
Anglaterra, uns pomos escandinans.
Iler de Treball ¡ que aliaren encarrila- guanyar temps ¡ potser rolen! con- i incidhries doquest roe flicte daboits
L'extremierne que es val dels atempdes. naturalment, a la solució del con- cedir-les, per part de les e mpreses res que es prenguis aquest acard.)
tato per aconseguir. din ell, la feliPodre.
-pectivs,élrouódfeiva
citat humana, treballa pel feixisme:
Va conferenciar per teléfon amb el fi n S a la declaració de la vaga genera%
peen Fautoritat que no redueix a
senyor Barrera i aguest ii runa que di- la qual fou anunciada pel Sindicar per
obediencia les delinqüències profesgnes als periodistes que es traslladessin al cha d'avui, a les dotze de la nit.
sionals de totes menes, que no desal Departament de Treball, un eIs IliuDesprés d'haver-Ins Iliurat la nota les derivacions de l'afer
arma els conspiradors de te tes les
rada una nota.
extractada, el comente de Treball va
classes socials, que no refreda d'una
Stavisky
dir als periodietee que aquella mamanera peremptória els capcatents i
UNA NOTA DE LA CONSELLE- reina tarda havia convocas els repteel5 aventurers que s'erigeixen, desRIA DE TREBALL
sentants de les empreses i deis patrono.
camisats o amh camisa uniformada,
La noto del senyor Barrera diu el se- per tal de veme 5i s'arribava a un acord
en llei de si mateixos i opressió dels
güent :
i se solucionava el conflicte.
altres, coopera també al feixisme, a
'Que l'actual conflicte de Llum i Forla vingtula d'un empirisme reaecioca. deg ut a les prolixes negociacions EL SR. BARRERA ANUNCIA
nari, violent i encegat contra la civientaulades amb les empreses i el comise UNA REUNIÓ QUE NO SE SAP
lització. •
Els socialistes vienesos havien don at el nono de Matteotti a un dels
de vaga, havien entrat darrerament.
No oblidem pas que aquestes dreA QUINA HORA ACABARA
edificis per a obrera. Tal com prom eté Starhemberg a Mussolini, avui
molt a desgrat sra. en una fase aguda,
tes nostres, que algú diu si s'armen,
pelo
socialistes
a
Bolonya
l'edifici
s'anomena
Giordano,
feixista
assassinat
En visitar al vespre els periodistes
a causa dlaver-re produit a darrera
perquè voldrien surar almenys com
na injustificades impaciències. en el mo. el conseller de Governació es [robaren
Per3 més val, per tal de no intó r rer en mies a una cooperacin gradual més am- a sometents clandestins. no esperen
ment precís en que la tasca duta a ser- que presidia uno reunió de les emPrepla i més intima amb tots els paiscs de renovar el sen poder per cap qualierrors, esperar aclariments
me anava a pregluir el sets fruit.
,es ile Lluns ¡ Força. Va sortir. remó, a
tat o valor amagades, viré pel iracas
Al rostat dels problemes económirs, hi la conca del Danubi.
Que les notes que havien estas publi- ravanteala per parlar un moment amh
Des del principi la me ya italiana ha de la Generalitat en l'ärea perillosa
Izo tambe els politirs. Per tal que els
cades abans-d'ahir 1 ahir als diaris
els informadors.
afirmat que la conferencia de Ruina no de rordre pnblic. No oblidem taraacords de Roma puguin ¿ese,- duts a
Sindicat de Llum i Forza, han de sorien—No tinc res a dir - vio;, sinó cine hi
practica es indispensable que si g uin de- s'inspiraria en cap sentiment hostil en- poc que el calin centralista espanyol,
i que es ve:a obligat a res- Ira aquesta reunió d'empreses amb l'a,tat
crptats per les nacions de la Perita En- vere cap nació i no tindria altea fina- i tota l'enernistat envers Catalunya
pondre-hi per tal de posar les Coses en eistencia del conseller sie Treball, sede les coses xarugues d'Espanya, no
teso. A aeonseguir la participacid da- lisas que una restauració económica.
ciar i a histo riar, de pa s sada, els fets nyor Barrera. No m'he Pee eiel /Pat en a b
Ila deixat entendre netament que el e: reiia sin:, del matriz iracas de la
quest grap de eacions s'ira esforçat el
suceeits aque s ts darrers dies.
ss umpte sota l'aspecte del-solutd'are
Generalitat. Per alguna cosa aqueogovern
italià
no
preleia
cap
acord
poQttai dOrsay, i des d'aquest piin f de
Que la vaga baria estat anunciada per treball, peih tire el deure de vet1lar
tes dretes citan aliades amb arme,
vista es Pot dir que Pruno du prescet a lisie, cap projecte d'unió duanera. Es
al dia 4 d'aquest mes i fou alomada perque rordne públic ne sigui en c3p
Iles
coses xarugues; i aixó ens asee.
evident. en efecte, que Italia no pot esles converses de Roma.
fins al dia 15, per tal d'obtenir les da- moment alterat.
nyala un ¿cure primordial ciel nostre
Pugne el resultat d'agerstrs sigui co" perar de nigar estretament a ella els dos
des 1 informacinns que callen per a
—...Podriem parlar amb el senyor Barestats d'Europa central sense provocar patriotisme. Coneixem les limitacions
trobar una possible fórmula de enlució. rera ?--demanärem.
to l s esperret, es necessari que Italia rcnuncii a toto político revisionista, tant serió:es reaccione. D'altra banda no pot del nostre poder, penó el catalana.
El document que fou signat a aquest
la democracia,
—Ara entrare i Ii ho PreglintarL
per Austria ron; per Ilongria, i ronveini desitjar de tenir, al costas dret, un gran Tire, inescindible de
efecte en data primer de març estaEl senyor Barrera. rnolt amable, va
Estar tale resultaria de la unió entre ens imposa que sigui respectan i a
hleiv aquest compromis i el d'un pos.
Gomboes de renunriar-hi també.
signi- qui no sahrä fer-ho, convindrà ensihle ajornament fino al dia 25 en la sortir també a l'avanteala i digné als
Es &vi niatei.r neressa ri que entre Austria i Hongria. Com deia sm
Sigui la costra mesura
forma següent: "La vaga anunciada per periodistes que despees de la nota que
Italia i rugoshivia s'elienirlin les diver- ficas polític. Itälia no ha destruit pas senyar-li'n.
de poder intelli g ent i humana: no
rimperi
austro-hongares
per
reconstruirhavai
donat
al
mata'
a
la
premsa
poca
al propvinent dia 4 quedarà ajornada a
gencirs r.ristents, toles elles de canicie,
necessitem les reals febleeee de la
condició que aquest docurnent Sigui agro- cosa mis tenia a dir-los.
polític. Entre rls dos misas, esPecial- lo alguns anys mes tard. Qualsevol cosa que sigui, la preinsa subratIla sola- brutalitat, ni un terrorisme en el
val per les Assemblees General, de les
—He aconseguit—afegí—, tot i ropoin ent lo neun Prbia, ¡ti ha hagut semgovern, parallel a aquel' altre dels
ment
el
cantó
económic.
En
aguces
sendiferente seccione de les Associacions del sició del Front Unic, convocar una rePre una bona amistat; l'enverinament
de ximples esperitats: pecó is prec¡saFront Unic stue tindran Poc tot seguir. unió per a aquesta nit a la coneellevinegue despres de la guerra. Recordem tís luan pot dir que la conferencia
Roma preven. abano que tot, d'arranjar ment en evitarte, d'una cadena de
Les Companyies tindran cura de fer sa- ria de Trehall. Laietana, núm. 16. Procuel Pacte de RaPalla, estipulat in 1921
ber teleeräficament al serY nr Lawann raren, comenear a les den en Punt de
Sforza, duna i facilitar els intercanvis dels alunes pai- terrorisme: i ferotgies que no pa.
per Giolitti i
preferen- n letn admetre exempeió en el deure
Peetat de les negociacion s. pregant al dit la vetlla. Ile advertit a totimm que si
banda. i Pat.rif.r, de l'altra, psi:'- sos sobre la base del sistema
senvor eme per igual mitja assabenti he sabem a l'hora que entrarem, ne La senyora Stavisky esperant ¿osar te mes important, dos ativs desPres, es- cial. Italia sembla que está decidida a de fer reverencia a la nostra hei. Car
el Conseller de Trehall del resultat que saben, quan en sortirem. Per aixó
introduida al ¿espata del jutge Or- tifmlat a Nettuno pel nuitt. ix Mussolini fer, en aquest sentit, certs sacrificis. aquest ja is. denclt dr rEstatut, un
métodes de compra re- altre nom de Catalunya.
obtingui en alió que fa referencia a la pregat que tothom prengués les precau- donneau, per al seu acarament arnb
Nincidr, perA que per dissort la Skupi- La qüestiti dels
Josep CARNER
CiprOcs entre els tres Estats serä igualU. E. C. Abano del ella 15 del mes que ciono que cregués pertinente. Es obvi
sina no ratifica, ami, la ronsegiinit
Romagnino
ment discutida.
som, les empreses presentaran al dit dFr que farem tots els possibles, i
eriSSi,i d- .Vancitx 1 el trasIlat del minisConseller llur preposició, en la qual fi- els impossibles per arranjar la qüestió.
Henil estudiara els mitjans pràctics
Ginebra, 14 — El periädic "Tribune tre ittgoslatt Antonovide lar Roma a de portar envere Trieste i Fiume el co- Diu *El Socialista'...
xaran la forma i quantia de llur partí- Es cert que els del Front Unic han
Madrid.
cipació en les assegurancee social' . aW pretiles demorar la data de la raga lino de Genere" publica una informació serriere
d'Europa Central.
Des d'aquel! ernment. entre lt,ilia i
go.-r5 la qual un inspector de la Segurecom l'esquema de la sera extensió. Si 31 dia 25?
Tanniateix, el fet que els problemes
tat General, d'acord amb la policia fe- lugoslärin siruicint iota política hostil. en económico
alguna el subjecte principal de
pernue t'usan jo els he vi s t hi deral, realitza actualment a Ginebra un In anal no mancaren inridents. Grades a les converses de Roma no vol dir que
mancaren els delegats de Reus, Mata- escorcoll en un Banc, on, segons sem- In intervencid fo Franca Pro(' de Roma es perdi de vista la situació política. Amh
s'evita
ene
els
ineidents
s'ade sepulcres
Lleida, Valls, etc.
Ido, In ha dipositats documente i joies i Belgrad
referencia a :Usó, la premsa italiana de—.:Donareu referencie5 de la reunió a que pertanyeren a Stavisky i que, se- grettgessin fine a la reinro
clara netament que la restauració de
gons sembla, hi foren portats per disla premsa?
sembla haver-se l'Europa Central nornis es reselle ama,
Dalgnnnr temps
—No ho puc a s egurar, ja que. t epe- tintes persones, especialment per Pi- entrat en tina treva cid lugosIdzia que liormo nia i collaboracid anda la Petisa Engaglio.
a
quina
hora
s'acabara
la
teixo. no se
coneebre esperances d'un neostament te s o. Afirma, també, que Roma no somnia tampoc a crear un bloc contra el
reunió. Cal one tingueu present
mal, Italia. Les g:iestions territorials
L'apetlacid
de
Tissier
la yaga
d ' a rrneSea reUnie j sotrird l'arranjament o
¡ml migres 05 55' teme: mes valor moral Reich. Peró, de tose: mantees,
Boneta,
14.
—
Corn
el plantejament del remitiere.
sigui que el se- nto0 mate r ial. i que antbdurs parts re- collaboració económica que Italia prenyor Tissier, complicas en !'assumpte nueriessin a la rertificacid de fronteres ver, comporta una real importancia del
costal politic. Car si ella preven la parEL PRESIDENT ES MOSTRA Stavisky, ha apenas contra el fall dic- seria fácil doeortseguir.
tar pel Tribunal de eassaciO, co virtut
Pes de Belgrad s'en:aleja la fraterna ticipació d'Alemanya, ella no limita
Madrid, 1.t. — "El Socialista" d'aOPTIMISTA
lo vtq publica una iniormació en la qual,
del qual el Jutjat de Baiona shavia de
Paris d'un memorandum exPosont les rial menys. de manera considerable,
F.Is periocEstes une fan informació desentendre d'aqueas assumpte a favor condic ,eui r hcr ". ..t'atar a utla irriellioart- influencia Traye sta darrera potencia en després d'assegurar que la noticia els
a la Generalitat preguntaren al mig- del de París, el (lit fall ha estas ajor- tia arel, Italia. Es d'esperar time apestes l'Europa Central. FI pla de Mlissolini re- arriba pels condueles més segurs, aviIba al senvor Companys:
nat, ja que porqué tingues d'use calia condieione estidirin instirades en Aojas torea. en efecte, la independencia d'Aus- sa el Govern que els militars esperen
—Del conflicte de llum i força z po- que ningfi no s'In oposés.
tria La considera, en efeete. CAM enins la declaració de l'estas de guerra per
de coneiliarid.
deu dir-nos-en alguna cosa?
En virtut d'alto.), el jutge d'InermeElintinvies les dificultare derivades de cident anal, les neees'itats politiques 1 eco- posar en practica iluso propòsits, que
—5i—respongui—. Que ella prorra- cié) de Baiona eilie ha vingut intervenint In divergencia Italo-itrooslata, la colla- rv'nviques de la regló danubiana. Per ;li- stra fer-se amos deis ressorts del Porat fine al da 2; el termini ene venc;t en l'assumpte dels bons falsos, ha re- borarid de la Pelita Entesa en el pila gó la construcció que Pre veo el rala del der per tal de desallotjar-ne els que
denta. Ha sorgit lin petit incident. cine pres els seus trehalls, i continuara la ante ulla d'elaborar a Roma, seria rasa govern italia farä l'Europa Central mes l'exerceixen. En smna — afegeix —
resistent a la pressió germänica. la con- per a donar amb tota mena d'avantat.
preso (Me ha estat deent a un malente.
instrucció començada enserias que el Jut- segura.
però sóc optimista respecte a la golin jat de París.
Per efe ') el rurs deis esdevcnimenfs colidarä contra el Drang nach Dsten; es ges all cap d'Estat.
rió. Ara, nrecisament. espero el conseller
d'ormeste dies le importancia are a l'esta- per això que si Roma ha arrihat a asDiu també el dit periódic que ha
Per a determinar el ¡balo
de Treb111. sens-on Barrera, cae hem
bilitnarih nuIilira i la seducid de la crisi 5epitrar u) seu projecte polirie el censen- pogut comprovar l'existencia ¿aquesta
tirnent de Franea, el la Retira Futesa ha propòsits per doeuments escrits, i afeparlar de tot aigh.
de Prince
eromintira de l'Europa central.
fet sentir la sesea vett favorable a tma geix que en un d'aquests documenta
—Va reunir-se ahir el Consell?
Non. — flan estat nomenats tres
collahoracjó ansh Italia, Alemania, per es diu concretament que tota impa—No: no (abriré. Vaig entrevistar-une perits més per a determinar la classe
contra,
no ha cessat fins ara de mani- ciencia ha d'ésser reprimida, i que el
al Parlament amh dos o tres consellers del tóxic que sha descohert en el ca- A la akelna 3:
descontent profund Saraos els moment adequat per a intentar amb
per tal de parlar-los de la Ilei de Con- dáver del magistrat senyor Prince, as- " P1IOBLEINE3 DEL CATALA- festar sinitalians
d econsolidació a l'Eu- sort la realització del projecte es preestancos
tractes Se Conreu—acaba—, i això fou sassinat en eircumatinries misterioses i
ropa
Central.
LA
LLIENOUA"
NISME.
-sentarä quan l'autoritat civil resigno
suficient.
que es relacionen amb l'escändol Sta(Continuo, • lo pagino 7, co!. 3) el cornandament a la militar.
per JOAN SAO*
(Continua a la /Atina 6, COI. 3) visky.

a vaga no sha engegat. Poques
les una va-ga fracassa aixi. de
antuvi. I el bo del cas és que no
calgut cap mena de repressió, i
slian pres només les precauhabituals en aquestes circulas.
ca. Ha fracassat per la indifezia del públic i, principalment, de
::5 masses obreres. Això denota can 1 unent en tot un sector que d'un
t:raps enea hom ha fatigas amb marscS i contramarxes. Això vol cl:r
tarnbe que si es movia una contrarevolució no hi ha gaire esperit a:
:arree per a oposar-s'hi. La culpa
als que han desorientat l'opi pública i rhan enervada. a risc
-nvertir en crónica la indiferén3 que. a caps a clapo, acafa tot el
roble de la Península.
Formant contraes. a Catalunya,
una agressió canalla al vM del nostre
sentiment nacional ha suscitas la
:-rotesta i remoció de tot el nostre
;cable. La pira flamejant que sha
t.', randat daniunt :a tomba del Presiz:ent Francesc l'alada ha Iluit per a
7CtS, i de tots ha estat compresa;
iins la protesta sincera hern niat
'-arrejats els amics i eis enemics de
:ancla venerable. Un coja més fa
..aglutinador dels sentiments de tos
irrt poble en manta. Hi ha arta cosa
Catalunya dins la qual es troben
tots els catalans. amics i adver- , l'amor a la terca... ah és una
..estiO viva que sempre que se sus ::n donara el mateix resultas.
Dones bit aquestes reserves de
són la gran forca de Cata.- i al seu dia podran convers-se en una forea orientadora dilas
'a República. El fet que en momento
.acionals hi hagi una sensibilitat es7ampada per tots els catalans
- pies les tendencies fa possible a la
.ostra terra la constitució de grane
7uclis quan es presenten excepcionals
.-ircumstancies. I el fet que tota
.istória de la Catalunya contri/1p°-ánia esta orientada ven el sentit
d'un conquista de Ilibertat. convertel.. la nostra terra en un supon dels
:deals democratice. sense rimperi dels
quals no podria viure, 1, com a resultas, en un baluard de la República
.-ontra el feixisme.
La veritable revolucie, es aquesta.
1/ nostra; la que es viva. Tota robra
-le la República estä continguda din• 7^ l'Estatut de les nostres llibertats.
1 N O hA reconeixen a Madrid, adral,irre al seu dia combateren ramosi algú no sho volgués
r. ettre. no té mes que observar la
er gencia d'aquests dies entre un
.tent subversiu. potser ben in- : onat, però nodrit d'idees quime 5. 1 el redreeament de tot un
- al contacte d'una ofensa a la
dignitat. En el primer cas tot
d'ideals invocats i cremointer.tades es redueix a no. alguna anécdota: en l'altre.
nr anecdòtic fa ressonar grane
'vals i fa vibrar grane sentiments.
Resumint: que si un dia, com poesser. els partidario de la tirate avui escampa el sen contagi
Europa rolen contaminar la
• • :hlica, no trobaran pas cap oho- en els ¡l il e invoquen la Iluita
-lasses i parlen de revolucione
Yo. El poble sent envero ello una
7encia que, segons com. seria
-d-eludi d'un odi. No: Fenemic
dels atemptadors de la Iliber an poble vivent que se sent
.azat per aquesta mena de des-roes, els quals en primer lioe
--en contra les seves raons intide viure. Per aquesta raó ja
- • hell comenzarnent aquest poble
deturat l'ofensiva de les dretes,
avui engoleix tantes terres de
República. alzó és un primer
darrera del qual en seguiran
• s corra calgui. 1 aquest mateix
e co es tanca pa; en una inrU•:cia egoísta. que sap que, denles.
, eria fatal; no vol que creixi la
, herba gris voltants del sen
Vol ésser l'exemple que edifinou la República en aquests
.erits de prova, sotragada per uns
irles de la democràcia - per uns
• ,a ors quimérico; afehlda per !a
' , rinda de les masses ciutadanes
pe. matarme.

Violadors

EL

d'anit passada entre representants patronals i obrers, amb assistència del Conseller de Treball, slaurit
trobat la solucia

¿En la

•••i circumscrit el
confliete a l'empresa

i Oomboes

de l'"A. B. C."

Sembla que s'han
trobat documents
i joies en un Banc
de Ginebra

Si es declara l'estat
els mide
. guerra,
litars es proposen
apoderar-se del

govern

—Ja altem

veajata!
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LA PUBLICITAT

DE Li
TEMIN
Passeig de

Vietor Saville, director de "Comran)s de penes" i "Jo he esta t espia",
ha comeneat una nova producciO que
portará per tito' "Evergreen" ("Sernpreviva - ), despees d'haver donat per
llest el film - Friday (he ta tia", ‚Inc
la critica que n'lla vise la prosa ha (lit
que era la set-a !sillar produccimí. Tofo
els films que hem anomenat i el que
ara es proposa realitzar sOn fets per
la Gauniont-British.

Gràcia, 23 -- Telèfon 13352
AVUI, ESTRENA

Annabella
Albert
eis feliços intèrprets de "Noche de redada",

altre cop junts

Un hijo en Ame'rica

II

PM

Distribució "Equitable Films"

Reserveu les vostres localitats amb anticipació

EI Cinema
LES ESTRENES
"La locura del dolar"
Columbia

Goya

Fan; titular en =Os
liadneue" (bogeria americana), dirtgit per
Frank Cera, fotograPat per Joseph
li valker i in:cría-e/0f per ll'arker
ton, Par G'Brien, Constante C37:1mirtgs, Kay Johnson, Gavie Gordon
d'altres.

A liares és de la majoria dels filmo,
aquest de Eran]: Capra es proposa demostrar alguna Cosa, j és, d'acord anda
President Roosevelt, que la confiança
la fe en l'honradesa sis els elements
indispensables per yacer la crisi americana, de por mes que d'altra cosa.
Per demostrar-ho, ens erobern amb
un director de banc que no es vol deixar dominar pel corrent de desconiianca
i que crea que cal ajudar a gent per.
que, sostenint-se, no n'arrossegui d'altres en la caiguda.
Però els accionistes tenen por, i assistim , primer, a la Iluita, en la qual el
president acaba per esposar-se.
Aquest president, que es diu Dickson.
te, a mes, altres idees, i protegeix un
ex-liadre regenerat al qual confia l'o
i tancament de la caixa general-bertua
—aquella gran caixa a:nb porta circular
el

1131113111~1111

CAPITOL

CLARA

TEATRE GOYA
CADA DIA. TARDA I M

3 grans produccions Columbia, 3 Elisabeth Bergner, amh el
seu film "Catalina de RuLA LOCURA DEL DOLAR
sia", provoca disturbis
I :, WALTER HUSTON
a Berlín

LA CONSENTIDA
CAROLE LOMBARD

Distribuides per CIF ESA

130W

Dos films de base en un
solt programa

X

LIfellA1101141
DEMA: SENSACIONAL
ESTRENA

Olympia: "El collar de la
reina", "Dancing" i "El último experimento del doctor
Brinken"
Avui, a l'Olynipia, s'estrena "El collar de la reina", j'In de Gaston Rauti,
l 'argument del qual procedeix d'una novel-la d'Alexandre Duma'. Interpreten
els principals papers Marcelle Chantal,
Diana Karcnne, que juga un doble rol,
i Georges Laur6s.
Com a complement s'estre n aran les
pellicules "El último experimento de.
doctor Brinken" ("Abraunc", en alemana. ), dirigit per Richard Oswalds i interpretat per Bri g itte Helm i Albert
Brassermann, 1 "Dancing" , primera producci ó argentina en la qual debuta com
a actriu cinematografica Paquita fiar'
an, ben coneguda dels barcelonins aiicionats al music-hall. Secunden a l'AMta GarzOn les orquestes tipiques a/mentases de Roberto Fimo Rcne Cospito.

Fémina:
"Un hijo en América"
(ihn "LM filo d'Ami. rique", que
avui s'estrena al Fémina, ha estat meatzat per Carrnine Gallone. filo princip als papers van a cärrec d'Albert Prejean, Annabella i Gaston fular. Es
una producci6 de la Osso Films, distribuida per Atlantic

En un del, cinemes més luxosos
Berlin amb motiu de l'estrena de -Catalina de Rusia", que fa poc pcouérem
admirar al Tívoli, dannint la (a ona,

atub grans Iletres Iluminnses, toren
anunciats els noms de Douglas Fair
(Jr.) i d'Elisabedi Iterguer,
terprets mraquesta tsehlicmula. Com sabem,
la Bergner ha obtingur els semts Inés
enano triomfs t eatrals a Berlín. peria de
!lacios:11nm austriaca i juma , amb
veniment de Hitler es veié obligada a
,banclonar Alemanya.
L'anunci del film interpretat per ella.
que havia estat permés per la Cambra
del Reich pej Cinema, excita els
de les jovcntuts "nazis", que trobaren
que el nom de la Berenen i del seu marit, Paul Czinner. /atisbé bien, director
del film era ums instile al social-nacionaliorne.
Davant el cinema, per evitar (leso,
ches. fu unen situats ami han non t hre de
noticies, per6 no pogneren ininedir que
un grup ele militants "nazis" s'hi siene s , insultase l'efig ie de la Berener i
tothom que anava entrase en la primera
projecciO del film.
Ditster la sala, per6, els ltit:er iar, es

i JIMMY DURANTE
Fins al 1934 no ha estat possible

de crear una pellicula semblant,
perquè tots els progressos del
cinema hi intervenen
voslres loculdals

t umush ant
A y tti, darreres projeccions

de

BELLEZA A LA VENTA

EL ABUELO DE LA CRIATURA
per Hardy i Laurel

cincel-crin-a
t:,att:fe•taren tan 5Grc,:lot.atr.cnt çue calgué que Ernst, cap de les (orces trassale "nazis" de Berlin, es die:gis al
pnblic des de l'escena-i. caimant e:s
"indignats"; aixi pogué acabar la
i finalment
apläudit el 1,:m
i, per tant, l'art de la Bergiren.
Per sortir el públic he, fin enerernig
d'una filera de policies. Després
quema primera prcjecciA, la nombra
del Reir:, pel Cinema revoca el perrnis
con,edit abans, i bens ad com res,-e I.
lenr film "Catalina de Russia" altanra
,at tue eebta t; única a Berlin.

CO R

MIITERP(c
:Dialogada en

espanyol :

Iminimmummoncommer

* En 'Te/hopean". Ifenri Dermis
ens donara un film de boxa. en el qual
Georges Carpentier interpreta el "rol"

d'un rompió de boza que renuncia tasomentaniament a pujar al ring; el principal paper temen] és interpretat per

J. 5. Bach, "Minna Soleranis",
Beethoven, etc.

Associació de Música da Camera.;
Festival Bach.— Sota i a direcció
!
rOrfe6;
l'ilustre mesen: Lluis
Català esta activant la preparacin
les Cantates i fragmento de la "l'assin", que constitutixen el programa
del "Festival Bach" que. en audic:i,
única i reservada rigorosament
components de l'Associaci4 de Música da Camera, tindrà eircie el (La
21 del Ille5 q ue som, al Palau de la
Mns:c.] Catalana.
Per la grancEos:tat de les obres que
cnnstiturixen aquesta sessió i per la
reparació minuciosa i depurada de
riad és oljecte per part de tots ele
-

-1P

Segona sehnana
Ja haveu vist
aquest fenomen
quimie?

PROARAMA

..1MADMON
• •

:LUDEN gä

'oliorama: "Los niños sevillanos", de L. Navarro
i Adolfo Torrado

Film deportivo de
intensidad no igualada realizado enteromente derero del
j.i Famoso estadio, con
;:fi JACK DAKIE
MIMAN NIXON
/ASO PITTS
ai CUY (COY

SPRI MPRITIP
(NPRIIE R04148
MPRY sotaND
1110EN LITTIMEID

mLI

RE4ÓC1'ANTE
SOCIEDAD . CON MUSICÁ bE

STRAUSS

los antiguos campeones
mundiales

Y

' JACK JOHNSON,

r-r-7,r71

TOM SHARKETek.I

Avui, darrer dia do REINA EL AMOR"
&l i mosa cluilelha, ami lb C. Colbert 1 Frederic March
MINM111•1111n~.111

questra de l'esmentat teatre; ha con--- que els autors eren 'Altores Roure i el
post aquesta obra expreso:a-nene per al mestre Perera, ¡meró ara resulta que són
bariton Eduard Brito. La letra és dels anónims.
senyors Joan Algarra Dias i Artur Suá* El non Comité Directiu de la Seerez.
cié de Teatres ele l'Associació d'Empresaris
d'Espectacles de Catalunya ha queera",
* Dues figures de les t'arietes espa•
das constituit aixf President, Lluis
nyoles que pel seu art, 1 una, i la sein
D. G.
bellesa, l'altea, tingueren, no fa encara Calvo. del Tearre Novetats; 'ice -Presi•
mole temps, la máxima popularitat. Ire. dent, Climent 1". Ruegas. del Teatre
hallaran juntes dissahte i Mumenge al mea; Tresorer. Joan Alojes. del Teaere Poliorama: Cm-mimador, France-:
Teatre Circ Barcelonés. Ens referim a
:a bailarina Lobea Astolii i a la can- Canes i Pone. del Coliseu Pon/pela; Secretan, Albert Campins. dei Teatre Stueonetista Conchita Piquen
dium; l'ocals: Manuel Carballecka (-So
* Aquella revista titulada Ei he ne- Teatre Cómic, i Gabriel Carnazas , :. e-Anib .-1,17,1res y amarlos. dels Quinmesad de raurnées.
tero, a la tarda, i amb El oran Galeoto g re. que havia d'esser estrellada a l'Aa la nit, s'acorniada avui del pnblic bar- pea-le, ha canviat de casa. S'estrenara per
41•nn1!
GRACIA-nr. 3113 L7. 3:
ccloni, al teatre Espanyol , la companyia Pasqua al No lI Es digne en un prinimi GRACIA-RAMELES?
LadrOn de Guevara Rivellee. Semhla
que In llama pises, discursos més o
rnenys sincers. ahracades emocionams
mi penal de toses més. L'esmentada
companyia seguira, després, aeterno ver
terres espanyoles. fine a darrers de
funy. Passat el juny. la separaci n de Maria Fernanda Ladrém de Guevara i RaAvui,
a dos
de
ESTRENA
fael Rivelles — ara nomes lii ha el que
u ti llenguatge judicial se'n diu "separaciä de COSS05 " , per6 subsisteix la uni6
artistica — será completa. Maria free3
estrenes,
:anda ladrAn de Guevara continuara.
aleshores, al cap de la ruateixa COM7.4nyia ‚Inc ara porta i En Rivelles snre:ea seguramen t cap a l'estranger. a fer
pellicules.

Eseenaris

Teatre Olympia

dijous,
deu:
quarts
GRAN ESDEVENIMENT CINEMATOGRAFIC
Programa monstrt -- grans
3

* luPudnummista T-forace Coldin
pa s sat des del Neo-dais a l'ApollO. Va
debular anit er' aquest darrer teatre.

* Al Tentre Studium estas anunciades per als dies ¡ g. i 27, del mes que
som tres insignes representacions del
drama sagrat — no ve d'un! — "In,nreasht dels Dies Sants a fernsalerns". arno
la segona pare i tro titulada "La pf ;nuera persecuci3 a Roma". L'autor. ' e upen Masriera ha coniiat la interpretarjé; d'arniestes ches ohres a la compa-

;tM

"ABRANNE" (Brig:ttc Fictrro , producto d'uli espero-nene
científic, dona formada sota el buf d'una arnbicio sense
mida, és la tràgica heroina d'aquest film singular
La primera oran producció argentina, amb eta tangos
i cançons mes moderns i originals, especialmeot compostos per a aquest film

:

* En el número an de "Catalunca
Teatral", corresponent a arsuesta quinzena, es publiquen. aplegades en un vole5 tres obres en un acte que han
estat premiades en el concurs °hect per
l'enfiestada publicació i la "Federaci6
Catala g a ile Societats de Teatre Amateur". Aquestes obres sdn: "La mecanta
märtir". de tisis Capdevila
" \Insto:unas :e". de Lluís Elies, i "Els
'ami inai nr s'aturen". de Ramon Vinves
Per a més endavant "Catalunya Teat]-11" anuncia obres. al g una d'elles Me•lita. d'Enr ic Lluelles, Pm:kiwi Rentes"1, Ca 4 es Soldevila i Pere Cavaller. i la
magnifica ermita-cid, feta per Carles
Candevila. de "L'heme i les armes". de
Rernard Shaw. estrenada recentment a
'a Sala Capsir.
* En Santnere ha anat ajornant
-l ia (farrera l'abre el seo %latee a N'atirria i encara es a Barcelona. Diu
Ii marvira dissahte. Abans de marxar.
contra el nur dl en, detlarä, deixar.i
arranjada la formaciO de rompan, ia
Potser es tara la nresentaeid as-ni. sensc
'miar mes Ilunv. F.Is canvis ' eran rela. ivatnetn roes. Resta. com és natural,
Rosi(1 Ilemaer de nrimera antelo, i resten. t mste. entre. altros artistes Arreaga. En Pc-frola, En Zail i Ems Verran ra relevila, gime rair et'^ tic-len
,nsideratc e -ns
r reen. °
mis 3 mis. 11 eenti l Isa bel E s torch i el
Antntli Alarma. En Nona la és lora.
Ir/acaecen, deeldidament. Isabel Pniol.
Frr Ventavols i Adelina

Es magnifiel
Es superbr
Es grandiós:

COLISEU
1,73—fet,)

LES ESTRENES

nt la

La

DEMA: DUES ESTRENES PARAMOUNT

El Teatre

iNitisiea

D'UN FILM A L'ALTRE
En "La dama del aii6n",
Columbia que sera presentada per Cifesa, veurem
Evelyn Knapp, que és
una exqnisida actriu 1 una no mesas
bona a s-;adora, ens diuen, filla d'un
"as" de l'aviad() francesa ele la Gran
Guerra.

valuosos elementr, que In

pare. el Festival Bada vindrá a continuar la histOria del nostre
°ríen Català, en aquelles memorables
aturcions de la "Mis s a en si menor"
i la "Passió segons Sant Maten", de

Obreta a base de timics sentitnentals
i de timics pintorescos. Amors d'un torero 13111,55. que se sent el cor mig partit entre una "cortijera" pobra, per()
tendra, que l'adora i una senyoreta milionaria i excéntrica, que se'n riu. Idillis entre apologies a les curses de toros.
De vegades, tot plegat, agafa una certa
enlodó dramatica. Per6 en conjura produeix aquesta sensació poc estimulan(
dels rescalfats.
5Qua/1 els escriptors castellans es cans ara n d'e stri ll re espanyolades? Que ho
deixin per als francesos. Ho fan miflor. I quan s'equivoquen tenen l'excusa
de no coneixer el país.
El senyor Granada, en la interpretacid. fa el pajee. que Ii esta y. de torero
conquistador valent i sentimental. La senyora Herrero, mro sense gracia, el de
senyoreta excéntrica. I.a senyoreta Cuevas. amb torea tendresa, de "corti-

ARGUMENTS ABREUJATS

pel fatimis cavall REX

doble estrena

ciclo cuna

* En els estudio de la Gatuno/uBritish es treballa artivament per a comentar la filmatiO de "Chu Clon
Chow", pellicula de gran espectade,
transposició al llene de l'obra teatral
inspirada en un cante de "Les mil
i una nits". que C5 representa durase
cinc amo a Londres. Per a aquesta peititula ha comal designät Valter Ponle
com a director: tenues com a collaborador el professor A. V. Pope, director
d'" Estudio 13ritanics d'Arqueologia i
Art Persa". el qual es per/reirá de tomes les dades per a reproduir anda tota
esplendor la cort de Ilarmin el Raschid.

que CS un dels objectes mes fotogerucs
que es puguin imaginar.
En canvi el caixer té un deute de jos
amb uns gangsters i els iacilita l'entrada a la calva, tot m procurant-se la coartada fent l'amor a la muller del pre- "EL ULTIMO EXPERIMENTO
sident. Ve el robatori, la noticia s'esDEL DOCTOR BRIN KEN"
bomba i s'exagera, arriba el paste,
en les meravelloses virBasant-se
amb ell la multitud a Cr eare ele dila.,"
q d o cOIS. Dickson demana ajut als auciorna• tiols de la rel de Inandr:igera. c
tes. que aquests Ij neguen, i quan, deses- tor Brinken realitza ela seus genial:
la fetraconseguir
experimenta
a
fi
pera]. estä a punt de suicidar -se, a
rex-lladre i Heles. una dependenta del tundaci6 artificial de résser
Els seus treballs s,la corona!: per
banc, la seca promesa, sets oca] de demanar ajut a aquells comerciants als réxit Ha crear una mardragora vi(Stgoss antigues Ilegendes la
va.
quals el base baria ajudat. Aquests acuden a fer nous dipósits, els accionistes mandragora és t mute planta que neix
reaccionen, el públic reacciona i la si- al contacte de Dome amb la terma)
Pecó la criatura excepcional que
tuació se salva.
Com es pot veure rargument entra nascut de rajuntament artificial de
éssers degenerat s —un condenmat
dos
de ple en riarbita de la N. R. A. Perb
l'inrevés del que succeiria a casa nos- a more i una dona de la vida—poeta
tea ami) os film de propaganda del els gèrmens del seo ti-aoje desti, i in(Pe los. aquast éS un film viu, interes- constientenent. ajtedarla per la sera besane i ben fct. M'alter Huston hi fa Ilesa i la seva cdticci4 irresistib,r
un gran paper i veiem Pat O'Brien re- (personatge encarnat per Brigitte
Tfelm), es converteix en la fada tenebeM co rs c n Cotn Ptes de donar-se, poi-ser per Primera cenada. Constante Curs- bro s a de Mes els homes que la roneirnings, bella i delicada com sempre. f. ven, els quals. enfollits per l'encana
fatal i la influéntia rnalie.na de la
a més, una telefonista i tina multitud.
A. FERRAN seva persona, sucumheixen victimes
d'una pa ss ie, tant trágica cros violenta.
"El último ex p erimento riel doctor
Beinken" dOna la mesura de l'ambil'horn e en el set/ afane de mies.
c .- .1,rir l'origen de la vida.

ALMA DE CENTAURO

Demà, divendres,
dia 16

4111•111:1INA•114BMAInr

La flora aéria, la flota naval,
▪ L'estel de "Evergreen" if Jessie
Iztithews Betty Baliour, que anys en- la flota submarina, en la més
rera huela treballat per al cinema; ainb
bella obra del cinema
aqucsta pellicula s'In incorpora de nou en
el lIctic anglés. Entre altres intèrprets
trobem Sonnie Hale i I3arry Mackay,
molt conceuts en l'escena anglesa.

Préjean
un

E PEC

\rime Marchall, rextellent actriu Iran'
cesa,

A

Dijous, 15 de març do 1031

* Sempre inaniet—massa
remme ,iri 1.1u .s Calvo ner] ;. ecta una exottrsi líric a a r - a rnt]na 1 a (Ha. en
r"‘• d' acned amh el mestre Morena

Tornaba,
*

L'e strena al Non de la

Off',

del

PAQUITA G .1 Z O N
Orquestra típica argentina de ROBERTO FIRPO
Jazz Orquestra Americana "HENE. CO3PITO"
FILM B. G. K.

La grandiosa superproducció de gran presentació

1
e

1

lec etylerdamet Versalks-Las intrigas eartesaras
Los amares audaces y los suplicios crueles
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Histeria de l'escandalós preces en que albira Mirabeaux
el preludi de la Revolució Francesa. - Gran creació de
MARCELLE CHANTAL i DIANA KARENNE

çlr5tielä

lanar no tindea lloc fin.
dissahte L'autor de la mertitura. Salvador Codina, is un jove músic de l'orFI

Remoli de passions. miseries ¡ faisos amors, disfressats
per l'ambient del cabaret. Actuació insuperable de

UN GRAN ESPECTACLE A PREUS ECONOMICS
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INFORMACIO D'ESPANYA
LES CORTS DE LA REPUBLICÀ
S'ha constituit
El projecte d'aug- El Gonete de la Construcció 1 dels en sessió inicial Sita inicial la discussió del
ment de tarifes metallúrgics a Madrid segueix
I solemne el dictamen rellana alM havers
ferroviàries ha
de la clerecia
Consell
el mateix estat
estat mal rebut a
conflictes plantejats
uedat solucionats
de Treball SEGUEIX LA DISCUSSIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIONS
NAVALS URGENTS
i
Madrid

L'AGITACIG SOCIAL

El problema ferroviari

Han

a Segovia

eh
a Gijón

A les guatee de la tarda. al Ministeri
Treball sha rennit el ple del Cansen
El senyor largo Caballero, som- de
Madrid, 14. — El projecte daugment
Trehall, el cessió canstitutiva.
EL CONFLECTE DE LES
rient, sha limitat a dir: Ocorre amb eleEn
ce tarne fe:roan/rica no ha caus al una
l'ordre del dia figura la discussió S'han votat definitivament les Beis d'ampliació de les plantilles de la
això vi mateix que amb les crisis. de dispnsicions
...pressiö del tot satisiactória en els
ARTS GRAFIQUES
orgàniques del Cnnsell
que
tant
a'anuncien
que
de
vegades
ferroviaria.
Se
ii
atribueix
una
civil i d'assalt, i de traspàs dels serveis de Sanitat i Beneficència
:edis
Madrid, 14. — Avui ha repres la s'eneerta.
de Treball i decrete i ordres aabre la de- guàrdia
an confusiel que ddata peu a no mbro
signada) de n'embrea per nomenament de
) el periòdic -.A B C-.
publicad(*
'reVa
al ministeri de Treball
-,interpacosqu ider .rambe shan publica; "El Debate" i
Govern i proclamació de vocals efecEL CASINO DE MADRID
, avenient aclarir. No obstant, es crea "E: Socialista". "A B C" sha pude
Mis
:
constitució
del
ple:
designació
e
APEDREGAT
A les 425 obre la sessió el senyor x doni treball a les drassanes de Mica continua pagant havers als mi:a discussió parlamentaria aportará blicas seriar rotogravat i amb menys
litara que es van acollir a la llei del
stinlents de la representació patronal i Alba. Al hatte blau els ministres de Cádiz.
UN GUARDIA FERIT
•a's d'interés, amb la qual cosa el planes que de costum. Explica el conEl MINISTRE DE MARINA senyor Azaña sobre el retir. El pro: designació de la comissió puma- Justicia i blatitia, Els cetons estan
A dos quart sein nou de la nit sha ,linera
ie quedara afinar en els termes
les
totes
jecte no concedeix havers a la cleofereix
donar
a
les
dites
drassane3
la
seu
origen
i
nent;
determinada
de
les
subcomissians
des
del
fl icte
deserta i a les tribunes tanibé hi Ins
organitzat a la Cibeles una inanifestao,e,saris. E l Project e Ilegit pel senyar gestiono que s'han realitzat per tal de cia comoosta cruns seixanta indivi- d'acord andael regiament org /tfic del escasea animaciä.
ennstrucció d'alguna vagons ambu- recia, ni ve per tant a vulnerar EarCurra del Río fou declarat urgent, i cercar-hi una aohtein.
ció dels vocals que les
Aprovada l'acta de la sessi6 ante- !anejes de correus. En viata d'aix6 ticle 26 de la Constitució. Se supo:dua en la sera mojarla jures, que Censen¡ deeigna
ver tant sera dictaininat avui, 1 sega-El Debate" afirma que tira ahir portaven al davant una bandera ver- integraran, El Cansen de Treball lo E;,r- rior, s'aprova un dictamen de la Co- el senyor Canaliza retira el vol par- rinde el pressupost de culte i clerecia,
u nten será Posa s a diacussiti.
com la Constitució ordena, i no
4 5 0.000 exemplars, dels quals Nf adidd mella. Sha/1 dirigit pel carrer d'Al- Cali successor de l'antic Institut de Re- missió de r'ellSi011,-• sobre el projecte ticular.
Les companyies realitzaran diversca en consumi en quatre hores de venda
Se suspén aquest debat.
concedeixen havers, sinó que es dóna
farnies Sncials. No havia funainnat en de Ilei cstenent a la viclua j orbes del
gestions. entre elles la de visitar el m i mes de too.ono. Anuncia que aquesta cala cap a la Porta del Sol vitorejant rae fins ara. Quant a la Comissia peruna jubilació individualitzada. Recorda
rector de la Universitat
VOTACIO DEFINITIVA
-:ared'ObsPuliqptadecn- nit es posaran, a mis, a la venda el aoven/ obrer i campero! i donant manent, la darrera elecció celebrada per que foil senyor Alexandre Rodríguez
també el discurs pronunciat pel ;eSantiago
:i
a
Lerroux.
arribar
davant
trans
DE
DUES
LLEIS
van impressiona i fer-li algun suggeri- "La Epoca" i "El Siglo Futuro",
nyor de los Ftlbs en discutir-se lardel Casino de Madrid, ele haa sortit a la renovad(' es verifica fa mes de sin: Cadarso, els beneficia definits en larment respecte al text del projectc. A
van
e,
El PR ESIDENT diu ‚Inc
tecle 26 de la Constitució i en el qua l
sida oe de classes passives.
al pas quatre agente de noticia que anys.
CAPITOL D'INCIDENTS
aeuest se Ii oposa Eobjecció que es muls
lii han as s istit tots els consellers na- EL PROJECTE SOBRE CONS- a votar riciinitivament dos projectes l'ex-ministre socialista deia que la
han
intentat
diasoldels,
senae
acaninzomplet. Es refereix, en efecte,
de Ilci per als quals sha dernanat el Cambra proveiria sobre la sort del;
Amtl rnotiu de la venda de "El
menats pc1 Govern i gairebé sets els
a les companyies la capacitat de Debate" alian regiatrat nambrosis- seguir-ho. Després han arriba: diver- consellers elegits per patrons, obrers i TRUCCIONS NAVALS URGENTS quórum. La minoria socialista es sacerdots rumia, els quals no tenen
les •uals permeti la puja de les tari- sinos incidents , encara que deseassa ate parelles de Seguretat, entre enes per distintes activitats de la producció.
Continua el dehat del dictamen de retira del saló.
quasi altres ingresaos que els que els
dues de cavalleria, que han donat una
la Comisen,/ de IIarina sobre conaEn primer terme es vota el projec- donara l'Estat, expreasant la seva
fes. Iteró en canvi no diu res de lea importancia. Al correr de Fuencarral, enérgica carrega sembrant la conivaida.
L'acte,
que
ha
estat
iiieaht
solemne.
campanyies que no poden suportar quan anava llegint "El Debate - Joate de Ilei sobre l'ampliada (le les opinió que ho feia d'una manera e qUi mentre fug ien. han :dila celebrar al saló de sessians ele %succiona navals urgente.
aquest augment de tarifes i requeaciaan quim Martin Gallego, el voltà un grup Els mal-dice:anta,
El senyor GOICOECHF..A s'oposa plantilles de la guardia civil i de les tativa.
eran quantitat de pedrea con- Consells, i ha estat presidit pe( minisforces dassalt. Prenen part en la vol'auxili directo Propugnas a l'asamblea. iIi pega un cap i Ii trenca Eexemplar. lianCat
al
dictamen.
Pregunta
al
ministre
si
El senyor DE LOS RIOS: Subael Casino de Madrid, i han tren- tre senyor Estadella. al costat del dual
na- tació a 0 4 diputats. Com que han
segar,' la fórmula que e n Ualei ni que Ami) aquest motiu han estas detin- tra
cribeixo ara tot el que vaig die alescas diversos vidres. 'lambe shan fet chato assegut el President i el vice-presi. la politica que en aque/ta materia
-daprov. guts un home i una dona.
aromes
e;
carrec
433 diputats. la niel- horca.
ha
seguir
el
Govern
és
l'esposada
val
contra el dit eclifici diversos diepars.
sots-secretari
del
deCOU5eii,
dent del
Al cartee de Santa Engräcia das
la que es con- tat mis eta son 219.
El senyor MARTINEZ MOYA,
UNA ENÈRGICA PROTESTA
Quan un dele grupa que iugia ana- partament, directore general de Treball pel senyor Rocha opermanent
d'EsHan votat en pro 264 diputats, i en diu que les Corts Constituents no van
individuo han violentat la porta d'una va a desembocar a la Porta del Sol.
auità a la Comissió
DEL SINDICAT NACIONAL
i
assessor
general
i
secretar;
ceneral
del
contra
cap;
per
mol
queda
deiinitil'interior
del
a
com
digne
ahir
a
la
Cambra
el
llançat
litografia
i
han
tat,
Segashan
trobat
que
la
parella
de
FERROVIARI
fer la llei especial que en l'article 26
ha obert
vament aprovat el projecte.
local unes bombetes pleitea de liquid retal que presta servei a la Central Consell. El senyor Estacle:la
senyor Besteiro.
de la Constitució s'ordena i això és
s_ Sa- iicat Nacional Ferroatari
sessiO pronunciant unes paraules en
la
A
continuació
es
vota
el
projecte
(Entren
el
cap
del
Govern
i
els
coca
sha
prol
inflamable, arnb la qua
Telefónica e1s ha sortit al pos. Alesel que es ja amb aquest projecte:
• :a seguent nota:
ferit de horea un dele fugitius ha iet un dispar les quals ha fet ressaltar la importancia ministres dIndinstria i Cornees i Cm- colme el ti-aspas dels serveis she Sa- Complir amb el que disposa aqueS
vocat
un
incendi.
Ha
reaultat
creixent del Consell, que és ensems una
.asar en la sesión de Calle; leya el poca importáncia un anda que es tranitat al Nlinisteri de Trehall, el qua l
veanacia.)
te constitucional. Creu que fina r,
i
ha
ferit
un
deis
guardes
.
La
P
o
precep
esa otro de Obras Púolicas un pruyecmena de Senat i de Tribunal Suprern
Pregunta lambe si el pla es el que queda aprovat definitivanient per radveniment de la República havia de
Ita practicas diverses detencions.-la efe Treball. La. República — ha dit —
•. se Ley estableciendo un aumento en ba y a a la litografia. de Finances
2.
238
vots
contra
del
Miniateri
Davant
s'establi
en
la
l'el
de
1908,
continuant
considerar-se com a runcionad públic
El cap superior de Policia, ami/ el espera beneficiosos fruits d'aguces alt
:as :antas ferroviarias en la elevada
ha tirat una bornaeta amb
qual he:11 parlar. ena ha confirmar cos consultiu. Ha estat molt aplaudit. en 1915, en relació ainb la construc- Es REPRÉN EL DEBAT SOBRE el sacerdot ja que la Constitució quz
zia de mi 15 por Iota ral gravedad grup
quid
inflamable
contra
un
guardia
qiie
ció
de
vaixells.
Es
refereix
a
la
Ilci
el
sucres
en
la
forma
relatada
i
lea
aleshores regia deia que la religa,
alfa
retiras
el
sensor
CONSTRUCCIONS NAVALS
::ene este proyecto, que la
Seguidament
de"El Debate". afegit que la carrega donada pela
católica era la religió de l'Estat. AcaMauna, en la qual s'exigia que les
e:e:Utiva del Sindicato Nacional Ferro- portava un paquet
Estadella, i en reprendre's la sessió. el societats
El
aenyor
MANGLINO,
tradiaio:al
guardia
ha
resultat
illbs,
Sha
masconstructores
iosein
nadoba dient que no es pot portar a la
eztárdies havia estat molt enirgica. presiden/ del Comell, semor Gonzilez
;aria, sin perjuicio de /as resolucionds
nalista, consumeix titi toril en contra
Cambra un problema de constitucioacabat dieta que els organitzadors Pocada, ha pronunciat el discurs d'ober- nals i tinguessin Ilur domicili
:/asteriores que proceda adoptar, so con- ticas amb aqueas motin una eletenaiet
de
la
totalitat.
Considera
una
equivoen territori nacional. Ara—afegeix
filian comes altres diveracs actea de la manliestació no taralaran a catinalitat que pertany integrament a1
sedera en el deber de expresar au mas
tara,
cació construir submarms del tipus Tribunal de Garanties Constitucionals.
es
tracta
d'un
altre
problema,
i
és
han
estar
detinguts
re a poder de la policia.
la recordat l'obra social espanyola.
eaergica protesta contra ea deteamina- de sabotatge. i
perquè ami) el cont de Refusa el vot particular. (Aplaudi/enjertar,
que
acuse
complir
aquell
pla
s'anirà
El
guardia
ferit
ha
estat
conduit
a
mbrosos
individua.
On del Gobierno, la cual canstituye n o
especialmen t la realitzada per l'Institut a noves construccions de submarina., cada un podrien construir-seh dos
LES DERIVACIONS DE LA CON- l'equip quirúrgic, on li ha estas apre- ele Reformes Social; i pel Consell de aense que eAiguin (Mitre cap Ida d'un altre 5il3H3. que serien suficients menta.)
o ,era para los agentes y obreros del
El ocupar ANGULO: Aplaudeixen*
i un evidente desprecio para los VERSA ENTRE ELS SENYORS ciada una ferida de bala que li atraves- Treball , en la cesa forma antiga. S'ha concret. Acaba lasistint en les pre- per a la finalitat proposada i per a
sa el muscle (leer i ha estar qualificada
les dretes.
LAMONEDA I PUJOL
• f--es del pais en general.
referir deapre a a les caracteristiques
la defensa de les nostres costes.
guntes
formulades
al
ministre
de
Made
greu.
Denla
s
eli
practicarà
tuna
ea aumento en las tarifas no es, no
El senyor .MARTINEZ MOYA:
les nones pediliques i sic alt en raetua- rina.
En entrar avui al Gaigres. el semor rädiograiia. Amb motiu d'aquest
(Passa a ocupar la presidencia el
Agraeixo els aplaudiments que son
urde ser en modo a:autio ea:ud.:ni al Pujol ha estat pre g untas pele periodistes
Mar i a la labor que ha de realitzar
senyor Rahola.)
El senyor PERF:Z
la Porta del Sol i carrers ein'
eis
que signifiquen coniorrnitat amb
d'un
projecte
'bluietante problema ferrovia- sobre que hi hada de les gestione que ces, ahei
organisme.
l
tractant-se
Diu que
per la Comissió, defensa el dictamen.
ha hagut gran luxe de pre- el no
- cantrario constituye una per- ti va indicar el senyor t.amoseda El S e- Inca
Seguidament sallar elegit les com i s- Crea que des de Eany 1908 fina aami de cona/succione urgents lic absurda la nieva vinguin don vinguin.
les
nou
de
la
nit.
caucions
tins
En exposar la meva opinió ho talg
. ae lo agrava considerable- nyor Pujed ha dit que el director
sions permanents de govern interior
Iii hagué cap ida que m i noré; el la coristruecid de determinats vaio
que se incurre una vez mas eslava e- e- ord en alguns, però que en
d'ab r e/ en que el Cansen es dividaae
de Ealmirall Ferrantliz, reorganitzant atila com ele projectats. Seria millor sempre honradament, amb permis
..r..tendida solución en el ceo- altres. no.
El con seller obren sernos,- Rico ' •
vigoritzant la Marina. Eapanya- posar en condiciona d'eficacia els sense permis de S. S. (Aplaudiments.)
El senyor PRAT rectifica. Insis/ equivoco de culifunelir el proNo ta esperit de represàlies. pesó tarnnon ha demanat al Censen que recall. diu— renuncia, aegons la Constituciea vaixells que actualment tenim. Com: ferroviario cen el problema de be ha dit que ti., pot readinetre ele
per a ell la m'Ind a dela conflictes an- a la guerra, pera, no pot ornetre eis bas talar/e un altre aspecte del pra- teix en la inconstitucionalitat del proa:pardas.
obrera que van cometre actea de cabo'
eja!. pendents a Madrid, i sha acor- mitjans per a la defensa del seu ter- jecte, com el de conetrucció de porta- jecte. A mes— dita—, els drets pasBadajoz, 14. — A conseqUeneda del ' tau que la Comisaba permanent estusius es donen en ra6 duna fundó
•,eroyecto de Ley leido en el Par- maten.
ritori, com sultmarins, avions, dese mines, de coas molt mes elevat en
El Sr. La-moneda ha contestat a alee') resuitat d'un expedient ha estat destituir dia r a <l em a agnesta
tructors, etc. Acaba dietet que no In retarla a la cesa eficacia, i diu que que ja no es presta i és indubtable
- s, y al que se pretende declarar
11311
l'Ajuntament
de
tiente
del
Maestre,
que aquests serveis de la clerecia es
que
tots
ele
obrers
tenien
certiiiOrlen
ele
la
qiieeti.;
dient
socialise. responde exclusivamente a la,
S'ha tracio per
si Espanya /jugases un conflicte naulti val a que monärquics 1
t as ta mb é clauserades les cases
compaeihilitat o inennipatihilitat del t e s s'aprestin, en irant emic. contra val no Un:aleen ni casi-id ni petroli continuen prestant. (Rumors.) Nega
.:a de auxilios econumicos de ;:ed caeions deis cape de taller dient que ha es
noble
d'Orellana
la
Vieja
i
Zaainea
Que el projecte que es discuteix pugui
-as para atender a los gas tos de van deixar teit ert hon estat. El senyor la Serena, per comprovar-se que cele- :arree de cemseller de Trehan amb el el dictamen.
per als i matres vaixells.
esser consideras com la llei especial
El senyor PRIETO interve per a
diputar a Carts , i s'ha acordar ole
. ,aplotación y a las cargas juanete- Luca ha conteatat que si be e's cert aixo'r.
El seeyor PEREZ MADRIGAL aue ordena l'anide 20 de la (
‚ onsbraren reunions a la plaça de la Caus- Ir president del ronsell rj e Treball ele'
alguns fovan
fer
que
no
ho
és
nienya
treball
de
crisi
-,5 de las mismas. Para esto, con la
an u s ions, i nega que la
ii contesta en nom de la CornissiO.
Mudó per esperar l'anunciada arribada el
vi consulta sobre acine e t asatimpte al haaues assolit la seo a illäN11114 cuelen- Defensa la conssruccid de vaixells titució.
aa::dad de favorecer intere se s Particua rata en el dipòsit de paper i que van
qUe
de
joies
feixistes
a
Don
Benito
va
cosa
que
,
El MINISTRE DE JUSTICIA
- de los grupos capitalistas que ex- deixar una aixeta oberta
sital en 1932, quan hm bague eaccIlent planers, ja que Espanya té una gran
exemplars de la re- de les Corts
nn••••••••••
cullita. Els probleines plantejats res no quantitat de milles cense planificar. afirma la constitucionalitat del projecte
a. la red ferroviaria de nuestro ocasionar la pérdua de ro bobines de tarctaveri de venere
Els
feixistes
no
arrha"F.
E.".
papen
No
nbstatit
bates
aquestes
manis
vista
la demostrada de l'acai
precisament
sellen
a
veure
amb
fatur,
pesque
sóii
es
trigaria
Se quiere imponer a los uauarios
Amb ele elernents actual s
i després de grans esforç, per la
de majnr coneepcia, En ordre a la in- en la tasca trenta anys, i no és malt de- tament a rarticle 20 de la Constitucied, menos que el 15 por roo de alt- :estaciona. les impressions del senyor ren,
guardia civil els manifestants buen da,
eren
ceptimistes.
No
pot
discutir-se
que els sacerdots fiaPajel
dústria naval res no té a veure la cresi manar que s'alienan aquell treball.
• i de las tarifas, que se traducirá
aolts.
ren funcionaria pública fins al 14 d'aACLARIMENT
ande el projecte que es chsruteix, rota
aatamente en :a elevación del preEl censor IIANGLANO rectifica.
bril de toar. El mateix senyor de los
LA VAGA AL MANICOMI
regada que no es pot admetre . i ne
DEL SENYOR LAMONEDA
-,e las subsistencias y en deseen,)
D'ALCALÁ DE HENARES
la manca ele treball eleu en gran El. PROJECTE D'HAVERS DE Ríos, en el discurs a qué abans s'ha alEl diputat senyor Lamoneda, as- a Precario nivel de vida de la clase
ludit. ho reconeixia aixi, ton, igualinent
CLERECIA
al tal/camela de llanca de ferro,
LA
Alcalá de llenares. :4. — La cago
.sadora espanola.
sabentat de la versió publicada als
el que el succei en la cartera de Jusencara Part
que ocupasen nombrsesos braaaa.
Pc' se' aquest debut, t es posa a
La Comisión ejecutiva al denunciar periódica sobre la sera entrevista a les ubre; del manicumi provincial conEs plany que l'assistència a usen re- discussio el projecte de !lee relatiu als ticia, senyor Albornoz. Denles, els no-als, a la clase trabajadora, y sin- amb el acepar Pujol, ha d:t que s'a- tinua en el inateix estat.
Madrid. 1 4 . — a El Debate" publica
menaments de la clerecia tenien la raaaaepte arte los ferroviarios espalio- firmara en qui la dita versió no era
unió de la Comissió d'Obres Publiques, havers de la clerecia.
LA VAGA A SEGOVIA
2,111 la seguent nota:
tificació de les autoritats civils, quan
per
sentir
la
informació
del
ministre
aoEl
senyor
MARTI
(popular
agraril
-e acto del Gotero-o, afirma el pro- certa. L'imica cosa que vaig dir al
Nacional
de
Perita
ella
elz
"L'
Associeció
Segovia. 14. — Avui, tercer
no eren fets direatament per elles. No
• . firme del Sindicato Nacional senyor Pujol — ha dit — és que els vaga, continua el conflicte en el matees; Agrieole s es dirigeix novament a l'opi- bre els !notitas que 110 tingut per a auto- demana la paraula //er a una questió eren estranys a l'Estat, sind tot el cond'ordre. Diu que, malgrat que li sem- trad. Els havers passius es concedeixen
- 7 -a iario frente ai proyecto de ley obrera no tenen cap interés a conti- estat. sense que es pugui preveure una nid per fer pfiblic l'enorme nombre de ritzar l'elevació de lea tarites ternod/:erencia. y el de obtener con ca- nuar el conflicte indefinidament. sinó soluci que faci reintegrar els ubrers al telegrames i cartee que está rebent de vidriec no li ha permés d'e s coltar tota hla molt entre essant el projecte que es 272 en vertut ele la iunciO que exercien
d- d'arabl e la solticinn al problema que, a; contrari , el que ella desitgen treball. Ha inarscat a Madrid una CO- tots el s sens companys ¡ Collegis Peri- l'argumentad(' del senyor Goicnechea, pe- va a posar a discussió, ha davantposarcom a funcionaris pública. Per tau:.
--al de transportes ferroviarios. y es tornar al trehall, pera. sobre ',as nlisSió de la Casa del Poble per expo- daba el.n1 a adheain a la protesta contra ra na obstants Ira le rebtitjar diles r e shi el projecte sobre Eatur. Hem de aixó de la inconstitucionalitat no ea alinelueino
la
primcsa,
que
la
cris)
de
treball
s
e
:
procurar
—
diu
—
que
la
lam
Catalina
a la situación eccnOmica cada bases que en hacia exposat en el set/ sar al director genera: de Treball
Generalitat
el decret le la
Ira cosa que una habilitat politica del
hagi culminas en 1932: la se g ona és
discurs. No ohstant --ha afegit —en anorralies que es veniea observant
els obrera honrats a cercar soluciona seriyor Prat.
aaas Aifiel de les agent es n•
del 1n de fehrer darrcr. Tamhe li es
aquesta entrevista amb el senyor Pu- Izetuació dels organismes anclaba Awi rrrat comunicar la bona irnpre ,: i .5 que arinest tópic d'atribuir al non regim els de violencia.
—La Comisión ejecutiva."
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que
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D'OBRES FOBLIQUI
Ira
parta,
una
vida
vagabunda,
hascant
ja es 11113
estan
fets
per
esquirols
—
ha
terrniEl
senyor
al.11aTI
e
Alai)
comere.
A
conseqüencia
dels
incianteriors punts de vista. Rectifiquen
dc
Sita restan la Comissió d'Oare; T ua la ventura tràfec i utthits Consequincia gran vergonya per al Parlament.
nat dient el senyor Lamoneda, a exs'instruel[arribé el senyor Prat i el ministre
e s , i ha informas davant ella sobre cepció de "El Socialista -. no té res dente que motivaren la vaga
.1, la disminució del trajee mundial ése]
S'entra en el debat de turalitat Ilel
- coció de les tarifes ferroviaris el de particular que Matrilmeieln fra- xen quatre sumaria pel Tribunal d'Urreplegament a les nostres costes (le tots projecte sobre els havers de la clerecia. de Justicia..
gencia. Contienen les precauciona, No
El PRESIDE NT din que es va a
a are senyor Guerra del Rio. Aquest
els vaixells mercants. El mateix ocorre
El senyor PRAT (socialista) defensa
s'ha alteras l'orlare.
/eposat davant els retiras la como- aes que no he dit.
amh la crisi de la indüstria minera. la un vol particular. Propasa iitte es de- posar a votació el vot particular del
Ha Panul, procedent de Madrid,
repercussia de la qual en el canin no es clari la impossibilitat de comedir cap sciiyor Prat.
fa de Eelevacia de tarifes pele dé- LA VAGA DE LA CONSEl senyor ARR.a ZOLA aclareix
. que tenen les companyies. Con, a
entlliSSió lie la Casa del Poble, que a . esn o t negar. Ne és besa le perdre el mena d'havers a la clerecia per oposarepte cona que e 1 que va a votar-se és
tenips ert agressions politieue s . quan
— ha dit — he 11Mrat a la Co- TRUCCIÓ I DFIS NETAL- trevista amh el ministre del Treball per
aladrid,
14.
—
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constitucional i tat o inconstituciobuscar una solució al conilicte planta- que a pesar del desig d'E//fina tale- Ida problemes de tan
uns informes. tant publics com
LURGICS
histraria de la discussia aonatitucional,
ats, que m'han facilitat els inter• el tra ¡ea mar i i recorda que la Canihra Constituent nalitat del projecte, el /mal es un
l'anihaixada d'Espanya nal. Si avui es restabl( 1:4,:aeada,
cefi te de:: metallúrgic a i el jat per la fabrica Klein, que originà
Ei
Sias
d'ocupar
pesqué-tim.Espanyquedrl
conjunt orgänie, no es podrà discutir
• -rs de l'Estat en les companyies de del ram de 13 Construcció continuen la declaració de la vaga general. I.a co- a París. el Grevern desitja no cobree el
rebutjà Una esillena en la .1001 es proposiarrils. En actrests informes es d emissil ha portat la noticia que el mi- earrec yermé torni a ocupar-lo el s e- mtl podria competir anda eis avaneoa eral- sava la concessió a la clerecia de les novarnent la constitucionalitat en poigual
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que
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• 7a clarament la necessitat de l'e- riors. 1...atur dels metal-lía-falca afecta nisteri ha resolt el recurs que havia s/n- nyor Madaria g a giran acabi la seva tres paises, ja que no té vaixells en eell- duce terceres parts dele seus havers. sar-se a debat cada un dels articles
didee< per a tal enea. I aixa és el que
a a - , de tarifes. No he fet reievació t5 mil obrers. El Sindicat Metallúrgic tatilat l'empresa sobre les bases de treque elta creat un organisme delEsprojecte.
vota nominalment el vot pareo podra ecennictre: un rla conlenit Reconeix
per tal divisar que es poses ha publicar un manifest invitant tots ball de la indústria de cantan i goma. ge s tid. miuti 5 h crin
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davant
Finanee, u,tr estudiessin les meanrea ne- Lar Cainbra no obstant, no pot separar- tra 46.
-5 de la Cortina, que féu l'anterior al treball. Faena a:/ei inateix els me- drix als e.brer s in augtnent de 150 pe.el
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sobre
S'ajorna
Se suspin aquest debat, i e'aixeca
ces saries per tal de con iurar amiesta
e ió per decret. No és que ern
conatituciunal. Cona/ilesa
talliirgic s de tranivies. Metro i trans- seres diáries en el jornal. l'er arinest
deU hei oescrisi de trehall. tenint cura que no es se del Inandat
'1 companyia: el que pasea és que porta en general a staundar /a ,aga. rnotiu Ola reunir el Comité de vaga t
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senyor Gil Robles. que eslava
UN ARTEFACTE QUE NO
la U. G. T. acordant-se que cessa•ii
enana ent a l'Estar.
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rasa ¡ a tres mis, amb un tata]
que pugui considerar-ae Callibra olla trobat amb un grup de
OBRER AGREDIT A COPS
Ilanova ha el¡t aquesta tarda als pa, roca. que In nostra rMencialitat ei-o- curs, i nega
—Unicamen s —ha contestst el seperiodistes, al qual s'ha apropat i ha
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preguntar de que es parlava Ecu resA la plaea de Lavapiés, quan
que ha celebras aquent n i eti la (aanis- bei- a de Vinieren, litoral emarned en la qual cosa origina noves interrupcions. pandre-li que es parlava de l'actualitat,
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sentir-se que en Einterval s i ne ha
dit:
Carbonen, acompanyat de l'enaarre- ;sellan de les dites idústries.
areeaeaadios per a la 9/Ierra. R 1 e Els jutges dimanen constantment ha—Dones
cedia seguir estudiant el dictamen abmis
traneaórrer fin5 que s'aprovi
l'actualitat és "A B C".
(fardeles de baptienue als rectors,
taller, anava a 'rebanar
CONFLICTE SOLUCIONAT
d'efectuar el plebiscit a Alava. S'Ila •pa r o o é mm hein SIe nreparar-tins per a
ció de tarifes, estiguin iluctuant els gat del
Un
redactor d'aquest verja/die. ha
El sein or PRAT considera que l'EaOviedo, 14. — Ila quedat resolt el acordar ajornar la discussia fine eme '3 elU?
ralees a la Borsa. segons que es pre- Se li ha acostat tin grup d'alguna
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potencialitat
económie-a
respost:
Plagia la capacitat dele obrera casals
sentin esmenes favorables o deefavo- individus que l'han copejat amb conflicte del ra i l/ ele la Construccia, tingui Ilae el plebiscit. Seguramem en
—Si, henil sortit, encara que moportes embolicades en papers ele dia- plantejat fa temps a Gijón. Ele pa- la primera reunió es fixará la ilata de esPallools , (Pie se'm — els ihrem per a atendre decorosament el servei
rables al projecte.
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El que diu "El Socialista":
trons accedeixen a la jornada de 44 celebració.
El cap del Gavera ha dite
els del grup. llores, que començarà a regir des de
aue no slian de construir niAs subma"El Socialista" diu que té tal Vas duna broma, secundaque
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ferroviarie% Ilegits a les Corte pel mi- de Eagressió treia sang pel nas. 1 am
Dilluns es reintegraran al techan
rEseléaia, es reformar la Constitucia.
es que sorti s l,es coses es van reelan practicat
LINAZA
El MINISTRE DE MARINA olenistre d'Obres Públiques. que la Cornis- hé aquest rnotiu
els
obrers.
El senyor MARTINEZ MOYA, de solent el menys malament possiblt
só Executiva del Sindical Nacional detencions.
DEGERMINADA crin contestar el senvor Caaicoechea quan
In periodi s ta li ha explicat la conComiesida defensa ha constitucionalitat
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Ferroviari. cense //edite:11,1 de resoluUNA RESPOSTA AMBIGUA
único
versa sostinguda ahir a la nit, despees
es he' oftorel
se n ene Prie- del projecte que es discuteix.
eh
cions unerinrs eme pogués adoptar. es
1.1asde
entre els
A
les
mines
DE
LARGO
CABALLERO
Oviedo. 14—
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alba a la religió católica, sitió de ter senyors Pujol i Lamonecla,
resoldre
la
crisi
ele
la
mainint
per
a
tra el que constitueix una burla per als
las ea i ha eslat detingut el Comité de vaga
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prnjecte respon exclusivament a la de- de cert en el rumor que circulara obrero de la mina de Quirós, on l'atur La 34138111AINACI N •RODUCI CL 83 •!.
de la llei. Recorda que l'Estat repu- tremistes, tant en una banda com ea
algunes
objeccions
en
sollicitud
que
manda d'auxili econòmic de les empre- segons el qual denla passat es de- afecta 15 0 treballadors.
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L'ag ita ció a Províncies

Els atacs

contra la Generalitat
Els enüinvers.

L'Emiliano Iglesias
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LA PUBLIOITAT

E STRÄNGE

La política

alemanya i els errors angenes

Les noves i decisives fases del
ILes converses Ha mort el Paja- Tornen a circular problema del desarmament
El Quai d'Orsai examina
cep Sixte de tota mena de rude Roma
=la resposta del Reich al
Borbó-Parma mors sobre la
seu memorimclum
restauració dels
Habsburg
EL

DESARMAMENT

anys.

( r e de la primera tia!Mle

153 transares u París 10
r•:nieniorändunt trances del
tatmcr i ha manifestat el desig
• - •rt ro sigui publica?.
f•er les fr meres indisareiu nota és redactada en ter- dtals - cosa ben c.onprensi.. t irien que es cotn-iiiadara. perb
•••••endre que els pos de
3...• gurixeri en pede. Dintre alguns
al
c'ts e/ ;toreen }ronces respondri
Office sobre la proposició predir
s,,:,,:da per Eden; però aird rol
r: Paris esperaren la resposta
a!-Jus de dir res a Londres.
*,;ui no,, plena activitat
ten:, air3 no vol dir que s'arribi a
se z,-ord
Eden. interrogar a la Camb ra dels
C,- • rtuns .
fet algunes explicacions
sl': • -e el sea rialge al rentintut. Dcsrris
coses
¡a
sc 4 rufes, Eden ha ad¿ir
da
r• , , gma en foltinid publica mundial
la
eouvfecid
que :Inglater ra is
-•-•.;
•• : !a S. de les .V. Aquesta de:lu•• :uria de convimeer el govern
aant riar d'actitud envers Cine-

mara que Franca vol usar el territori del Sarre com a garantia en
la qüestiii del desannainent. diu
la combinació de les dues qiiestions
del Sarre i el desarmanient és tan
absurda, que és indtil sabe r sobre
això una diacussió raonable.
Per la seca part. el "Boersen
Zeitung" pasa de relleu que el territori del Sarre no es ni possessió francesa ni garantia anib la qual es nu-

cufn realitzar nego,is
La premsa del Sarna parlant tan:hé d'aquesta qüestin, diu que la po5:Ció de Franca no ha d'esser mol;
bona en el que es reiereix al desarmament. cuan amenaea ara amb apoderar-se d'una prenda sobre la qual
no té cap dret ii oel Tractat de
Versalles ni per l ' E s tatUt miel Sarre.
ja que no noseeirà mai un mitia juridie d'inmedir el plehi scit previst expressament en es dos clats docu-

La Jornada d'ahlr
Roma. 14. - El senyor Musaolini,
que conferencia ahir atub Comboea,
s'Ira entreviatat avui amb el senyor
Dollfuss. pecó no s'ha celebrar cap
reunió entre els capo dels Cros ente.
El canceller senyor Dolliuss ela
entrevistat durant miaja hora ami) el
Papa. .1 última hora de la tarda no
ha pogut visitar el cardenal secretad
d'Estat perquè estaca prcmunciant el
sermó de Quaresma. El cap del (lovern austriac, acompanyat de Fambaixador a Roma. ha visitat després
les tombes dels reis d'Itälia i del
soldar desconegut.
Goniboes ha visitar el gran esco-

o

Paris, 1 q, - Aquesta tarda, a
dos quarls de qualre, ha mort el
prfncep Siete de Borbe, gen/1h de

l'ex-enuteradriu Zita.
Sitte ti p Borbe 1 ingin5 tut mola
n'out de tailebrital 1111r1111
La tcsiouracid deis Ilabsbury contiguerra. En Ittri, el seo euilval, nua arassionant Eopinió i per airé es
c
o
mpren que circulo; sobre ella tota
l'orpertoltir caritss, Ii eneari:ega
de ter a Franna tutti proposiciA mena de noticies. La datada de Belgrad
la divergéncia austro-hougares
de pan sepatinlit ainh Austma. afirman(
su sobre aquest punt ha d'ésser acollida
A Viena os tema la setisnein que umb reserves, sobren,' lenint
1:1 guerra acabarla ami, la (les- rapte.: legitimista de Viena en qui• han
l'eta dels Iniperis centvals, 1 es Proa furt rtrreSeeilant.t hongaresos, si
colla intentar una gestió que p ' - divergencia hi hu, és sobre la preceltnpues iiiillorar la situacin. Es na de la restara ació, és a dir, si ha daevident que ronelosit la pau amb f rctuar-se a &dares( o a nena, i sobre
França, .1(1,1ria podria. a nib id manera de destriar ben be les dues
monurouites, eme Matraca un sol »Ea jut d'Aten-1.111yd. desfer facil- Gira.
tomit llàlid i(lespr, , s driatir a
Pe l que fu a la rez-ocueiu de la prehiAlomania n'unes el frota Iran- bició de residir els Habsburg a Ausche.
tr i a. Ut, t' Ut fer -ruf gran cus, .4 AlemoCieno-incoan no vacitlä gens a "Su ZU,S te, toar cesa semblant nlesprés
rebudjar la proposició, i avisä de l'eleccid de Ilnulenburg,
Orlando, eap del Govern il atino Pe mes, tornant ies reopirtats a a faAleshores Sixte de Borhta anft a nal,a imperial.
El nomenamcnt del gene ral SchoensLtandres, on presentà les matei- bar!,
de ministre de la
xes proposieio ns a Lloyd George. GuerraHartenstein
austriar, no sola ha d'atribuir-se
.%quest varitIb, però (lesprifa de ais domina
pci comuniCal oficial,
nonsitIlar amb Cierne:menti r ('0' sind tumbe com una suGsfacch; als les
h,tl ,jb lanthé la demanda del gitimistes, que .Mn ara els més femns
puntals del com.-cifre Dalltnss.
princep.
Belgrad, 14. - La prenisa iugoslava
s' oc upa de la misteriosa estada del ministre de Negocis Estrangers liongarea,
senyor Kanya, a la capital d'.Austria. Els
jueu i
diaris trenca que el viatge es relaciona atub la Miestió dels liabsburg, que
mitra a Hongria una resistencia cada

: abte a l'Elis.et. quedaran acordats els
termes de la comunicada ene el Goi.ern frances ha de tratnetre al d'Anelsterra.
Resulta, ser tant , nreardur valer
inrlicad6 sofire l'orientac ió general
la dit anota diplomática solare la loa!
.,'1,...egura que el Govern nn Isa delibe-sr encara. almenys en all?, eme es 7e'.reix al conjunt del dccurnent.
EI portantveu de Goebbels comenta unes doctaraciona de "L'Oeuvre"
' 14.- El diari "Angruff".
-.*.ant le; deciaracions inserides
srl parisenc "L'Oeuvre". affr-

llen de Malta. cardenal (Lucero, gran
ande d'llongria, i iMalment ha estat
rebut per S. S. i abans ha estat conferenciant amb el secretad d'Estat
del l'anca.
El gran maestre i el Consell
l'Orde de Malta han ofert aquest
frian usa hanquet a honor d'ambilues
persona:nata
men t! .
El cap del Govern italia es Cobaya
representar en l'estriorzar.
Als remetes politica es g uarda gran
reserva sobre el que ella tractat en
les converses d'asma Hom ti la imUNA INTERPEL-LACIO presain que a'espera roneixer el resultar de certes gestions Prelinlinars.
ando la renta Entesa i el
ALS COMUNS SOBRE EL ,shretot
Quai d'Orsay, i que fins q ue ari ne gestions no signin resoltes ne sf
sabran les directives concretes de la
VIATGE D'EDEN
conferencia.
Londres, ta. - En la sessin celebrada
La
posició de lugoslävla
per la Cambra Camufla, Morgue
lobees, en iniciar en norn de l'curnaició respecte Itälla
el debut sobre el desarrnament, ha deBelgrad. 14. - El ministre de
manar al senyor Eden que eisnosi una Ingos:acia a París, durant la seca
id ea gener a l de l'actitud en qué es trn- estada en aquesta capital, ha inforten lea diverse, potencies Que visitä mar el Govern sobre la situad.; polidarrerament.
Ha tornas al sea lloc Peró el püblic ho impedeix
El Sr, Eden ha comentat me no era rica genera:.
un merouranduni del Govern
convenient delirar mi informe del que li arnli
per a França .
Magüncia, - En el mornent
havia estar dit tels unen,. als quals iugoslau
En el dit document s'especifiquen
vi e ira, i ha afeen q ue rnhiecte i aha,t lea condicions en què Tugosla y ia h- que aquest mati anaven a casar-se
Ti
foren
tainal
En
una noia d'origen ari i un israelita
de la sera tnurnee per
a arribar a una intel- de Magnncia sita presentat davant
mit as s i que s'havia cvniiat en rota de,- ura dispoaada Italia
i a col-laborar del local del iutjet una gran genartili
pré e del nett viatee. el rovern hritanic en- ligencia
en l'acció de Mussolini tada que protestara contra aquest
sarto en irondicion, de veme fins gitin esentualment
gran existia 'tened entre les proprisicions a l'Europa Central.
nr atrimoni.
Ha estar tanta la importancia que
briAnirvre‘.
El senvor Eden ha desmentit que
ha arribar a adquirir la protesta que
els Coverne d'Anglaterra i els Estats
els trivio han estar detinguts, a fi
Unit' no eatigiteren d'aceird en 1,-%
de protegir-los contra e:3 propòsits
darreres fases de la Conferencia del
dels manilestarta.
Desarmantent. afegint que co que té
en snanens la dita Conferencia CS ¡pie
les nacurts no lan arril:at a estar a
El
ianqui reLahm, id. - Despees de la di: e nlupum per a ion una crida a la con.
nano fins al grau necessari perqur ció de les Llignee d'ex-crimbatents proel Tractat de
la Convenció ruma ésser realitzaila i IlMertat, el Govern ma prohib i r aixi mateix tata activitat del ., altera patina Pomanzinguita.
Saint Laurent
El aenyor Eden ha seguir dient que ;Mes.A l'Exercit sIsan fet nombroses
durant les darreres setmarea no hi destitucions d'oficialitat. i hoin assegupre:ideneals
i
eleccions
Ira hayas res que laiazi fet lamentar ra que les
Washington, 14. - En procedir-re
la iniciariva del Govern Irritante en Parlament, que havien fle celebrar-se al Sena/ a la yotació del Tractat retapresentar el set, meniorandum. i ha el mes .l'abril, mean ai,nades.
tiu a l'aaeunipte de Samt Lanrent,
Sembla que e:d .: g el ,: et propi)sit
afegit que no eresa que l'opiniti púsenadors han emes llar sot a favor del
blica a l'resranaree dubti de la creença dIssoldre tuts aquel!, Mitniciaie en el< dit Tractat, tienten que 42 ho han fe:
hritänica a la Societat de Nacions, no quals comptin mainria el, combatents en contra.
creient tampoc que existeixi tal dubte pro-llibertat i partirularmeir els de 'es Cr,rn que cal una majoria dele drin tercintats de !teca!. Rompan t Nansa.
a la Gran Bretausa.
l'esmentat TraeEl Govern continua essent amo de la ros per a la ratilkacil,
ha acahat diem que que ha pres
tat ha resultar rehutjat.
con,
per
he
cale
es
ennsidera
situació,
acaha
de
vi'
que
a les tres capita,
Es creu que el president sollicitara
sitar Iba eonven,;ut que no hi ha cap a rrmlt greu.
del Seriar que Eassumpte a i gui exarnialternati v a en les linies generals de;
rat enramen!.
memorándum británie, si es vol arribar a y a acord Substancial sobre una La
Convenció del DesarMantent.

PER UNA UNJO DUANERA

LA COMISSIO PARLAMEN-

El lliurament de la resposta alemanya

d'Afers
P.er:in. 14. - El
7-:-aegers. har O von Ncurath. ha
PunM.
:inibaixador francés.
a: qual ha Piaras la contesta
i.fr.lanya al memo/u:nnm francés
i:Pre e; problema del desarrnament
d chata 14 de fehrer.
El Qual d'Orsay l'examina

Paris. 14. - La contesta a:emanya

u: memoràndum francés del

54

de

s.,arer pasmas ha arribas ja al Quai
:Orsay. an immediatament s'ha prorecht a un primer examea del docu•
raent pel senyor Barth ou i ela diveros aerveis del ministeri.
Tenint en compte els desaga exr reesats pel Gover nalemany. el dit
erneut

sera ¡el

S'assegura que está redaztost en
:arma mo:t eortesa. i que suggere;x
e:ements d'informacin nous.
Tumbe s'assegura que en e l dit cli'itu
tue es reprodueixen algune-rnetshla
dele arguments utilitrats anteriorment
sets rerreeentants del Reich , per tal de
..r5t i f'rl r la tes i alemanca en alln que
fu referen:!a a a qiiesti6 del desarmaLa

resposta a Anglaterra

París, 14. - En el Consell de Mini s tres que Se celebrara divendres o d/ S -

una itrio
Un
es velen casar...

La situacie a Estólida
continua greu

Senat
hutia

campana antirelieiosa Jets soviets El doctor Schacht
atoseou, ( 4. - El president i fe
parla del Reichsbank
Lliga ateista ha diapoaat una nava cam-

-*panya contra el sentiment rehigibs i
Karlsruhe, - De tornada
En una circular tea:Ilesa a totes
TARIA GREGA ADOPTE atina.
les oreanitracions del rta i5, es fa res - (te Basilea, el president dol
(altar que la religió ha tornar a aixecar- Reichsbank, doctor SChneld,
se a Rtissia, degut a la clismintaiji de la fet ufia visita
al 11f/Vel'Il
.aieniala, 14. - A la reunir
EL PACTE RALCANIC
propaganda
antireligiosa.
Ir- Baviera, apr.filaIll
• tinclrä Une demä, per tal de
La Comissió
Atenint- se a demandes de la Lliga d'a- hIll per n ,. itf o reariar landni
Alertes. t
els treballs enoaininats
s tes , l'Eagkrsia consagrada a la glo- anth diverses personalilals.
duanera, lii assisliran d'A fe rs Esirangers de la Cato- tri
rificacii) de Jesna Frist situada al rasEl doctor Selitteht ha tal resJai; de Guatemala. El Sal- nra Isa nrInptiit per unanimital
tel Principal de Kreml i construida l'any
-. Honduras. Nicaragua i el Pacte .le l'Entesa Baleänica. lar Ira estas retirada al calle i han estar saltar ül trehall PnOrille I vie
e
que
fou
,ignat
Aletl
el
dia
9
ti
portal a terme fins ara riel
'boa. els quals examinametes totes les ;matees j &neo" del
( - fo y er') en la Huila rontra
i diseutiran un projet[te de t le lebtet darrer.
calle.
f ¡d'Os.
nt amplitud presentid pm
Horn recorda une una de les (N'usaliesnrtris d . :aludir la situarle
relatiu a aconseguir
h-s del Parte rusionquf fria refer n!ncia
la unió econämica, cense que LES PROXIMES ELECCIONS 11 persecurid religioso. Creielli que (Maneen', d'.%lentailya en el curs
a;x4 signifiqui una uniti en el
DE L'ARGENTINA
oquesto rolícia is tendenciosa 1 que la deis darrers valone anys.
1'. R
g. /in PCHS,/
' e rrenv polftio entre les cine Re- Mintesidea. tt - Ll radkals
eileStS .1/.11ff,!!S exposal quina e's l'eslruclurariti
re/rindre una co mfonla que la ere- fiel Iteieltshank, tot ron( ressallar
phialiques.
Blanco han publicas un manifeet en el
fadinnria en la set-e polifieu extcrior.
que .43 una insliluefii da! heil'
rual expo‘en les causes de la seia opr.t tia fil Inslitut
guartys, la
--••n•nn••n•--sicin al goteen i ele motius t'el% quals
finalilat
qual
EL GOVERN IANQUI ES s'abstindran de prendre part en les pro-

segada mis gran.
El senyor Kanya estigué corrierenda g a amb HAI tus, amb vistes a obtenir una prometença formal contra tota
temptativa de restaurada monárquica.
Donar el reiiultat negatiu de les ges
el primer ministre Gomboes, ha-tiOnS,
decidir avançar el seu viatge a Roma
Ni' tal de tractar de la qüestió amb
Mussolini, abans que t,i arribi el cancaer Dolliuss, tractant de decantar e'
r:,ce contra la restauracii., La premsa
ingoslata considera que la resistencia
hongaresa redueix considerablement les
perspectives deis Ilabsburg.

Declaracions d'un cap legitimista
Viena, 14. - El senyor Wiesner, ministre plenipotenciari i un dels caps del
movinient legitimista austriac, ha manifestar als representants de la premsa
vienesa i estrangera l'estat del problema de la restauració a Austria.
Ha afirmar que una regada hagin estat derogados les lleis sobre l'ex i ii deis
Habsburg,
Ha

la familia imperial tornara.

afirmat que el moviment legitimista no pensa en alces mitjans de
corbat que els legals, i repudia tota
idea d'unió arnh Hongria.
Els legitirnistes austriaco reivindiquen
%A lament Austria.
Nou ministre de la Defensa Nacional ::

DEL CHACO

i r iington. 1 - El Covorn
a ha deeidit reservar la
atttrid en el ennfliele del
II Conseller d'Estat, senyor
mit,jit més efi-

n111, freu que el

collaborar en el restabliment de la pan consisteix a reCiliar tola iniciativa que prea• Pd A ixi de l'Argentina. Brasil . Xile
i e l Pos mi. per?) especialnterd de
l 'A rgn . n1 fria.
"V:

de

RECEPCIÓ A L'AMBAIXADA ESPANYOLA DE
UNA

DE BERLIN
Berlin. 14.- L'ambaixador d'Espan Ya en aquesta capital, se nyor Zu
ha donat una brillant recepcin-lueta,
dip lomática a la qual ha assistit la
majoria dels repre,entants diplomatfes acreditats a Berlin i nombroses
Der sonalitats de la bona societat berli•
tiesa , aixi com membres de la colänia
esnanyola.
Durant la recepció, el tenor eseas
firnI Miguel Fleta, que es trola efectuant una tournée ora- Alemanya, ha
, antat diverses canteas espanyoles.
}la estar molt aplaudit.

peres elercieAs.

DESCONTENT PEL DUM.

Pel contrati, el; elements catirlies 1
ciali stes han resolt concórrer a les eier' P1NG JAPONES A L'IRAK
cimas del to d'abril.
El ministre de l'Interior Ira trame'
Marsell a. 1 4. - Segons tina infornna circular a Ir , autoritats del país macie; rebuda 'le Bagdad, rnmença a
manifestant que secan elaueurate els cen- manifestar-se a l'Irak un irrt destres dele partir. que facin Propaganda enntentament per la gran importad.",
subversiva i su,neen, Enes diari'.
eIn aqiiell país de productes japoneane manufacturara.
algunes poblar:eme han tingto
ALLIBERACIO DE PRE- PricEnmanifestacions
contra els llegoSUMPTES COMPLICES DE eiants en productes japonesos, les
}insignes dele quals han e s tar asealL'ASSASSI DE DUCA
tades i s'hi han produit danys d'importancia.
estat alliberat el redactor en cap stet
En vista de la situació el Govern
peribdie "Cuvantul", senyor
ha decidit atignientar els drets
ea, que hm detineut per suposar-se'l Duanes sobre les tnercarleries imporeompuear en l'assassinat del cap del tarles, i a aquest ohjecte es publicara
Genere: senyor Daca.
aviar l'oportuna dispoeició.
També han estas posats en IliherEs fa obsersar q ue les inipsrtatats dos periodistes més i litt gerrnä (-ion% iaponeses han augmentat
del cap de la Guardia de Ferro, se. un vint-i-tres pet rent en relació
nyor Codreano.
a Fans . passat.
Per altea part s'anuncia que el prn.
-n•n••n••••n•
eh incoas contra l'anomenada Guardia de Ferro cnnienzara a veure's el
FINANCER
1NSULL
EL
dilluns vinent daYant e l Ungen de
guerra.
SEN VA A PERSIA
UN ALTRE INCIDENT

RUSSO-JAPONES
T r iri o . 14. - JI ministre de la Gaerra declara que dos aviadors seivieties
que es veieren (otea!, a aterrar al nord
del llar Nalka. a 1 . F.t. tat marlxn, han
estat detinguts per ordre de lea autoritats.

In eiroulació de I;t

HONGR I A DESMENT QUE
Hl HACEN ENTRAT ARMES
Parí, 4 - 1.a legacO'.

fr-e-4,411.4-11>

Noticies curtes
- El Govern
Estnr , din.
ha conceslit al de la
R. S. S. Hit criidit de 100 milions de Ctirones, al qual objecte
fa una emissiú d'obligaeions til

en aquesta capital ha estar auteiritiada per desmentir categórieament una
informació publkada en alguns (liaras,
iegons la qual un tren procedent d'It 'alta ha, in entrat en territori honrares amb material de guerra de din' y ente menee

restabliment

del salari diari minan da Cine (Hades ver a loto els
operaris de leS seves fhbriques,
en Ihie de qual re tEtlars i mig
e.an era actualment. Aquest
5 1/2 per 100 amorlilzables des nugment afecta uns 47.000 obrers
(t . :twist de 1 9 3 9 fins a maig de les diles fähriques.

SuZnia

tic

1951.

El rriglit eslä sultjecte encara
l'aprovaeiú del Parlautent suee
del C:ornili, exectilin 41,1 Parlit
central a 3loseon, i servira per
de maquines per
.n•intlal. tI l'adquisiriú
inolors ittilustrials 1 material

MIQUEL FLETA
CANTARA A BERLIN
Inali
Berlín, 1 1, arribal a aquesta t•apital
tenor espanyol \tiquet Fleta, T' e' donarn 1111 e duirpci 0, 1
VPH I IVP,n Siiirrit en nil, dels pl'itl'ipuI aldI 'fo de P0.11111.

• •
Anglaterra finalment ha compres
que la Conferencia del Desarmament
agonitza i que cap inhalació d'oxigen
ni can transfusin de sang no podrà
donar-li nova vida. 1 perque Anglaterra és una illa i aval, amb
no basta la defensa nava:, els honres
volirics an glesos es preocu p en de salvar sor aquell enorme paperam amuntegar al Quai Wilson, o a:rnenys la
san' referent a Faviacin.
A Londres tenen sentit pràctic. com
es ven. 1 hin nema d'arribar aun acord,
mi sobre el desarmament general, és a
die, el nava/ i el terrestre - perepli• el
pla del otra! narla fa prus dies el "Daily
Telegraph ha este completarnent (lesmentit sin?, sobre la paritat de les
berrees :redes. Es el perill de l'aviaciii
limic Que alarma els anglesos. .Altrament. el% armaments de la Gran Rectarisa sereeiven desenrotllant-e. Leiril Cedl - i aiK .0 que ha estat un del: ferrre
puntals de la Conferencia i un de!. sei.
mers a reconi. 1xer el perill d ' un 'emir
rearmarnent alemana - ara és de l'opi rif, q ue el sen paf. ha d 'estar potenttir en, arrnat (cosa que ja és tin fet n i
reenrda la famosa frase Patina, "si vis
narern para bellum".
Del (me ditter ele diaria angleeea ariare:x evident ea deplora la fi mi,erable
'a Co nferencia i fa recordar la pesaima
política ele MacDonald. u la (mal t'enser
no rían alienes lea cien-rele a eleetoral, dels
lahnristee.
Mes endavant veurern les canse s ore
han determinar la crisi ginebrina i <mina
pa-t h i té la Gran Reclama.
Polleen ara un rapid cop crull a
la situació politica bel g a, a conseqüència de Fiumendent discurs de De
Brocquecille. Quan en to27 anirem
a Bélgica en missin periodística, potser no mancada d'import à ncia, Vandervelde estaca al cap del ministeri
de l'Exterior, en un govern presidir
pel católic Jaspar. En aquells momenta, el lider socialista set/tia feblesa envers la social democracia alemanya. fin; al punt d'ésser hostil a
la politica francesa, cosa que no era
del gust de la poblad.; belga. De
Brorqueville, anal, el qual tinguérem
avinentesa de parlar, ens expressa
una la seca deeapenvacji; per ha
politica de Vandervelde i Ii desagradara que „raspar la consentis, encara
que procurava atenuar-tie els efectes.
Recordem clarament que ens digusi
que "seguir, per poc que he fos, una
politica germanófila, significava trair
els seritahles interessos de Relgica
i exposar-la a greus perills ert

Viena, 14. - Ha estat nomenat mini s tre de la Defensa Nacional el coronel general Primera Alois ScUoenburg
liertenteiti, que en l'actualitat era secretad d'Estat al dit ministeri. El nomenament ha estas acollit asid, simpatia per l'opinin militar, i constitireix,
serian, sembla. un reconeixement de la
gratitud del Griten per l'actitud que
[m'in/taita l'Exèrcit anstriac en ocasi6
venid,"
de la reo . - .11:ci .; del mes dr fthrer.

CENTRO-AMERICANA

RESERVA EN LA QUESTIO

La qüestió del desarmament, o, per a
exactes, de la reducció dels
arrnaments implantada amb la Conferencia ginebrina iniciada en febrer dc
1932 i que foil precedida d'una Conferencia preparatoria quinquennal, pot diese que ha entrat en una anca fase i potser decisiva. Decisiva rnalgrat elue P ro bablement In Ira qui esta interessat a
diferir les coses "ad calendas graecas",
ja que els esdeveniments amenacen P re
i els esforços per a deturar--ciptarse
lo s seran debades. Sovint les possibilitats humanes aún impotents a deturar
el curs inexorable i fatal de la hiatória.
La nnva fase de la qtrestió del desarmarnent descansa sobre tres jets diferente, per be que necessáriament reIligats entre ells: l'actitud del govern
angles, les deplorables iebleses gernramifiles de De Brocquecille i el
licaeativi de memoranclums entre Frau'
ça i .Alernanya. q ue /la prO,O.Cat per
liad del secretariat general de la S. de
les N. la publicad.; d'un "dossier"
que no ha deixat de suscitar comentarle abundants i variats.
Per,. anem amb ordre. encara que
si Iii ha una cosa desordenada, és la
situació internacional d'avui.
155er nsés

d•elerlrieital.

riiienils Aires, 11. - una
eilitrica de la capital ha
estat deseohert i dolingul el soisg erent del Rano G.morrial del
casa

Plata, que Pea tietivainatit
pec lii ,ialiu'i per croure'l complicad en les importants
dacions doscoherles 0/1 aquel]

Roma, 11. - El seny..r Mns- establiment bancari.
rei
, “ lini ha rebut aviti
14. It'llavana
siani, m'In el qua! ha m n all erpa-

cordialment.
sobirit de :Sima,
Desprns
.toottipanyitt dlea seva esposa •
trasIladal mi 1 palau del lis'1 ir, ni'tt del Parid teixista, tat
han dipositin llora a la capella
t•onsagrada als niOrts feixisles.
Roma, 1 4. - Els niel ges que
assisteixen la thiquessa dc Ansia
han polelteal. a les 10' in, la segne is' nota familtaliva:
- NO torea imita. Estat general,
millttr."
Santiagu de Nile, 1 1. - DespHsi de 'largues i artives nego(finen- tus sla arriba t a la ronellISIÖ (FUI) TraHat I le comerT
entre iile i Pern, el minl e.PM,1
signa! a Luna el dipms vinent.
1,Úndres, 1 4. -- Telegrat ien a
l'Agfuteia Reinen de Saselin que
511 fa piirtItia del liarth "Toincit-, iru" han poutit easer salrata,
fina sra, 1:1 li ipulants. La mar
aa llanca' 17 cadaaers, que han

Atenes, 14. - F.t pertód.c "Praia.' No podem publicar les notes
publica en el seu ntiniere d'avui una
foratació es fa anal asegura que el li• pregades que no vinguin esnancer 'lord-amena senyer Insull, que
s'isavia refugiat a Gre,:a, d'on ion ex- nifes en català i amb un pngtut dssrr
pulsar deSpré:, es propo,a sortir de
Detroit (Lstats
Grecia d'un momear a l'altre en avió
timbre o signatura coneguda La Cuinuanyia l'uni anuncia el
per trasIladar sse a Persia.

senyar
l'Intesevrelar,
rmr, ha dimilit el tiärrec, i
p ,tal tnunattat Pi senyor L'afiles
N'uño/. Mr›;:i.

Blenda per a substituir-lo.
Londres, 14. - Gnu a resultar de
l'eleecin complementaria verificada a
les l'niversitats escoceses, ha estat
elegit el catulidat liheral, senyor Nlorrison, per 18 opa vota.
El candidat laborista, Gibson , ha
obringur 4.750 vota.
Aquest re g nitat nn altera en absolut la composició ele la Camina.
Ottawa. 14. - El primer ministre.
sencor Bennett, ha anunciar .nle s•I/1
decicht estahlir consells especials
control en les tres provincies cana.
denquee productores de blat, a lobjede ele limitar la producció (Vaquees
cereal, d'acord amb la Conferencia
econòmica de Londres.

Kovno, t4. - La Premsa comunica que el Corleen d'Esta t lisu¡ sala

atipat de preparar la nora Ilei sobre
eleccinns. En el succeesin la Camhra e , tarà formada per greiMs i cornoracinn s de l'Agricultura, Cerniere i
Trehall, la qua! cosa implica una radical transiorrnació de la Ilei constitucional.

De 1927 fins ara han passat set
(2trin canvi alta efectuat
Europa perque De Brocqueville, tornar al poder, hagi canviat tan rad i
les seves opinions fins a-calment
parlar d'acostament amb Alemanya?

Segons ell, el sea canvi derivaria del
fet que Alemanya s'arma cada regada
més - clarulestinament, és clar - i
que len cläusules del tractat de Versa.
Iles que preveuen el cas i disponen de
mitjans per a impedir-lo, no poden ésser dutes a la práctica per l'oposició
d'Anglaterra i d'Italia. (Aquella darrera avui potser no.) Abrí, dones, cedir
a la força i no a la raO. Per?, Bélgica,
que per la seva s:tuació geográfica ha
de dependre de França, Anglaterra o
Alemanya, sap proa be que Franca ene
en condiciono de tutelar la sera integritat territorial i que Anglaterra lent-ho o no - en cas de conflicte es
trobaria al costat de Franca. ¡Quina
terror3 poden, dones, torhar la seanquillitat i la seguretat belgues:'
dentment, cap. L'actitud del cap del HG.
vern de Bélgica depèn d'unea raons que
no semblen prou ciares. pero que poden
1-damnar-se ainb la política de sotami
dAlemanya, que té per objectiu esquerdar el bloc d'aliances i amistats cree
entorn de França.
Pena el caire mis important d'aque5ta iase del problema del desar.
mament C5 constituit pel bescanvi de
nauta entre Paris i Berlín, la clareen
de les quals alije ion trarnesa de la
capital alernansa a la francesa.
El secretarias de la Societas de Nacions, publicant el "dossier" amb els
últims documents, potser ha aceiterat aquest pas fet pel Govern alemany, pena la lectura dels documenta

publican basta per a definir totes les

responsabi:itats del iracas ginebef.
D'antuvi trohern a Ginebra l'obstruccionisme rus, amb tan rachca:s i
sorprenents proposicions. que no podien sinó complicar les qüestions„
Desprès veiem en sólida unió Alema•
nya, Itälia, Hongria, Turquia i Bulgaria obstaculitzant el curs de les tasques i oposant-se sistemäticament a
totes les propostes encaminades a arribar a un conveni possible i ante.
Trossejat aquest bloc. i a través d'una politica de ziga-zagues d'Anglaterra. despre; de variats esdeveniment s , arrl,em a un punt ferm que
es concentra ee la voluntat d'Ale/narra de rearmar-se i de 13 de Eranga ene , basant-se en el. traCtats en
vigor, s'In oposa i es fa interpret de
totes les nacions que rolen que sigui
mantinguda la pau d'Europa.
brea.
ients,Gelinens
a
El
mor:instilen encara Medir trame; el ig
de deseinbre per la Wilhemstrasse al

Quai d'Orsay. Ariuest memorindurn
denro s tra rota la mala fe del Govern
del Tercer Reich i confirma el s abotatge contra la Conferencia comes per
Alernanya, el qual tingué com a coi ollari la seca teatral retirada de Ginebra. En aquell doeurnent es parla
de lee "illusbries discussions" i de la
a pérdna de temp s" de la Conferenciar
i a'aiirma el "drei" d'Alemanya a
rearrnar- se. Cal (lir clarament que
.Alemanya, ni juridicament, ni moralment. no pos reivindiaar-lo. Es con.
tran a l'esperit i a la Petra de la
part N' del tractat de Versalles i inconciliable amh l'article 8 del pacte
de la Societat de Nacions, que mentre estahleix que les nacions han de liniitar Ihirs armaments al minimum
compatible amh la seguretat nacional
i Fabservanza de les obliga7ions internacionals. exclon qualsevulla
hilitat de rearmanient per par: dele
pai3o5 le, forcen dels grial; eón l'imitades pels tractats de pau.
1,:i1 el mentorandum de! 48 de ehe-

cimb re Alemanya porta la seva audacia fina a afirmar que ella és l'Unta
ca nació d'Europa que ha respectat
tractats de pau, quan is g atita que
ha usat de tuls els mitians per violar-los i s'Ira rearmar clandestinament
fins a estar s'en/ abano de la guerra,
Per?, si la maior responsabilitat del
probabilissim iracas de la Conferència del Deearniament ha d'atribuir-se
a Alemanya, no ena sembla que sigui
molt inferior la d'Anglaterra. MaeDonald i John Simon, ami) estor,: digne de millor causa, han sostingut les
més audacioses peticione del Reich.
i han encoratjat Hitler a prosseguir
per un carril que no podia necessàriament portar sitió a fer impossible
tota entesa. Si es hornee de Berlín
no el/agite:sin Selltit SeStillentS pels
n le Londre,, probablemen t no l'anden
insistit en demandes inacceptables. No
creiem que hi hagi qui no reconegui
ahjectivament .rne Franca, oposa,,rse

al rearmarnent d'Alettianya, s'Ita
tina 1, ultra els interessos citalisairne•
de les garantir e de eegurerat de les

fronteres, en 3entintents mis
pacifics que no pas elm que, arnh violaci o de rota CiS trart a ta i pactes vi.'
gents, voldrien que les indústries ales'
manyes f•5 decliqueeain -mis del quef
> eVCS

loa fan ara- a la fabricad.; de ma.

teriaonui
ibisilicM
f • ara a Londres han coasN
s
pees el perill d'una nora i patear`
inevitable cursa als armaments. Però4
qui en té la culpa?
J. TORRES

1 CAPRARA
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BARCELONA AL DIA
Pels Centres Oficials
GENERALITAT
Conselleria de Governac16. —
El senyor Selves, en rebre
periodistes ahir al migdia, el,
manifestä que havia rebut, molts
telegrames de diverses ¡tablacions de Catalunya donant-li
compte que hi havia normalitat
a tot arreu i que es treballa ya.
Ordenà que tornessin de Tarragona els 45 guärdies d'assalt
que havien estat concentrats
aquella ciutat.
Digné tambA que denla, a lee
quatre de la tarda, es reunirla
al sen despatx la Junta orgunitzadora dels Sometents, per tal
de continuar la diecussiú do
l'enteprojecle de reglament d'aquella institució. reunió que llagué d'ésser suspesa perque ele
alcaldes es veieren Migala a
acudir a les Alealdies correspo_
nents amb motiu de la vaga general fracassada.
Parlà després de l'ineendi
la tomba del senyar Macla, :tete
que qualifieä de vandalic. Afegi
que en tenir-ne noticia hi foren
enviats 25 guärdies civils per tal
que practiquessin reerrques per
l'Interior del cementiri i
voltants, les quals no donaren
cap resultat.
Un pou artesiä una mica car.—
El Butileti Oficial de la Generalitat, en la seva edició d'aliir
publica una ordre del conseller
eleSanitat, doctor Dencas, d/5posara la Instrucció de ruportti
expedient, per tal de depurar les
responsabilitats en que hagin
pogut incórrer el funcionar! melge director de la Clínica Mental
de santa Colonia de Orar-nema i
l'arquitecte director de les obres
d'aquella Clínica.
L'expedient esta relacionat
antb la impotabilital j deticient
installació de les aigües de la
Clinica. i amb la construccio d'un
pou arlesiä que ha costal, se.gons
dades recollides per l'enginyor
inspector senyor Sabadell. la
quantitat de 175.601'12 pesselee.
E n Butlletí Oficial de la Generalltat. — En el seu número
d'aiiir publica el següent sumart:
Presidencia: Llei declarad t välids i tenis els acorde sobre destituid o suspensió de funcionaris niunicipals, presos pels Ajun.lamenta que ioren elegits raity
1931.
Justicia i Dret: Decret autoritzant el conseller de Justicia
i Dret per a presentar al Parlament Catalunya un projeete
de Ilei dauturitzacita al ()uvera
de la Generalitat per a regular
la forma de nomenantent deis
jutges i fiscals municipals, nienIre no sigui aprovada la hei
Justicia Municipal de Catalunyii.
Decret nomenant coniissari de
la Oenerahlat, Inspector dels
Jutjats i Tribunals, el magistral
d'Audiéncia senyor Ignasi de Lecea i Grajalba.
Governació: Decret atorgant
al funcionari temporer de la Direcen:, General d'Administraciú
Local senyor Josep Salva i Salva
una Ilicència de dos mesos per
motitis de salut.
Ordre resolent el concurs c o nvocal el 2ti de fehrer d'enguany
per a la provisid d'una vacant .le
comandant cap militar, guatee
de capitans auxiliars i una d'oficial auxiliar de Secretaria del
Cos de Sometents de Catalunya.
Cultura: Decret designant ele
representants de la Generalitat
al Consell de Govern de la Junta
de Cienes Naturals de Cali.
lu ma.
Ordre obrint uns colicuralls
per a la provisió de les cätedres
que formen el quadre d'Ensenyanietas por a interventors municipals, de nova renació, a l'Es-

cola d'Adwintearaciú Pública de
la lieneralilal.
Ecanotnia Agrieullure; ordre
disposant que l'Institut d'Investigaeions Económiques de la Generalital, posi en funcionament
immediat una Seeeid d'Estudis
Comereials.
Sanitat i Assistència Social:
Ordre disposant la instrucciO
d'un expedient de respunsabilitals amb inotiu de la construccia
d'un pou artesiä i de les obres
d'installaciO dels serveis d'aigües
a la Clínica Mental de Santa Colonia de Grainenel, 1 suspenent
dc càrrec i sou, con) a mesura
prevenliw, el metge director
intimen establimenl.
Departument de Governiteite.—
Contiesaria General d'etrdre
Concurs per a l'adquisioiú
de 1.500 defenses de goma per al
Cos de Seguretat de Calalunya.
Departement de Treball i Ohres
Públiques: Circular relativa als
Axpedients de Becomptes de Ramaderia.
Tresoreria d'Hisenda de Lleida. — Anulan.
Delegada d'Inserida de Tarragona. — Anunci de pròrroga del
cobrament CII periode voluntari
dels rebufe de la contribueid cor.
respnent a al primer trimestre
d'enguany, fins al dia 23 del mes
que som.
Administracid de Rendes
Migues dc Tarragona.—Circular.
Duana de Tarragona. —
et de subhasta de diverses leer-

caderies.
Administrad() Principal do
Correus de Girona.—Coneurs per
a rarrendament d'un local destinat a Oficina de Correus
Secció d'Agrieultura de Lleida. — Preus de les farines panificables i del pa, que han de
regir a les comarques Ileidatanes durant Pi mes de merc.
Direeeiú d'Obres Públiques de
Lleida.—Expropiacions: Anund.
Direeeiú d'Obres Públiques de
Tarragona.— Carreteres: Anuncie, als efectes de reclamaciú, de
retorn de les llames constiluides
per diversos contritetistes d'obre.s
realilzadrs a algunes carreteres
de les eamarques larragonines.
Junta de Piara i Guarniebi
Barcelona. — Anund de t.:O/M.11'5
per a radquisicid de diversos articles.
Administrarió Municipal. —
Edictes, subhastes i concursos
d'Ajunlamenls de Catalunya.
Administracie5 de Justleia. —
Sent nmeies i edites.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
La policía s'incaute eliim d'uns
fulls clandestins que eiretilaven
entre, els estudiants de la Universitat, en els gneis seis reeomita ya que sa dherissin mit III',viment de protesta tontra el feaxis nie.

AJUNTAMENT
Les patents d'esmolet. —>E1
conseller regidor erlitgreseos,
Desposes i Patrimoni la 1Thlie
que el dissable inena dia 17, a
Jis (latee, se relebrara ii lt Case
de la Caulat, despide de la Comiseió d'Hiel-atila. la sublinsta al tut's
dient per a radjudiració de paellls per a la indestrin d'esmolet a la ala pública. durara !alelan! exerrici, a mb subjeeriet al
plei de enntlieions que es traba
expasat al Negociat d'Ingressos.
Els lieilanls hauran de presentar
personal o algun enre
doetunene dideut trivio-jet a jiu
del senyar presiden?. El,-die
que resull in adjudirataris Multen
de 'linear per tal d'asma a illürida a la palead que sels expedis

rä, una fotograba formal, de millomidric i una M'Uses' administrativa de sisena classe.
L'alcalde a la tomba de Macla.
L'alcalde. senyor Cedes Ii j
nyer, acampanyat ll ' algtnis consellere va esser eliir al metí al
Cementir¡• Non a portar 1111 t'inri
a la fontba de Francesc Macià,
com a testimoni de l'estima al
que fou primer president de la
Generalitat de Cafalunya reil eraeid de rofrena f e ta en la 1/1a
furnia el dia que prongtM-leiNa
posseseid del carrec d'alcalde ile
Barcelona.
Notes de preu.—Fins al die 2-1
Jet cereent podran AsSee Hidra/Iri s al Negoetat Municipal d'Obres Públiques d'Eixampla (sepoi pis de les Cases Consistorials , notes de oren per tal d'optar a la construerie duna parel
de tunca al solar Muriera 13 del
rarrer de Eontrod.una (Torrent,
dels .11trus 1 . segne les mendicions i prcssupost que es troben
exposals a la dita dependéneia.
Acords de la Comissió de Govern. — La Comissió de Oavern
va ',remire en la seva reunió
n Ealtir els ac.,rds; segiients:
Cedir el Palau Ile Belles Arts
per la Inada la Mecerlagrata. que ha de tenir lino els
dies 18 i 19 del earrent.
Exhimir t le prignmeut de laxes
los paredes i lloes de venda de
ql1P II a tt diii st altar -se a
les voravies alub nirdiu .le la
esta jet Llibre que se celebrarä
durant el 'meren( mes.
Mima' de quantilats
!noi iti (le laxes indegmlament
isleles
n Iel padrea de l'atan111 lt
extraordinari sobre sanejamota i dr la zona d'Eixampla per a rexereici de 193a disposan( Ii se%a exposiciú al púhile.
Desestimara'. die la instancia
de Ramo]] RCn Pa 111'111H0011 que
sigui atorgat el voltee/1 per cinc
anys de radminielraci6 de l'arbilri sobre espeolacles.
Desestimad.") de la iiistaneia
lo Josep Santllehi oferint portar
duran( cine ;mes la responeabilital ¡ direreid elel mateix
Expediente d'abonan/out d'bon.traris al perits ter,ers en distints afees de plus viable.
Itectifiracions del padre!) d'iniine afecten diversos interessa I s.
Assahentameril dr la so/deuda
fevorable a l'Ajunlament (Helada
l ' el Tribunal Suprein en el plot
amb la Socielat "Frontones y
EspecUiculms".
Itesolueions de pelicions diverses. referents a l'arbitri sobre s o lo es sense edificar i sobre
cl valor dels sofaes. estiguin o no
edificats: conslrucció d'utt grup
de nitixols al Depa nl ineut priIner del Cemontiri l p I.es CorLs
d'all res grups 1 la liii rerinle
Ilitire del Cementiri de Sants;
alles i baixes en el padr; d'habilants; jubilacinns i pagues de
du a distints funeionaris
eneeeesore dels seus: dirlärnene
relalitis a prrIlliS0S d'obres parieulars d'Interior i Eixamplt.
i eettrians ale expedients en que
resulten infrimaides les Ordenant u ritil/lieipals o els permasas
ieeicerlits; 1 àitiitt exprapineta
;mil) motiu d'obres d'Eisampla;
encarrecs d'obres distintes.
1.1011 /, priposter,
il • Ei/0111111111;
illhliil vio d'un
eottiple de 1,11 lila (hl> elements
lt
niel allies
1.1,...1:011
nie; envite, er ament e , ala aedo] de les obres a
vea I it 001 per la brigada de, volts:reyerta i 1111;11 . trió di- la Casa
de 11 Ciulat; ronvocaleria nova
fit dIltuira diesel*/ referent
eithmittislrament per preus unilatas ti matertels ;mili deetinaea', II seryei de conservitei.i trenIlunierial. farra i calefaccai i
timbres de les - depettilimeies inunieipals.
Can e iann r P11 els pires i lo oon-
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FULL DE DIETARI Tribunals i Jutjats
Almenys, una mica de
responsabilitat
—La vaga que havfem de fer, ¿quin
objecte tenia?
—No ho sé PM.
—Heme!
Qui l'ha decretada?
—No ho si pas.
Diàlegs abrí en podreu sostenir
molts aquests dies. Tot sostenint-los
us adoneu de com en són creetesos
els eectors de la vida contemporenia
on impera la mes absoluta i irresponsable de les tirantes Maces i milers
d'homes obeeixen un comandament
que no dóna cap mena d'explicada,
que no justifica en lloc eis seus poders, que no por ésser jutjat ni tan
sola conegut.
Em direu que els militeis de soldare
que han mort als campa de batalla
tampoc no eren gane ben informats
dels veritables motius de la guerra,
ni dels títols que posseïen els que van
donar l'ordre de mobilització... Es veritat. La guerra, que Es l'empresa
Miß greu a qua pot consagrar-se una
colleetivitat, sol ésser resolta enmig
de misteriosos conciliábuls, o bé en
rembriaguesa de sessions patriòtiques
¡ públiques que agiten grans noms,
grans metàfores, grans sentiments,
pub que no informen pas sobre la
rel intima deis conflictes, ni sobre les
finalitats positives que s'hi persegueixen.
Reconeguem , però, que en la guerra
dita social el secret es més gelosa.
turnt servat i les responsabilitats encara més fonedisses que no en la
guerra entre Estate. Al capdavall,
l'Estat ha de dir alguna cosa, ha de
donar alguna explicació; si mes no,
ti el deure de la hipocresia. En canvi,
aquests decrets de mobilització obrera. no cal que vagin precedits de cap
preàmbul, ni tan sola d'una simple
presentació d'una :letra dc czeenea
que justifiqui en algun terreny, o dins
alguna convenció, la facultar del qui
Barna l'ordre. No. Basta, sovint, una
paraula dita amb energia, si COfiVé,
reforçada pel gest de ficar lt me
dreta a la butxaca, perquè neta una
ciutat vegi immobilitzats Ilers serveis, Hura fäleriques, Eurs magatzems.
Basta?
No sempret No sempre basta!
Ja sabem que la lluita ha de seguir si fa no fa fins a la consumada
dels segles, puix que tots els equilibris sonata són inestables i cap equilibra nou será asselit sense dolor.
Pera si almenys fos punible de
veure-hi una mica mes de seny i de
responsabilitat! No tant secret, ni
tant capricit
Carlos SOLDEVILA
dicions de cuticureus. eublmetes,
obres per adminietracto, l'obligaeiú de l'adjudicalan de cota/di!. les Ileis 20e1:118 vigents, sola
pena de poilor arribar a la suspensiú de les obres o serveis,
en el Set l cas a la i icts,s43 iba
con Inicie.
Conelrucciú Jun jardí per a
joc dele iranias a la Plaça
San!. Feanceec de la barriada di.
Stuhl Anduca.
.1uturitta1 el senyur
lic.V el'IliteiÓ pertilli: (10111 C5/111pte a la Comisan) del Pie cuijeimiIt de Goserliatiö, de la prarruga , tt leb mIld IC lotte eli iltie es
prapasa, del contracle reterent
/ti >1!1'\ 1 . 1
le loillIpeS
estipulo amb la Caett de Cardal.
Inrigir-se al ministre d'Obres
P n Iliques sollicIlant que sense
perjuilic i de les propostes que
laci la C o ruissio enearregada
d'estudiar l'aepeele finalices . del
p 1 ., 1111'Illa dele etillaeos ferrovia
os, 1 les res o lucions que sobre
elles ptigniu prentire les Coritoe a ebelis ateclades, es coniencin
II part de l'Estat les obres do
›upressiú de passos SI ilstil,
¡record ami, el prajecle dandi:reos ferroviaris.
C• thr ainb caraeler provisional
i filia ¡II darrer, dia de jtitty propia! al Consell Regional iu primne
Ens1it3antent
Cataluiiit
lurals ¡le la huila municipal de
Primer Enema:11mill.
.eutoril zar el senyor eonseller
regidor dli rbatillzacití j EiL1111phi perque doni romple a la C.iiiissiii d'Eixerttpla del projeete
preesupoet eepeeial de la dita
lana, que ha d'esser diseutit poi
l'Ajuntainent no« avial.
-' lIliil'itziil II eonseller regidor
SerVeiS

Donya Esperança Marsal Ribé
VIDUA DE GONZALO COMELLA
HA MORTT
després de rebuts els Auxilis Espirituals i la Benerlicció Apostòlica

A. C. S.)
Els seus tills Gonzalo i Esperanee, fills políties Coneepció Bruna i Vicens Fisas,
ri4fs, n4t, politic Marcos Viladoiniu, bes/lates, germana política, nehats. casino i familia tole i les ranns socials "Gonzalo Comelia" ¡"La Industrial Sedera, 8. A",
assabenten Ilnrs arnirs i coneguts de tan sensible pèrdua i els pregiren que la li»guin present en llurs oracions i se serveixin assistir a la easa mortuòria, Rambla
del Pral, 7. avni. dijous, a les onze, per acompanyar el cadaver a l'esglAsia parroquiat i des d'allí a la seva darrera estada, Cementiri del S. D.
NO E8 CONVIDA PARTIOULANNIENT

C01111.11Ci0e,

perqua d a ni e a mpl e a la Cande:eta
Consistorial del ine/eix 11011 1 dr il litt pr a posla relativa a la prarroga per tres Meso> deis actual,:
e ...mirarles subritinislrament
de fluid electric, de gas j de
ronservaciú.
Jubilacions forense, de .literonts fundonaris munieipaIS.
IMMIPMMIMM

MIMIMM

GRACIA- 11 5MBIA5? I t RACIA-RAMBLES:

No podem publicar les notes

pregades que no vinguin escrites en català i amb un
timbre o signatura coneguda

CAUSES VISTES AHIR ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
A la Secció Primera es va reune
una causa contra Francesc Sánchez i
Josep Martínez, acusats del delicte
de robatori. El fiscal, després de les
proves, demana raplicació de la pena
de dos /tiesos i ritt dia de reclueiti
per al primer, i per al segon, al qual
i.a aseen trobat 1111 revólver, uiil any
de presa.
la Sarda Segona van com cantaor Joan Rabentns 1 1.ean:1re
Vives, sustos d'haver robat una bicicleta. La pena que el fiecal va sollicitar ittie els fos aplicada a ton dos
és la de dos meses darrest.
ele A la Seccia Tercera, va compareixer Ferran Navarro, el qual va
promoure un gran esandol al carnet
Alt de Sant t'ere, a conseqüencia del
qual fou detingut per la policia. En
arribar a la DelegaciO va agredir els
eruardies de seguretat. El Bucal va demanar qtte Ji Inc aplicada la pena de
tres anys, quatre meses i volt dies
de preeó.
4. A la Seccie Quarta es van suspendre les valles que estarcir anunciades.

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera.—Divorci: Joan Caes/leves i López contra Maria Bonilla
i Villada i ministeri Fiscal.— Menor
quantia: Josep Antiga i Coromines
contra Joaquim Sureda i Iglésies i un
altre.
Sala Segona.— Divorci: Pere Goma
i Guaygues contra Concopció 'Fantifia.— Menor quantia: Ferran Vila i
Meso contra Nicanor Glas-in i Gacita — Mejor nuantia: Emili Sabata i
Roca contra Matilde Rosal Grelon i
un altre.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció Primera.— Quatre oral, per
danys, lesions, tinenca d'armes i
temptativa de robatori contra Gregor: Diez, Joan alahoza, Frederic Con
i Miguel Pujo!, respectivement.
Secció Segona.— No te assenyala111C111,.
Secció Tercera.— Un divorci: Erance s e Barret eontra Ramon Sunyer,
Secció Quarta.— Dos (erais per leSiOn5 i atemptat centra Vida! Valies
i Mame' Hernendez, respectivament.
TRIBUNAL D'URGENCIA
Dos divorcie: Francesc Rubio i Moren contra Amaba Cervantes Vea i
Suut vaa veme tres causes. La pri- Trinitari Martí contra Antònia Canteo.
mera per tinen ça illicita d'arma, con- Un altre oral per rebaten: contra
tra Erancesc de 1'. Cadera. Després Lluis Abra.
de les proves, les quals van resultar
favorablee per al processat, aquest fou
absolt. La segona contra Josep Coeli°
Garcia i Josep .Moreno, lambe per ANUNCIS JUDICIALS
tinenca d'arma de f.c. El s egon inri absolt i el primer va esser CEDULA DE EMPLAZAMIENTO
conderunat a un any de presa. I la
En virtud le lo dispue,to por el sellar
tercera, contra Manuel Garrido, per Juez de primera instancia del Juzgado
bever insultat i agredit un guardia niunero diez de esta capital en proviurba. Li va ésszr imposada la pena tienda de cinc,. de Febrero último, dicde :sis m'esos pel delicte tratemptat,
tada en el juicio de mayor cuantía nrocent aessetes de multa i dos mesos i tnon
itie por Dalia Catalina Valles Dalun dia de presa pel delicre de lesions. maa. contra otros y Don ‘'icente Vallé:
Dalrnau, por la presente se emplaza a
VARIA
rlicho Don Vicente Valles Dalmau,
ignerado paradere, para que dentro de!
Pel Jutjat nnmero nou, que Os el termina de nume dios conmarezca en dique instrue.x el atateri per Fincad: chos autos debidamente representado bade la tomba de Francesc Mach, ha jo apercibimiento de pararle el perjuiestat ofert procediment a la Genera- cio a que hubiere lugar.
litat de Catalunya, per de cas vol
Barcelana, tres de Marzo de mil noi n reniire pan en la causa que se se- vecientas treinta y cuatro.
gueix contra els autors.
El .Srrrehrrio,
ele Ahir van éS5er p,..ats a diera,.
PULIDAS
ea:ni del Jutjat de guardia Enric
Agueda i Garcia. Ernest Riera i ViEDICTO
le Tresquer, a inSläildes de Ramon
Vila, el qual els va denunciar perEn \balee rle lo dispuesto por el sellar
11C essent dependems d'una- iotogra- Juez te
primera instancia del Juzgado
r a del carro! Nou de la Rambla es número diez de esta capital en el ca pevan apoJerar de generes de l'esta- diente de declaracian de herederos de
blitnent ene e s teren einhargate.
1)ns:1 Elvira Beatriz Pascual Redrieuez,
„ir l'el fiscal del Tribunal d'Urgen- por el presente 5C anuncia la muerte sin
cia ha estat qualificada la causa segui- te s tar de dial Dita Elvira Beada contra Louis Eychennes, detin gut en triz Pascual Rodrignez.
que st:
baixar de l'asió de Marsella, ocupan- hermana Dofia Juana Pascual
Rosear diverses pistoles i altres eiectes. dríguez reclama la herencia de aquèEs dernana per al processat la pena 11a y se llame a los que se crean con
d'un any de pres.:, per tinenca
igual o mejor dereeho para que compad'ermes. Tarnbe ha estas qualificada la rezcan ante este Juzgado a reclamarlo
cama oy era Alfons Nieves per la pu- dentro del termino de treinta días.
hlicació d'un artide: en el perifedie
Barcelona. trece de Marzo de not no"Rehelinn", injuriús per a les autori- vecientos treinta y n'aire.
tats. La pena que se soHicita és la de
El SerrePnrio.
Iss ineeos i un dia de presa.
M..11;T-1NO PUJADA.S

Guirsos Cenfer&iteies
A LA FUNDACIÓ CAMBó
(UNIVERSITAT DE PARIS)
Conferencia de Jordi Rubió
fis sabut que anuaiment e, &ata

Es referi de s pees extensament a
la vida que hom lela a les temieret.
lloc de retina') i de tertúlia dat ata del
Ilit, enan la danta eslava malalta o
cenvaleeeent. tal con veietn en en
(liebres gravat valenciä iliconable del
"Sonmi de Joan Joan". En aquestes
tertülies o reunions, ele "neeres
estrados, qee deia Jarrete Roig, solen jugar gran paper. ra y e non'
anarei y sempre en eastella tant en
els inventaris con, en eis textos novelle s cos: eren davant del Ilit i ele
retaules sehretot en les escenes
l'Anunciaci3, se:tibien de vegades
reproduir-ne la magnificencia.
.1 cantinuacia parla de les reeantI mes o retrets, decorats de lien diversa manera a fudicar per les dades
dels inventaris, segons fossin /1/R5Cl/111 , o ferneninil. Si ele homes hi
tenien les armes, alarmes darm e saben) que ti esiatjaven el. perimns,
Im Han/Madures, pote tota mena.
f ins jors de eartes. En "Tirant In
Rlane" aque s tes recamhree femenines donen molt de jebe: g en el, centres d'intriga, els punto flaca dele
palaus per en els enamorare entren
i eurten d'arnaeat. Alti les danres
arcillen de vendes el ha p y. Aixi
aun la eambra colla donar al pati de
la casa lee recambia, tetaren finestres que tnlraven a l'hort, o al jardi.
als murs del pnlan.
El menjador era a peu lili. peor,
n le la ciiina, i teeint farol! (lad e e que
ene clneumenten la vida que fria.
no sol,: en les familiee nobles,
tanate' en lee de la Intrgesia. Parla
el conferenriant tambe de la manera
con' menjaven el: princeps, liasantse en les "Ordinaci en e " dels
do 'Mallorca i del rei Pene el Ceri1,1011;e,, en els capitels de l'Eixlmeni, sobre la manera de entejar 1
heme finament. i en algunes eartes
referi
privades del temp e .
ment a la planeta de rorar t'uta i als
utensilis corrents en elles taus
en el servei reial com en el de les
fatuilies
Einalmen( recordi els halls que
sellen ilonar-ee en acabar els gratis
dinars de ceriminna, i recorda la descripcia de la feta que fett donada
quan la eoronacin de la reina Sibila
al retan de les "columnes de marl Ire" de EAljaferia de Saragossa.
-- —
ACADEMIA
DE" EONES LLETRES

a la Fundacid Catulid (Celare d'Estudis de l'Art i de la Livilitzazió
Catalana), de la lanivereitat de Parre, un cure de conferencies per espeeialietes catalans. El daqueet any
:acera donant sota el titol segtient:
"L'arquitectura gGtica civil". Le primera conferéncia a estat a ciare,:
del senyor Jordi RubM, director de
la Biblioteca de latalunya i moiessor a la 1. - inver5itat, el qual desenrotltä el tema "L'ha'ntaeif, a Catainnya
en segles NIV i ¡leus-ne
ad un extracte:
Els inventaris notariais. deis quals
tan rica són els nostres arxius, han
cstat posats molt sovint a contribució pels historiadors de l'art. La literatura medieval, igual que la pintura.
situa :muelles dades en el sen antItient. i clic permet d'evocar- as la intimitat. Despras d'indicar algunes
normes de metode que s'han de tenir
en compte en la utilitzaciú de les
hitita literäries i trassenyalar
alguns exemples la gran importancia
de la influencia france s a en la vida
',ricial catalana en la darrera meitat
del segle XIV, pasea a tronar el
confereneiant eir les ..i.eneminacions
/me trobent usades en e h nostres
documents per a indiaar la casa cita
tadana. Parla deis ea,o: que aqueste, servien ocasionalment de residencia als reis, i d'aquells a lares. testa
moniats per les craniques i lee obres
literäries, en qua s'atilitzaven a tal
obiecte les esglésies i els convente
Parlà després de les habitarions
princi e als de la casa i de la vida que
Imi lela. En primer tenue de la
cembra situada derdinari al primer
pis, i del ui mohiliari, de la manera C011 era ueoorai1a i le l'e,rosetat lets Mita cosa que obligaya
50Villt 3 do7111ir-Ili tres i me, persones. Alluai les disposicions que donen
les"Ortlinacions" del rei Pere sobre
la manera de parar el 'lit retal a ta
seca cambra i ele diversos oficiats
que en tenien otra. les cambres
retten en els dncuments diverses denerninaci, lunes vegades segons Ilur
situaci n', o destinada. i Salives segons
ltitr decoracinS, i indica diversos noms
une rehen et1 els documents del seale XIV. Explica tambe el que eren
llegides
Les
els Ilits de parament t ele de remis
darrerament
i recordä algun episodi del "Tirant
FI dia 11 de gener. el 1'. Fausti
lo Blanc" en que els dos Bits són
Gazulla parla "dels darrer princeps
a la mateixa cambra.

de la dinastia !Almohade a . Ande abun.
däncia de proves deixa establerta la
correspondencia entre la versa') histórica donada pels principals cronistes
i el testimoni dels documents conteniporanis, especialment alguns de l'Atan/ de la Corona d'Aragó fins ara
ulla utilitzats per la critica. Aquests
documents comproven ¡ amplien la
noticia de l'estada en terres catalanes
d'alguns dels prínceps Almohades i
revelen els pactes convinguts entre e:
rei Ations II aril lo un deis has d'Alni,
dalins per a la presa de Tunis, datats
a Osca el 20 de juliol de 1287.
La sessia del dia 18 del mateix mes
de gener estigué dedicada a la co.
municació del senyor Francesc Cae.
nenes i Candi sobre "la romanització
d'Iberia ¡ la seva llengua popular
Scgons Carretes i Candi, la romanització d'Iberia no comença ainh e:
primer desembarcament de les tropes
romanes sine, arran de l'Imperi. un cap
aconseguit el total domini i després
d'un seguí dactuacions administratives. La iorta cultura autóctona ha.
gua d'aeser un fre pudenda a la ctul.
luna invasora.
Carreres ¡ Candi rebutja la idea que
reuecar pogués haver estat Ilenguatgz
general a tcta la Península: a rugeraen de rescantpainent de mots aus.
rae oposa l'existencia de nicas ibero,
com Mondragon, Ulla, Tolosa i
en terres basques.
Assenyala Ferrada de molts recele
cadors que han confies el Ilenguatage
parias dele ibera i dels bascos amb e:
que ens donen les inscripcions, el qua:
Cut 011 i altre territori pot correspondre a l'idioma literata.
Aquest enigma de la !lengua literaria iberica és un fet parallel al de
:a ;lengua literaria etrusca descorre.
guda encara malgrat les darreres recerques de Trombetti 09281 i Pironti (1933).
La llengua parlada a Iberia
e s ser consemblant a les que ere:1
ludes a les Gälies, a Ligarla i e a
illes de l'Occident mediterrani, toles
clics variants de les ita;iotes. I de la
mateixa manera com les conqueste.
de Juli Cesar no transformare/1 e!
Ilenguatge a França, com tampoc
Ligúria, aixi (legue pasear a Eepane:
en temes de la conquesta. tant 711,, perquè el tenme no era baetant per o
prodMr un cama sobtat en terres n:
:abades cona no ho fou per terres
recluirles, com les de Bascania, er igual; réuscar encara perdura.
El dia 1s de iebrer, el senyor
ti Duran i Santpere dissertä so e.
"Alguns cee:ariments a robra eeculo.
rica de la Catedral de Barcelon a !
aeompanyant el; seus raonaments
nernbroses projecciens . Parli pria
palment de les escultures dele sa:
XIV i xti tractà de fixar la 7 .7
tic:riada dec mestres catalans Jaena
Cascalls, Jordi de Deu. Pere Sangla
da i Pere 011er i de Falemany Matee.
[manea amb referiincies
ments cornprovatoris. Establi despr,
la iconogralia de reecultura deeora
tira dels claustree, test de les
de volta roen dele capitells, 1
••
sobre aqueets darrers a base dea
tos literaris contempoeanis de : que en pertneten de seguir pm
ment la interpretació de passatge blies i a lares representacions deriva
Ore dantignes llegendes i irada
piadoses.
CONFERENCIA CLUB
laeminent musideleg Dr. Curt Sacas
a Barcelona
Ja per als primera dies de 1,,
mana entrant Conferencia Culi .
xat la celebrada d'una confea
notable que ha sol-licitar a len:
ntueicaleg proiessor Cine Sache, e,•
director de la Colleccia dinstrumena
de mú s iza dc l'Academia XI ti
tAletnanyaj i ex-catedra:
la Universitai de Berlin.
Curt Sach., ben co:legut
seves obres sobre müsica i
mente antics, Clatre le,, quals 00555
sobresurt la seva darrera. publicada
recentmena que tracta su;ire la Histeria mundial de ;a densa. disser(a7à
per als a-seacrets de CO/IlerZ0Z:il Club.
escuilint per a aeueeta oaaeia tu:
trola torta avineet per a expoear,
manera de sugges.ve les
darreree investigado/es que porta fetes iaminent proiesscr en el terreny
de la musicologia. terreny dintre el
qual Can Sache preeisanunt s'In, esreclalitzat i ha excellit, mereixent per
la sera ti:ciencia cientFica la con?:
.teracio tant deis 1111.1 .5iCi+kg, con' dels
et,mauion ile 1 musica eti ges••••••n

PER A AVU1
Hospital de la Santa Creu i Sant
tes tit'30, al Dispensar,
Pau.
alalalties de la Pell. cameneamee!
Curs de Dermatologia, sota la
cia del doctor Noguer-More, a::
cenferencia a Coneixemente a
del metge generat. imprescindilde,
al tractament laca/ de la derrne:
Ateneu Barcelonès. — A les e
gona conferencia de la campanee
moralitzacia pública, organitza a.
Patronat Ile Proteccia a la
Conferencian:: doctor Pere Domasobre el tema: e Orientacions per e
la tirata contra la Praegilue!6-•
Institut Francas. — A les te, al. J.
I
..
nertrana disertare satine "Les
grandes legendes iran(alses-.
Academia Seneca. — A les 19. Maugritada del enes de atala. amb una
eonferència del semen! Frederic r a"
nao sobre "Pompeu Fahra i la seia
Atea".
Aseodació d'Alumnes de l'Escala
(Enginyers Industrials. — A les 19.
conferencia pel docter J' esas Mafia
Bellido. Tema: "Teolea actual de
Secció d'Excursions de l'A. E. P.5, les 20, els senyors Fazio u Reinet
•lonaran Ilila el , 17ieriMcia sobre "Una
exeursió al Partars-•
Societat Naturista de Barcelona
(Tallers, 22). — .1 lee 21, conierincia
pel senyor E. Clirnent i Ferrer, Tema:
"Els alimente i les emocione",
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LA PUILIOITAT

BARCELONA AL DIA
La Vida Corporativa
-Diumenge passat el Foment
lüs Arta Decoratives visita
:la Corona d'Aragó. Un
_
d'un centenar de socis
.,a entitat. acompanyats del
,• president, senyor Jaume
va recárrer fantic Palau
Ithal en visita d'estudi, que com- enia
nia dos aspectes: l'hi.störicorqueológic i el que es refereix
a la doeumentaciú que actual:..ent shi guarda.
Els assistents taren rebuts pel
..i:ector de l'Arxiu, senyor Ferran
vils i Taverner, el qual va desUi e el nombre de eolleccions
qae componen l'actual Arviu.
emi• comprenen la documentació
ce les Cancelleries catalanes des
segle IX, farxiu de la primitiva Generalitat i gran nombre
documents j volums que contenen valuosissimes miniatures
papirus extraordinariament
aloaträ alguna dels bells
exemplars de l'Arxiu de la Co
• Aragó i posa de relleu-rmad
l'interés que ofereix als erudits
i hisloriadors. Seguidament cont:nua la visita a Fedifici. i
senyor Marco explica detallada' , nt diversos aspeetes de la
construcció i dels canvis
•
havia sofert la destinad()
Palau. Comentà detinguda- el sostre i la galeria
• -• que corona l'escala pri,n. bellissima obra del Renalt ¡ única del seu caracter
coneix a Catalunya, la
fou realitzada pel fuster:eme Antoni Carbonen, que
-l'edifici al segle XVI.
Secció Permanent d'Educa1:istrucció del Centre Auto:,ta de Dependents del Co- ¡ de la Indüstria ha orgaun cicle de visites colla primera de les quals

sen ä el dilluns vinent, dia 19, rt
les deu del matí, a la filbrica
cervesa La Bohemia. Com a preparació d'aquesta xieila, tienta,
divendres, dia 16, a les deu del
vespre, tlndrä lloc ah local del
C. A. D. C. I. una conferencia
a eärree del cap de Laboratori
de la S. A. Damm, senyor Pere
Torrededia. Inseripeions j contrasenyes per a la visita, a la
secretaria de la Secció d'Educació i Instruccio.
La Secció Femenina del Casal
d'Esquerra Republicana del Districte I ha comenot els treballs
per a organitzar una -hmbola
benéfica, per la qual cosa s'adreça a tots els militante ¡ comerciante del districte sonicitant el
seu ajut per alleujar les necessitals deis pobres del districle.
Temps enrera, un sector (lo
naturals del Camp de Tarragona
constituiren una entitat amb el
nona de Casal del Camp. Avui
aquesta entitat. degudament
tallada a l'estatge coalcctiu de la
Lliga Comarcal de Catalunya,
la qual és fundadora, compta
ja amb una actuació ¡ amb mitjans per a emprendre una veritable tasca profitosa per a la
comarca. Cal. perb, que en justa
compensació a la importancia de
la comarca que representa. l'enWat cumplí amb e concurs de
tots els naturals de la comarca
del Camp de Tarrag o na que conviuen a Barcelona. A tal efecte,
ets (is dirigida aqu e sta chita púMi r a i '1s convoca a la reunió
axtraordinäria que so eiiIrdniarä
el diumenge vinent, dia 18, a dos
quarts d'onze del mati, a lestalge 5 ,aeial Plaça del -i entre.
núm e r o 3. principal.

El ecos sobre les idees de pau.AmI,• inateix rx.: que es va
e: cura de conferencies
c.
.rgatiima: per l'Associació
C , taiana pro S. I). N. sobre les
:Lees de pau i cooperació internacio•
cal cona a precedent históric de la
de les Nacions. La segona
:.,.tes conferencies anà a càrrec
-icretari del Patronat Univers' actor JoaquM1 Balcells, i va
Lunada a l'aula de Quirnica Ge. .ile la Facultat de C:encies. E:
Jnaguirn 13aiceils va parlar de
•-ció romana de la guerra
,,i". L'orador va començar
•--- al Collegi dels Fecials. en.:.us de la dcciaració de guerra
• es va referir als diversos ac•
cs- que es realitzaven per a
declaracions. El de la
en el Ilançamcnt d'u. -,mb el ferro tenytt de sang.

D'interès per als estudiants que trevers el poble enern.c. Les ballen.- Per tal de traciar assumptcs

entre es pobles vetas ens
-ira be el seu carácter lluitador
apoderar-se d'alguna cosa_ Les
• són de rapinya, veritabies rauper apoderar -Se deis
Leles
altres. Mes endavant la guercancelen religiús. 1 veiem
ca el Collegi dels Fecials amb
cerimänies que te cura de la
7- aCi i3 de guerra o be de penco• ran, sota ;a direcció del "Pa :um". El conferenciant va
que en passar el temps la
• •
avança i aques t avançat es higa amb el de la cultura
Pax romana, es a dir, la do-ió romana. Més endavant, i de• a l'ús que d'aquesta paraula es
- e en les diverses formes de salo"pan" arribé a significar feliciPax Vobis. Pero, per arribar a
semblant cal:a que en e:
hagués passat alguna cosa.
ns el que va passar? Una sintransformacin de les idees que
prbpies i que porten a concedir
es als estrangers. En aquests
• neguts hi ha encara dife•s. fli ha estran g ers que es
condicions d'igualtat amb
altres, perä. s'hi tro• condicions inferiors i final: trobem un tercer grup, que són
-.-rnçuts sense condicions, i als
el noble rotnä els ho pren tot.
• marxa pel seu canal triomfa:
a a conquistar tots els territo• e constitueixen el seu Imperi.
mä viu per la consideració
l'anomenada: perä tot això ho
:lenta en la seva correcció la
:ibans d'arribar a la benvolença.
u-acteritza pels scus preceptes
• .:75 nue formen la major part del
El romä vio amh estreta re:mth un Déu. Vol com p lir fidel- Cl pacte fet anth el Din. Per
•
vol q ue la g uerra q ue ell de ?ari sigui justa: pia. Perä no sempre
kronsegueix i aquesta es una de
',uses de l'enfandrament de la
romana. A més, ens troliern dar.snt de dues cnncepcions: 11cl-tenística, que posa l'home per damunt la
s ocietat, i la romana. que anihila la
Pe rsonalitat de l'home per fondre'l en
la massa. I aixi veiem com a Roma,
en el moment que s'intenta destacar
una nersonalitat osrgeix i
vn'ta la dictadura militar. Es cert que
els romans van fer sempre tot el p is.ihle ver demo s trar que les guerres
Pfr ells declarada eren fu s tes i pies
1 V irgili. una de les Animes antigues
tue troba el dolor en mig de totes
les coses, ens deixi la concepció de
.

de vital importáncia. són convocats
els estudiants que treballen matriculan en el present curs a la Facultat
de Dret de la Universitat Autónoma
a una reunió q ue se celebrarà el proper dissabte, dia /7. a les cinc de la
tarda, al local de la E. N. E. C. (Pati
de la Farrnäcial. Sera exigit el carnet
e, c0:ar d'eriguany.

=ci El Comen Directin del Casal d'Esquerra Estat Catalä del districte primer es complau a assahentan els socis i simpatitrants que ha
quedat ja instaHat al nou estatge.
Pau Iglésies, 55. i prega cte passada
als assnciats que passin pel dit estatre de les vuit a les deu de la
vetlla, on secan posats al corrent
dassumptes molt interessants.
GRACIA- AAAAA ES? ORACIA-RAMILIES!
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d'Irlanda • 'he formet
DE

A In costes
un important Meló que s'Internar* •
Europa 5 produlre forte temporals de
Sinnt • les entes atlentlgues.
Tanteé • l'entrada de la mar B11tica fe mal tenles I e. ~n'en
forte, nevadas degut • une depreelid centrada • Dinamarca.
Les •Ites p reaslon. salan situados
a 1'110.110c, entre les Atarte I
mirieo, on el tempe d. So, atol com
també a gran pan de la PenInsula
Ibtrica.

A

ESTAT DEL TEMPS
CATALUNYA. A LES VUIT

Domina bon tamos, amb cvi gelrobé serè I venta flulan del sector
nord.
Las tem p eraturee han estat
però sota la Influencia dele y ente de
ponent que s'estableisen • la Peninaula Ibérica s'inicia un nou augment
de la temperatura.
La minlme d'avul. a Mirla, ha obstat
de 10 graus iota neo, i a La Molina ha estat da 7 g raut iota viro.
(Les observacions del leMpS a
Barcelona, a les Vol, wan o la cap.

galera de la primera pagina.)

La Mar
SEMAFOR DE MONTJUIC
Observacions meteorològiques;
A 5.11 ixent rent a l'Est fluix,
cercle clar fina a les vuit que
ha passat el vent al S., al migdia S. S. 0. molt frese, cel amb
cúmulus j horitzons duns, i a
sol ponent S. 0. frese, mar marejada del S. 0. i el cercle queda
dar.
Barbmetre, 750. - Termbinetre, 14.

balandra, una corbeta ¡ Ulm bergatití goleta que rebolinen, i un
pailebot i una goleta que van
vent en popa. Pel S. una corbeta
que passa a ponent i un pailebot
a motor de deis país que ve al
port, i al S. 0. dos bergantins
goleta, una balandra ¡ dos paflebots que vénen en popa; un
berganti goleta i una goleta quo
rebolinen, j dos pailebots a motor que van cap a la mateixa direcció; de vela tialina, tres falutxos per a diverses direccion,
i un cap a aquest port.

MAQUINES DE COSIR
I BRODAR

WERTHEIM
LA MARCA DE QUALITAT

L'activitat política
Festa catalana pro-monument
,Josep Moragues
A l'estatge del Fontent de la Sardana d'Ilostafrancs, tindran Ilec dem g . dia 15. i dissabte, dia 17. les reunions de les entitats sardanistes que
vulguin collaborar al festival que
sota el nom de "Sardanisme" es farä
el dia 23 del mes que soto, per tal
de recaptar cabals per al monument
a Josep Moragues.
Són nombroses les adhesions d'entitats i particulars que per a aquesta
t'esta reo el Comité de festa catalana.
installat al Carmen de Sarria, núm to,
interior (Foment de la Sardana d'Hostafranes), la qual cesa fa preveure
un èxit.
Esquerra Republicana de Catalunya
te, a les
El vinent diumen g e,
l a l'estatge
dome del mati, tindrá Inc
social del Foment Republicà de Sam
un vermut d'honnr dedicat a tots els
militants de rentitot que treballaren
ver la consecució del triomf electoral
en les darreres eleccions mur/le:Dais.
Ni assistiran el senyor Unís Com.
nanys i altres dirizents d'Esquerra
Republicana nie Catalunva. Per al maior èxit de l'organització i bon ordre
es nrega a tots els nue pensen assístir-hi, que vulguin retirar el corresnonent tiquet de la Secretaria del
Fornent Republica de Satis . Cros, 5.

SITUACIO

A les estacione i fielals fumen
decomissats, per no reunir los
deglutes vondietons per al (muslim públic; 8 cape de bestia'.
vaeum; 55 de 'lance; 2 de capta;
1 de porqui, j bLP d'aviram i eonills. De eaea foren decornissats; 1.3 2 2 tords. Tambe finen
decomissades 30.000 quilos de
tal.onges.
A l'Escorxador t'oren decomissale: vaques. 19; vedettes, 4;
mollons,
ovelles. 22; xais, 23;
crestate, 2; cabres. 18; eabrits, 21; mares. 9; solfpeds, t.
Al mercat de bestiar: llanera 2,
i capri, 1. Com a decomissos parcials es registraren els següents:
81 t'elite vactun; 923 de llaner;
37 de porqui. i 11.073 quilos
d'espurgalls i despulles.
Ale niercats públies de provelments: Foren decomissat e, quatre quilos de carne diverses;
19.915 de peix; 356 de despulles;
13,330 de fruites i verdines ; avi.
maul. 1n3 unitats, i ous, 1.5 7 3 unitals.

¡heme tal com ell l'imaginava. l'individu destacam de la multitud, perä al
servei d'ella, sacrificant cl seu amor
conduint el sea noble a la Italia
promesa i conquerint et seu termite;.
Es l'fmnie amb valor clhome, no anullat per la mea. La conferencia del
doctor Joaquirn lìalcchta. fou escoltada atentament pel distingit auditori
q ue omplia l'aula de Química general
i va ésser subratllada per una ProlongadissMia ovac:n.
La conferencia del senyor Pere
Rosselló.- El senyor Pere Rosselló,
sots-director de l'Oficina InternacioMOVIMENT DEL PORT
nal d'Estudis de Ginebra. donará una
conferencia sobre el moviment educatiu mundial en 1932-33, al SemiVaIxells entrats. - De Consnari de Pedagogia. Aquesta conferen- ta/lea i escales, amb carrega geut
d'ésser
alomada.
cia que ha ha g
avui, a les set del vespre
tindrà

ELS ESTUDIANTS

Servei Meteorològic
de Catalunya

Relaoló deis suya', realitzats
durant el mes de febrer d

Moviment de vaixells a posta
de sol. - Demoren a l'E_ mia

Budieti Pedaeiyie
UNIVERSITAT AUTONOMA

ELS VETERINARIS
MUNICIPALS

Solidesa - Elegància
Ultima creació
Infinitat de models
Mutile obert

Moble tancat

Pessetes

600

Maquina Bobina Central
WERTHEIM, amb moble
"Secreter"
Cus endavant i enrera
Central: AVINYO, 9
Telèfon 13077
i Sucursals

neral, el vaixell l'omites "Suecava -, de l'Agencia Mrta. Mullen;
de Palamüs, alub carrega general, el vaixell "Ampurdan", de la
senyora Vidria de C. Martorell;
d'Eivissa, amb corren, inereaderies j 18 paszsatge., rs, el motor
corren "Ciudad de 31alión";
Maó, amb corren, mercadertes i
1 6 passalgers, el vaixell correa
"Rey Jaime II"; de l'alma, amb
corlan', mercaderies i 121 passalgers, ei vaixell corren "Rey
Jaime l"; de L'ab Palmas j escales, amb 38 passalger a i ciirrega
general, el 1110101' iiurreu
de ladrid - , tole quatre de la
Cia. T ransinediterranta; de la
mar, t'id' el seu equip, el va raen
pesquer "Santa Cristina", dels
senyons 31ar14 ¡ Cia.; de Marsella, anib càrrega general i de
trànsit el motor "Darm', de la
Cral. Combalia Sagrera; de Nov.i
York i anth earrega
general, el vaixell "Naventar' . , del
senyor Fill de II a motu A. Ramos;
de Swansea, amb ritrW, el vaixell
dato, s "Asko", de [Agencia NIrta,
Vit t5' .

Al dio. ii

"Río Resós", de la
Transinedilerritnin.

Vaixells sortits. - Dislänein
navegada d ele v aixells que avui
han S o rlit fora irl i ortt i ö es n.o_
ben els espanyols "Itanion Alonso R.", en Ilast, cap a Port 31usel,
del senyor Fill de flamon A. Ramos; "Cabo Blanco - , amb ciarepa general, cap a Pasajes i esdel senyor Fill de /1i:unid
liosch; l'holandés "Fauna" , ami)
earrega general. cap a Palerm,
dels senyors Talavera i Fine; el
yatch nordamerica " Cyprus ",
ionh el seu equip i 3 passalgers
de transa, cap a la mar; el 110Jume "Einar Jarl - , cap a Londres
i Anvers, amb eärrega general,
Ichs senyors Filie ile 31. Condeminas; els corren; "Rey .laitne II", amb passalge i carrega
grmeral, cap a Maó, i "Rey Jaime I", amb passalge i càrrega
g eneral, cap a Palma, tols dos de
la Cia. Transinediterränia,
MOVIMENT D'AVIONS

AHIR
Aeròdrom de l'Air-France. Procedent de Tolosa, a Ies 725,
arribà l'avió arre eorreu, tnereaderies ¡ 1 passatger.
Procedent de Marsella, a les
7- 3 9 arriba amb rorro',
niercaderies i 1 passatger.
Peor edent de Casa blanda, a lee
1 3511 arriba atril) corren,
mercadomes i 5 passatgers.
A les 1 101 sorlí l'avid cap FI
'rotosa , ainb .mrreti, mereaderies
passatgers.
A les 1401 morfi l'avió cap a
Marsella, raid) mercal-1eries i sense passatgers.
A les 741 sortf l'avió cap a
Casablanca, amb corren, mercaderies i 1 pa,salgers.
Aeròdrom de l'Aeronitutloa Naval.-Procedenl d'Estutgard anib
escales a Ginebra i a
les 1710 arribé l'avió "R01111BACH D-1720 - , ami) correu, mercaderies i 6 passalgers.
Proceden! de Madrid, a les 12.
acribir l'avió "FOKKER 11 ECPPA", ami) corren, inereaderies
5 passatgers.
A les 8 sortí l'avió BOHRBACH
D-1727" cap a Estutgard, ami)
escales a Marsella i Ginebra, amb
corren, mercaderies j sense passatgers.
A les 935 sortt l'avió "FOKHER 10 FC-AMA". cap a Madrid,
amb corren, mercaderies 1 6
Passatgera.

Noticies Soltes
El diumenge vinent, a les deu del
vespre, tindrä lloc al Coliseum Pompeia,
de Gracia. una vetllada artístico-literario-musical organitzada per l'Associació d'Auxiliars de Farmacia a profit
del; seas consocis en atur 1 org6s.

districte runa, juntament amb la visita
medica gratuita, reben en aquest Consultor', lambe gratuitament, el rernei
necessari, coto especifics, injectables, etcètera.
-Aquesta nit, a les ente, se celebrarä
al Partenon el hall de gala que la Penya Iberia ha organitzat a honor de
FE
E
lea serm,retes emplearles als "Metros"
Aquesta és la temperatura que s'oh_ de Barcelona, en el qual es proclamara
serva sorna en el transcurs de la "Miss Metro 1934".
tifoide, escarlatina, xarampió, crisi ¡acta, verola, febre puerperal, etc.
Se la pot fer Imixar quasi instantaniament, i al matriz temps destruir
que aval surt el segun L intern
la infecció, fent prendre al malalt,
com si íos una tisana i al més rapodament possible, tres o quatre vasos
dc Boisson Blanche de l'Abat Magnat. liedarció 1 mimInIsnació: Urgen. 155.
La Boisson Blanche destrueix els ger_ p gr segona, teleron alaso, Barcelona
ublica, ultra una copiosa InformacIG
Incas microbians de la sang, que són
teatral, la farsa Pli tres geles
l'origen de les :natales febrifugues.
UNA NOIA SEGLE XX
Aquesta beguda es basta per a de- de J. Bala I GUIVernail, al Dual II ha estat
una obra en el ilarrer
tenir les més greus infeccions.Ella disungdrla
org,unizat per la Federad() de Teatre
ita salvat milers de vides, i a totes
.Arnateur
les cases han de tenir algun fiasen Remé. val 75 céntima! - Compres-101
en previsió. A totes les farmicies es
La "Senyoreta Mecanógrafa 1934,
ven a 320 pessetes el Rascó.
que sera proclamada el proper diumenge,
El Consultori Medie gratuit que la dia 18, al Gran Teatre Novetats, i a hoGermanor Catalana i Republicana de nor de la qual tindra Hoc el Iluit Ball
Gracia ha installat al seu local social de Gala del Palau de Belles Arts, seré
del carece de Santa Agata, número 40 aiji mateix objecte d'una preada dis(Gracia), que ve funcionant amb exit Uncir.; oficial. Aquesta distinció consiscrexent des de la data de la Seva inau- teix en que, per expressa invitació de
guració, sota la direccié del doctor la Cornissie Organitzadora de les Fes.A. Sabater i Cantó, sha vist precisat tes de Primavera que preparen l'Ajana ampliar els dies de visita de la ma- tament i la Generalitat de Catalunya. la
nera següent: Doctor A. Sabater i Can- damisella afavorida amb el Mol de "Setó (vies respiran:mies i medicina gene- nyoreta Mecanógrafa 1934" prendra
ral), dimarts i dissabtes, de set a vuit part en la Batalla de Flors i altres fesdel vespre; doctor Jaume Ayuso (apa- tivals que se celebrin amb l'esmentat
rell digestiu i medicina generala, dime- motiu.
eres i divendres, de set a vidt del vesBanyeres lavabos,
pre; doctors Venanci Castellanos i
etcètera
cm; Mas-olas (ronyó, vies urinäries i I
I
Rda. Universitat, 9
sifiliografial, dimarts i dissalues, le vuit
a nou del vespre; doctor Tomas VerLa Comissió de Festes d'Unió Coopedaguer (cor, vasos i medicina general?,
dimecres i divendres, de sis a set del ratista Barcelonesa prepara per al proper
diumenge, dia 18, a dos quarts donvespre; doctor Carles Ayuso (infancia),
dirnecres i divendres, de set a vuit del ze de la vetlla, al seu saló de festes,
respre; doctor Josep Pone (malalties Urgell, 178, un grandiós ball de gala
de la bocal, dilluns, ditnarts, dijous i amb tnotiu de la proclamació de "Miss
dissabtes, de sis a set del vespre, i di- Les Corts /934" i la seva cort d'honor;
inecres i rtivendres, de vuit a nou del els ballables aniran a cárrec de les orvespre. Les persones necessitades del questres "SaMns" i "Jardi".

HILE NOS OE NI

RECORDEU-VOS
ei rof.lre

ERO GOER

Els Fets Diversos
A la placa d'Urquinaona, pel proce- premta on es tira el setmanari morardiment de les misses, Ii fiaren timats quic "Guión", i manifestaren que el
a Joaquima Forcadell la quantitat de peribdic havia estat denunciat i que
cent pessetes j un rellotge der.

la platja de Can Tunis, davant
la fabrica del Vidre, intenté suicidarse, llancant-se a mar, una dona anomenada Francesca Seria i Messeguer,
setanta-tres anca Fou estreta i conduida al Dispensari de la barriada, on fou
auxiliada de simptones d'asfixia i despees traslladada a l'Hospital de Sant
Pau.
- Ahir al migdia, al carrer de Sant
Rafel, Joaquima Venia i Garcia agredí
Teresa Gonzalez i Vila, ile trenta-tres
anys, mossegant-li la ma ¿reta, i 1t ocasione diverses contusions, de les quals
fou curada a la casa de socors del carrer de Barbara.
- En el precis moment que intentaven cometre un robatori en una casa
situada al carrer de Lloreng i Barba,
prop de la caserna de Santiago. atina a
les quatre de la niatinada. el "sereno"
Feu i el vigilant Sans sorprengueren
tres sitbjeCteS, als quals donaren l'alto.
Fu comptes doheir, els desconeguts fugiren, i foren perseguits pels esmentats
Feu i Sans, f ine acnnseguiren detenirIns, i els conduiren a la Comissaria de
Pnlicia del Nord, nu manifestaren anomenar - se flenet Garcia i Ferrer, de dinou anys, dorniciliat al carrer de MO111serrat, 19, tercer, primera; loan Pla i
Estrada. de vint. habitant al carrer Nott
de la Rambla, 5 3. primer, primera, i
Enric Portnles i Red& de vint-i-quatre
anys, amb &mica' al carril- del Corren
Vell. I. tercer, segona El primer dels
detinguts. en fitgir. caigue a tema, i s'ocasionä ¡orces contusions a la omisa i
canta esq uerra: fru auxiliat al dispensad de Sant Martí.
- Uns desconeguts que es frien ra s
-sarpeolic ntam-

per ordre superior portaven instruccions
per incautar-se de l'edició. Els fingits

Vestits
d'adolescent
Totes les coses en el moment que
s'estiren. s'estiren, sense aconseguir
encara la seva dimensió última, prenen un posat grotesc. Es deformen,
perden tot sentit de la proporció i
arriben a sembiar una cosa totalment
diversa de la que en realitat voten
esser. Aquest éu el ras terrible de
l'adolescencia. L'infant total té un
seguir de gricies que mai més no tindr é ni en coneixerä de millors. L'home adult potser no és una cosa plenament graciosa. però almenys el que
en eh é. disgraciós guarda una justa
proporció amb les altres coses.
L'adolescent, agateu-lo per alli on
vulgueu, és una cosa totaiment desproporcionada. La nou del coll establint un campionat ridicul amb el
borrissol de: bigoti; l'assecament de
la veu contrastant amb l'aire atuit
dels ulls; les dimensions del cap que
sembla que juguin a jet amb la liargäria deis peus. I sobretot, aquella
absoluta desproporcie entre les pretensions dels seus afectes i les n'in
possibilitats inteHectuals.
Tot aquest tripijoc de coses que
raen a tornar disgraciosa la figura
de l'adolescent, Ilarg ele braços, desmanegat de moviments, amagar rera
una veu que no sembla la sera, ve a
complicar-lo, amb una obstinació mai
vista, la déria que han tingut toma
les generacions de disfressar els adolescents i fer-los anar d'uniforme.
Jo no sé per que, l'edat física que
hauria desser mes dissimulada, la
moda de totes les èpoques ve a exagerar-"a, a fer-la mis evident, i a
estones més estrident. Als meas
temps d'adolescent regnava el vestit
de marinen. J a he vist molta mariners de gran patasca; n'he vist que
fden un veritable goig. El que no he
vist mal són mariners arnb nalga
curta i mitjonets o mariners amb un
coll blau electric. I moits xicots
la mera generació van anar lluint
pels carrera de Barcelona uns escandalosos colla blaus e:éctrics i unes
garretes allargassades i bonyegoses
entre uns mitjons negres i unes calces acabades amb tres botons daurats. Jo wag éser un d'aquells xicots i sé que tot alió ho portara amb
un gran fastic.
Ara ha canviat la indumentaria,
però no ha millorat pan el nennt ni
la intenció dels sastres d'adolescents.
Jo he vist retallada damunt l'horitzó
blau la silueta d'un jugador de golf
evolucionant entremig de garroiers;
jo he vist el cos esvelt d'un golfista
picant la pilota amb el seu "club" i
la seva cama i el seu brag Jent un
angle magniiic. 1 aquella indumentaria nflia semblant adient a aquell
esport. i mita fet semblar més graciosa la figura deis iugadozs.
Però aquelles calces, amb aquelles
aguas serrells, traspassades
al cos desproporcionat d'un adolescent que juga a futbol davant de
l'Institut, ein se/n .o:en una burla desMelada. No sé si aquestes calces
desafortunades sän pitiors o millora
que aquells colla blaus electries, però
emil setnbla evident que tampoc serveixen per a fer més passadora la natural desproporció de l'adolescent.
No sé si us heu fixat que d'una
quants anys enea els adolescents obesos són molt més nombrosos que no
eren. Agaiar un infant d'aquests que
tenen la tendencia a l'esfera i vestirlo de jugador de golf es massa fort.
D'ad a uns anys les iotograiies
l'epoca ens faran catire la cara de
vergonya. Perque si el meu amic Sebastia Gasch i jo rolen sortir pel
carter vestits de gell o de mariner,
la culpa serä nostra; ningú no cris
hi obliga. En canvi, rnolts daquests
adolescents rima anar pel carrer
arrossegant insatisfets la cesa indumentaria ridicula i arressegant la
terrible vergonya d'ésser victimes de
les iacecies dels atices.
Jeroni MORAGUES

policics s'emportaren tota la tirada. i
el fet fou denunciat a les autoritats.
- Ahir a la nit, prop de l'estació
de la Bordeta, descarrila un cotxe
del Metro Transversal. No hi
cap desgracia personal. Per aquest
rnotiu la Hola quedé interceptada. El;
tren; sols funcionaren fin; a la pIaea
d'Espanya.
- Als voltants de la cotxera
dautobusos i prop del dipäsit de la
Campsa, foren detinguts quatre individus que infongueren sospites. Foren conduits a la Comissaria d'Ordre Públic, on els interrogaren.
Emili Riumbamba Casares
presenta una denúncia contra un individu que conegué per mediació d'un
amic el qual, després d'anar algunes
vegades per casa seva, ii proposà la
venda d'un quadre religiós que tenia
per sis mil cinc-centes !Mires cateeMies. ja que el (madre era de gran
valor. Allucinat, Riumbamba no M i
-guécapinovetlmrdnunciat 630 pessetes que calien per
a fer el pagament del perit que havia
de tasar el quadre per a la sera venda. Qua ä tingué al set' poder els
diners el denunciat desaparegué i
ha tornat a veure'l mes.
- A la placa de la Universitat
dos desconeguts estafaren a Evarist
Espanya cinc-centes pessetes pel procediment de les misses.
Els serveis de l'Institut
- Al passeig Maargall ¡oren deMunicipal d'Higiene
tinguts Miguel Avellan, Rarnona Dinojal i Maria Martinez Robles, que
Serveis prestats el mes de febrer
íittien una partida d'aviram de corral
Secció de desinieccis.i: desinfeeque acaliaven de robar.
cien; CM Canos de deitinciO, 247; ea
Laso, de malaltia. 2o7; pisos desliogata, 7u9; airees motius. 132; als ce.
mentnis , 3q : al; dispensaris, 10; ata.
totn n;lids desinfectats, ti; mobles a domicili, 34; pone desinfectats, ¡-,5; robes desinfectades en els grans autols derrnatóless aconsellen
claus. z.noll peces; rentades abans
d'ésser desinfectades. 1.053; planxa.
E emplear les cremes o pastes per a
des, 1.053; rcpassades, 475; cremades
en els forns inodors. 119. Servei de
afaitar, amt preferència al sabe; i totes
desratització: local; desratitzats, 2.740;
P05505 de pa emmetzinats coHocats
tes formes salsonoses (vegi 's • Manual Je
a diversos llocs perque seis indigna
les tares, 41.217; recollits l'endema,
Cosingticas, Je' Saafeld. traducci6 del n
4.439; que hom suposa nienlats per
les rates, 11.370; ratea recollides viDr. Peyrí , pkgi ns 86).
ves, 2.242; mortes, 986; incinerades,
3.228. Secció de Policia Sanitaria:
En tte.tote• . Ie*crtmeS.' ta
inspeccions, 273; reinspeccions, 513;
comminatbries a particulars i expedients a la Superioritat, S82. Sen-ei
especial antivariolós: varicelles, 22;
veroles, vacunacions a l'Institut, 4;
ordree de vacunació tramitades, 1.181;
revendes, 149; certificats amb resulna estat elaborada pensant en I higiem
tat positiu, 358; negatiu, 21; domicilis ignorats, na; no slan vacunat del' Gr....ura
C
i llri taCi ON
pell. Erécti
Je la
pe
gut a diverses malalties, 23; per deuncions nintivades per altres
picors, srans,éte. ; La car' riespré
tics , 137; citacions tramitades, 51; cèdales esteses, 109; volants de recod'afaitar-se, h querlsui fina, fresca, suau,

PASTAv NIX

senae aquell encarcaratnenr que h fa
.semIslir que té els mueles J'una sola pecis
ni aquella cremor tan molesta, cle
tat • l' anti ga.
Detsso,-h• en droguen° a periumenes al poeu
aSo Ressetes

s le

Il ota, 37; volants comminatoris, 642;

vacunare degut als volaras comminatoris, 5 49: tramitant-se, 547; dornicilis ignorats, 273. tienen') d'Epidemiopaperetes de defunciO, 1.447;
actatiments sie diagnóstic en les paperetes de defunció, contestades, 15;
no contestades, 9; in_speccions ordea
nades als metges de l'Institut, 78;
vacunes antitifiques per or, Mundea
per l'Institut, 217 dosis; comunicacions ¡manieses a la Superioritat, 6o;
a particulars, 2; tafilete lliurats als
metges, 3; hospitalitzacions de malalts infecciosos,

Dijo u s. 13 de mar,: *de 19:31
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ni!. a
Vul, taran, a Ir'
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Telafon 710114
Valinola, 111119-2,1
Aval, dIjou • . tarda. a les 445. I tila a
dos 5115115 de den:
ECLAIR JOURNAL
CL OOOOOO ec LA CAMISA

19691

Asen, dunlis. tarda. a le s quatrie, 1 int.
los den: REVISTA, DIBUIXOS. I la g1 en
pral:veló fea

e511 insuperable de

A lea r, LA PASION Y MUERTE DE
N. S. JESUCRISTO. A les Il: ALAS EN
LA ALDEA, l'obra eirn de bart0me3
pee' 'da: LA PASION, nil, ALAS ON
LA ALDEA. Diumenge, a les 1 it LA PA510 5 a les 6 a /es 101a: ALAS EN LA
ALDEA.

CARBAJAL
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ARTUR LLEDO

MARGARITA

ti apy n tertaa. Viarne .tintirt. Manual iteres. et c . Denla. talaba a les A. 131111q,,,,,
1 pta . ilarrera represeeraelei de LA
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POMPADOUR. Dissahae. niiimeega i ni
!loas, liachilat de le ant Joaep. Dieran:as
extraorlinarls, F.6 daapana ala aentres
do I craiillts

pe, Jaba
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SALONS CINAES

23 - Te/f. 13352

\u :O, estrena de

Cinema s

TIVOLI

1

Annabella i Albert Prejean

4 tarda 1 10 niti "E.1 hnintiro invisible",

REINA EL AMOR

!

CINEMA ESPLAI

Claudette Colhert I Fradcr a•
Sen filma' Paratnotint

Marra

CDRSEGA, entre Montaner I Arlbau
I PZRAMOUNT GRAMO. LA SUERTE
I C A 13ETTY. AUDIENCIA IMPERIAL.
1 1 . ••2 1 0 i \ Egtmlb (nones tarda).
a, CIRCO O CHICA?, per Carmen

Bti-

1,• .,,, innre.). LA ISLA DI LAS
i

1

ALMAS PERDIDAS, en espanyel. per
Caa rlas La ninton. 11 6 13 Lupia I la
Hular Pantera'
.

TEATRE POLIORAMA
Cce-ca"t la d'alta comedia Herrero-Soto

1w.1 4 Ce .4 . rea'. :ier
,
a dl i: LOS NIÑOS SEVILLANOS. i s rna, /a -da. popular: JUANITO
ARROYO SE CASA. N'o: LOS NIÑOS SEVILLANOS.
•

Trio

4a
net. a 105 I,
la superpradneein 10(

PUBLI CINEMA
ertualitatte Mundial,

•

fruten Maunr

Companyta de cornac/1a
Rivera

, .
s.s ,

.•

De

CINEMA PARIS
ana: REVISTA.
ONDAS MUSICALES

'Huta.

Rosas

MADEMOISELLE

Aleo tat.idy M.idge La a., 1 ello
Kruser

EL SEXO DEBIL 1 • El abuelo de la criatura
• -.2;,11 . ,

1.1

,

1•

1..iiii..1
Filma Metro Outelwyle Mayer

ECLIPSE
L' DE. SOL
Nit,

azul, Arlultini•
De,m a ne , u luid::'. 1111, '
12, n i1111 , UNIDOS EN Lt VENGANZA
. Et. PRIMER CIERECtio DE UN
HIJO
,

11,.• despaisuli
andi tres die,
d'atallcipatild

MADEMOISELLE

Ifflai/Mtgagng•gg••n

MASNOU TERRENYS

00 eiee:. /ron: SnlarS llora lorrea l /canees. finó: 1• Toven e:a. Sale. 5.0, 2., asea
de 0 a

Otill creaci0 ar, Gary co n b e r
en ••panyol.

i

voleu canv ar

PATNE PALACE
larda: "El loco aviador". aap.
Continua
do de amor", en Papal/vol_ -Mi debIlidarl".
Lilian Han ey. Airare/0

termini i

al

EXCELSION

I

un ALEGRE VODEVIL

POLICLINICA FARRE PIJOAN

-armes
•
Dere , tes satuals
Rambla de Canaletes, II, 1.er

COMTAL

C.ontImia a 5 tarda: -La Di-Dela del fuerea
co''. - 0 1 p l . de 103 Marinos", n'arrea
"El beso ante el espejo", Paul

Lukas

CAPSES DE LUXE
per a

casaments I bateigs

MONUMENTAL

Capase a mida

continua 345 larda: "Hotel :1k' estudianles". -Farsa eentra taren". "Ael 3. 3 FiroadWay", eti espanvoL Joan Blondell.

BARGUES
Sant Pau, 38. -

Tel.

20274

ROYAL

in.nriuna 345 Eir.la:
priEnticro
nil
"Fan,,; Chutes tal
es bruadwdy", en espante/1,
Atraca:e

70,in

jATENCI •

4

Evita i cura

1110HEMIA 1 PEDRO

s'is 1.01,14: "El putill maiav0",
in'eronika". 1-'1,ncisea °Jai. "l'amplr:esaa
1933"
Continua

'manche" 1 "King•Kong".
Capital. - "El testamento del doctor

buse".

Polea".
Centric Cinema. - "Yo, tú y ella". "La
dama d01 1•1" 1 "Trata de blanaaa".
Collieum. - -.%legre a la dala" 1 -Reina
el amor".
deColom. - -Por un snlo desliz",
jes la pitarra ablarta". "Alerto/ prohibirlo" i
Journal".
Comadia. - "Jaque al rey". "Con el arrua
al melln" 1 "lieroe o cobarde".
Comtal. - "Un par de tios" ,
sobrilas de Australia" 1 -Vida nocturna".
Diorama. - - La gran duquesa". "El amor
y la suarte" I "Nuestros amores".
Enteriza. - -Esposas mal comprendIdas".
' ahijares que matan' I -Gran floiel".
Exceislor. - "Nido de amor" 1 "MI (letal11.1m1" 1 -Hacia la luz".
FantalIo. - "Poder y gloria".
Farnina. - "Un halo an América".
,, yo, ti) y ella". -Odio" I "Pa-1 el amor". lotes tres en espanyol.
Goya. - "Alma de centaur0", "La con.
-ntida" 1 "La locura del dalar".
Ideal. - "Compensación", "Infamia" I
- La momia".
Intim Cinema. - "Al despertar" 1 "El
manstruo de la ciudad".
Iris Park. - "El gran domador". "Paprika" I "Un ladrón en la alcoba".
nursaal. - "Malodta en azul", "Un tilap -ra al amanerar" I "El bisar nagro"
Laletaril. - "tos (Timones de! mo ned" )
huarfanita". "Daceprian" I "Mamarias de un billete de banco".
MaJestic. - "La Isla de las almas pardi.

ARTC1310.:M.C3031.[It

I

-AH CO Arriad-

abuelo de la Criatura".

Volga. - 3'4 1 tarda I 945 ntt: "Des CO.

razonan y un Pitillo" (nom65 tarda) -El
ordenanza" 1 -raiacto notaste".

NIUSIC-HALLS
Apolo. - rada Se/mana d e ba3. Vedettes
friwili ,dmes I Marearles Fifí.
Be - Ta-Clan. - Tarletals, Rosita Valles
lata 850111.
Pompeya. - Exil definttlu da Eisle Bayron I d e la formidable orqueacra Deman's Jazz,
Edén Concert. - Deu debuts nous 1 Ce1 a -ta arijo.
paoalin Room.. - Temple de la trIvolltat.
Anire:ma alartin.
Stambui. - Gran exit de 05151 Wilson
Carmen M'altero,

DIVERSOS
Moison Doras. - Orquestra e00entr1ca
rAe II Irlo Jazz ,

Saló Doré (Granja Boyal). - "Richard
I farra. - irhansonnieral.
Tiple cara flamear, dirigit per
Triana.
Pepe Hurtado,
Casa Llibre. - Avut 1 cada Gla, The dan.
Hotel RItz.
east.

- Avul I cada dla, The dan.

4144•44444+1444444.44.44.1
00q1.11daC1 10 ruinoaa
MOblee zi.tr3.4-513a3. CCa oaan
rara. :So 125 equiroqueu.

"Ortopedia Moderna"
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?Hl de B. earcassona

vae5MTTS.T.I.14.31137.

TALLER I DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 - Telèfon 10916
TLA

Soloment

BRAGUERS REGULADORS
rete:1de) absoluta de In treneadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderns
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o crrregir les desviaeions
de Pesquena
Mis de50anys de pràctica simia millor garantia
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Ord ‘1 n1 n.•,fat
lob 549,a1
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CASA MOKA : SAN SEBASTIAN

Rambla

"Farsa contra farsa"

napa cpmeal. _ « LA juatiela del Maro"
- El rey de los fósforos" I "El baso
ante el espejo".
Sale Victoria. - 445 larda I 430 nli
Journal, ..EI falddn de /a rarni. 1". -Arsenis Lapsa" I "Audiencia

Ma-

Catalunya. - "El adlidnO" I "att ültima

(Feridure)
11 PARAS-13 1

el vostre r ä cli o

y.

rrimen del teatro Follies"
1 ''El hombra que se tela del amor",

Royal. - "Prisionero de ml aorazdn'a

/

APOPLEXIA"

1. CA 1,31PIAC,C,

63,-,e p ies.-"Medleo Improvisado" 1 --Adiels

a las armar".
Recreo. -

Broadway. - "Bando Fea". "Mama/tila

VIES URIN ARIES

RIMA

Patea Paleo" - "E! lA r n aviador", "N1d0
amor" I "MI debilidad".
Pedró. puna/ malayo", "Veronika"
i - . Vampiresas 1130".
Publl Cinema. - -La muntanya del Kais e r" 1 Yoticiarl Fox".
Principal. mundana" 1 "A toda

Actualltata. - Reportalgea d'arlualltat.
Alianza. - "MI ilebilIdad", "El rey de
fisforos" I -Camaradas a bort/o".
Amerl6e. - -De cara al cielo", Cultural, amare Cinema. - "American bluff". "VI'
- LI veldo de Roma" j "Canción de
i!0 atarnos", Revista 1 DIbulao!,
ti/arate".
Splendid Clnema. - - roa noche en PoArnau. - -La Isla de las aimas perdidas".
ns.. Revista sonora, "Lady Lou" I "Vi- ;, 11 tinlco pecado" I -Alberlo Raya
villnOS hoy".
Arenes. - "Central Park". •• 11a entrado Talle.
"En lattran en la alcoba" 1
tui fotógrafo" I "La vida prisada
-aanta".
Enrique VIII".
- "El hombre Invialble".
Ay inguda. - 4 larda I 10 nit: "El gran
Iiiiiif" 1 -E/ rentar de los tardares-, Trianon„ - -yo, tú y ella". "0 1 110"
- P:D
a el amor". toles tresenri eaparlYdl.
Barcelona. - "La Isla de las almas perdidas", "PaprIka" 1 "El gran domador". Triornt. - 4 tarda: -Secretos". "VarnI•i^"sas 1933" / -El expreso fantasma".
sonaras. - "Radio balo", "Esplas ert acidan" I "Delirios del trópico".
Urquinaona. - "Belleza a la venta" / "El
Bohemia. - -E/ puna) malayo", "Veroreka" I "Vanwitesas 1933".
Bolo, - 'La mundana" I -A toda velo-

115, F. Lairet. BIS - Telf. 31374
Tarda, 3'30; te, 9'30
40 ARTISTES. 60 - Estrelles: GARCIA, ARGELINA, VALENCIA, TERRY,
BARTOMILLI, ESTRELLITA LOPEZ
Dacing d'II a 4 de la matinsda

4 tarda 1 930 rdt: "Justleitt del fuago"
iliilfainent tarda). "El re y de loa Pagoroe", Warrati William "el beso ante el
espem". Paul Lukas. Cednka

!CA Catalunya,
D RISAS
5

comptat

1101,11

BA•TA-CLAN

4 tarda I o • eo
"liarla la luz" (tintenmenl lardal. "Nido de anear", en efipa•
nyoL -MI debilidad", Lilian llarvey.
1/01Iclarl

us regalarem 1 0
pessetes?
VISITEU L'AGENT OFICIAL PHILIPS
Vendes a

u

Diversos

KURSAAL

Si per S A. NT JOSEP )1,

/./

rranct,

dM>.1•n•••IBei•••nn••n ••••n•nn••n•••••n••••••••111••n ••......1.••

4 tarda I 1, 30 nit: "Menedta en mi
11Inicainent larda). "Un disparo al amanecer". - E.; /tusar nagict", Conrad Vela,
I 31ady Chriatians

O nena

.AD1OS A LAS ARMAS

Bellezas a la venta

(SEÑORITA)
7,,t, a
culi'. ir

1 ,z61.

DIOUIXOS. Ilary Couper
llapes e::

e.
la
leS
.1 n J
1:11110, a 1 ,
graonioa noble progra!ail, rompost e
per dues grana pellioube.

bjeus. tarda. un qua 1
a Ies .seno!oresei
d
funeien dedica/1 a

MI' "El adivino'', Warren
r u ultima pelea", Dauglas
Failbanks, Jr.

GRAN TEATRE

'111110011 nn

ADIOS A LAS ARMAS
1111:5,

I 44t

Documentals

Eta.
continua
Butaca UNA PUESTA

Vate(/'

El poder y la g!oria
:1111

TEATRE BARCELONA

,10. 11(. 1,,03

III redoroea" (estrena).
Nou. - 00111 , catrina de -El amo del laEl
Panorama. - Tarda. 530, 1 nil. 10'15:
"1,3 odios sevillanos".
Romea. - '1 grill -La Pasión y aluarte
ele A. S. 3 eSueris10"; nit: "Alas en 1.1
aldea".
Studium. - Lilas IR. 19 I 25: "Impressa: dais elles sants".
VIcterla.-Tarda: -Las bribonas" I "LuiSa F a rnanda"; MI: -La embajada en
peligro".

CINEMES

CINE RAMBLAS
Rambla del Centre. SS - Telf, 18972
51, NATURAL.
CORAZONES DE ACERO, ro e511(11136:

Médico improvisado

4 tarda I II ni!: "El testamenie del doelor
Mabuse", Jira Gerald. a:tirotea 1 Revisa a

•111•11n1•

i

CAÍ:IDA

••••n••n•••nnnn•••••n ••n•n•nn••••n••••••••n••n••nn•nnn•nn••

CAPITOL

tarda
Williana

Dcaf 114 4

!

Cloria
1Iva-isla

Claude Rains

CATALUNYA

I

e:Tiem M y ! 1 ilaTy 1:00001

r!!oinr ))))

I • I ‚. 5 AL C IiRE 4 -L.'ll'ISTIlf,'.2,M•jj'a'.
REVISTA PARANIOUNT, DiBUIXOS

MARCOS REDONDO

UNA NOCHE EN P 011 I5, Ir Armo- Oreldra
REVISTA SONORA
Eslrein Oel
ParlInnunl
LADY LOU
(Nacida para plaCilr)
E g rena de 10 ,up. , rpr.deeroi. rn ',Fruyo!.
M.

VIVAMOS HOY

YA
TANA FEDERO
in,,^recT
Mar. Teresa Planes - T'Ira

10941419. - DIsSahte 17 rle inarv. Con,
penj-la Liuls Calvo. Tarda, fal: "Los
c laven. ..1" I -LUIsa Fernanda"; Oil: T,t-

Ceet, 217 - Telaton 33615
grandbl a programa•
praida s t roo -dalla nnislral

Aval.

NEME)

!

LUISA FERNANDA

TEATRES

das". -Honraras a tú padre" I "Qisiza
mi veo-.
Marina. - '• S'rerelos" (asteana).
Metropol. - Murallas de oro".
- "Je/Miela del fuego", "El rey de
II,, f :a4-foros" 1 -EI beso ante el espejo",
Monumental. - "Golei de eatiollantea",
- Farsa contra farsa" 1 "As/ es /D'ovi-

l/lit/odia'. - t 'au Ornan pararlo", "Amertfairolnua 310 torda: "CrIman del teatro
can bluf!'" I "El hijo del amor".
kebas". "El nombra que se reta dal Barcelona_ - Eapertarle
- "Entre mesado y (1,1mIng0"
amor", en eapanyol
Berceiona. - Tarda: "Mademoisetio": 1111: »Ha.
"Don QuIJOIel".
-/.: srao
MUNDIAL - SMART
- -Casarla por azar", "Ki-ki" I
Clre Barcelona». - Marinares. 16 de Mares Nou.
".a g ullas rivales".
".%merican bluff", - VIII Azarosa".
preSeillaedi de les emlnerds artistas Olympia.
- Nit , a dos quarts de den:
i bibuimis
.5510111 I Con a hlia Plquer.
El
fitnron
atparlmanto del Dr. BrinCerote. - Tarda 1 Iti/ "I.a camisa de ta
14 , 11", "Dancing" I "El collar de la
Compadour".
EaP9o /01. - Adell a Barc e lona. Tarda: Parle. - "Ondas
musicales" 1 "Adiós a
"Amores y amorles": hit: .. EI gran
1, armas".
Censen de

TEATRE NOU

Tarda. -1* (i ni:laques a e p1 0 4- general.
0 • 011 Mes.: KAY/USKA, per iliewno. LA
VIRGEN MORENA. p e r pido. Nia
LAS GOLONDRINAS.
Batsqurs a 4
lea s 'rte , oil. ilefirillivamena estrella de
EL AMO DEL LAGAR. Protagonista..
Eduerel Etilo

BALO COMTAL
continua 3'30 tarda: "Un par de tino"
-El sobrino de Australia". -Vida nta-turna"

SPLENDID CINEMA

0,• =13 Morrillo 1 saly Eilers

TEATRE NOVETATS !
Dissabte, 17 de rnarç de 1 934, !

Programes d'avui

IDEAL
Continua 330 larda:
iiCnrnagensarIAn".
"lamia". "La mamla". Nollalarl

RECREO

(11,11111(1c no„,„,

ARSENIO LUPIN

1 1 5 • Teléfort 51222
¡Ti°

TEATRE ROMEA La camisa de la Pompadour
Talaron

SALÓ VICTORIA

TEATRE COMIC METROPOL CINEMA

Tea t res

11 •

PUBLICITAT

LA

Can fundada es les

"-•FDia 14 de març de 1934

MERCAT DE COTONS
BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME Dia 14 de març de 1931
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Dijous, 15 de ame de

PERQUE PUGUI VOSTÉ

MILLORAR EL
SEU RECEPTOR

)

foQ
es

- a

Poker Voseé es posseidor -d'un -eleettt öues
korrents del que no n'estä satisfet, o tal volta té
erreconat equest artefacte per tindrel fet malbé
o perque les y/Mies estiguin foses.
Tant 5k1 val entregul e qualsevol de riese
. epresentacions Qficiels Philips i llu abonarán per ell
100 pessetes, donant-li a canvi un receptor Philips
a Superinductancia tipus 834, per a ones curtes i
Ilargues, garentizent-li et seu funcionament i podent
abonar Jäcilment la diferencia de. reu . a petits
terminis

p

-

Demeni una demostrea al seu propi estatge emb
el receptor Philips 834, compari'l amb el receptor
de dues corrents, escolti fun i l'altre apreciarà la
justificada superioritat i anomenada delvecerptors
Phili s e Superinductancia

p

ssetiefcsf1/4"tw
c ': P1-11 L1 PS
Representants oficials Philips
MIELE 1 CA, S. D.

Salmerón, 114
Passeig de Gracia, 6
Corta Catalanes, 630
Corta Catalanes, 598
. Sant 'Andreu, 108
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RADIO SELECTE
BOLET I C., S. U.
LUCARDA 1 C.*, S. 12. a
JOSEP PAYAR01.:
RICARD RIBAS.

Rambla ae Catalunya, 3

PErAY0 RADIO
FIDEL! GUAU .
RADIO
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u

Pelayo, 9
Sane, 21
Anbau,
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