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El Sr. Mart! Esteye Un important . afer La situació europea
Anglaterra demana a
FEIXISTA El Coge conti- Ha quedat defini- Un individu tira sortl ahir cap d'espionatge des- Fraga de continuar
cobert a París
tivament aprovada una bomba
a Madrid
A FRANÇA nua discutint el
les negociacions i de
la Hei de Contrac- contra l 'autoEls espies operaven a
precisar les idees en
Creu que el dia 1 d'abril
projecte de presFranca, Anglaterra i E. U.
ocupat
mòbil
tes de Conreu
será traspassada a la 6emutada de sancions
supostos

LA "GRIPPE"

Les Corts de la República Parlament de Catalunya Un atemptat contra Goering

Cam cleacin dies passats. l'afer Starsay din; la politica francesa és un segon aroces Dreyius. Amb l'excusa dun
prac75 escandalós es posa a discussió el

r:c ni. 1 aixi corn e procés Dreyfus
després d'influir a Franea, de retop modifica la consciencia internacional, els
¡aclarare del procés contra el famas escree repercutiran a la política de tot
arree.
Pel que fa a la França. el cas ha serde reactim Els precipitats són cura,os. alguns d'ells :linea no hauria dit
a ta fessin possibles. Ens adonem, per
exemple, mitjançant l'acusació d'Horaci
de Carbuccia i les declaracions de Berpera, que l'ex-ministre Frat tenia el
prcje.:te de constituir un feilt,, i dins d'a4 ,.iesta organització es donaren la ma
p:,..i.t/CS de tendéncies tan diverses coas
sa:ialistes 1 camelots du roi, passant per
eis altres matisos de l'opinió para -ca. Sabem tumbé que no falta qui
finançaria una tal actuada. Franca, cervell d'Europa i haluard del Parlamentaris tr e, té dins les seres entranyes el con:
del feixisme; les seres maese; nacionals
desitgen una cosa que no troben en la politi ca usual. Per aixa el crit de guerra
deis conjurats hacia d'ésser "La France,

d'óbord!"
Que en soto, de lluny, de les baralles
d'una dreta i una esquerra que a ya; ens
sernblen ben anodines! I encara mis;
per quin fenornen estrany tot el socialismo internacionalista s'esbrava i dula
cm contingent al nacionalisme més gelós
i vigilant? Tot això és molt dificil de
respondre. Pecó hi ha un fet. Avui tota
la política francesa j d'arreu del món
està polaritzada entre uns que rolen en:azar la idea nacional per la violencia i
ara altres que tracten de conduir les masnacionals, arrió sentiment nacional,
, ans els camins de la legalitat parlamen_fa no es tracta d'una Iluita dels caaaalistes contra els proletaris. Hi ha.
..525' una banda, els amics de la dictadura.
:aja o negra; per una altea, els que
retenen que les masses nacional; puguin
realitzar la seva vida d'una forma democràtica. I tant els uns com els altres són fortament nacionalistes. Es paradoxal aquest redreçament del sentir de
la terra, quan sor semblava mema, al
centrara a la politica sense idea de nació. Perii- és que els teoritzadors socials
i-fien ita anàlisi equivocar de la societat
iarcana. Enderiats a dividir-la en dues
gran capitalista i el proletari.
.a.ats.:
:iribdós acampats com uns nómades pels
aiarges de la histaria, es deixaven la
'-''sa principal dels ciutadans, gent d'oo de carrera que sent com una ameraça tot intent de proletarització. ring-ui
's asir o de baix, i es defensa atmn
asava agredint i capgirant les potestats
re Ii semblen adverses.
I no hi ha més. Cada cap que una
s arupació pelitica del color que fC/5, s'ha
"alear a actuar en un sentís de sio'c -icia. sica afegit autornaticarnent al feix: ame.
I aquesta sitvació embarassada només
un adob. Que els politics demacra-a , . adhue socialistes i socialitzants, arS'al a donar a les masses nacionals
'7, ressió que seran governades d'una
,--:r7a nacional, sense cap diragació inIt-eaeianalista.
at del cas de Franca. fins ara a
unt polític del móri no se li ha
! d'adaptar-se a la realitat del mo› arreconar teories i doctrines que
- enllae. Pulsen a Franca, país
,,nerlt de finesa proverbial, s'han
- ist de finar en el ferraren de les
nacionals, generalment neutres,
quan es numen n bé instauren
'atadura n be es deixen guiar per
aaament concret, immediat i posseetit de la terra. Si és aixi, el
la 1112M1 ciutadana es retira en-ar politice democrätics. es deixara
vers sin regim de llihertat. anal,
•aixa decisió que ara en demana

e

pugna en tre lec diles concepcions
a eme ara liem vi a. no ir pas can
aradamic ni rap hipate s i anctrimee ts dies s'ha donat a Franea.
racil de empilar Itie h i bagnés
-a un trnviment feixis;a amh totes
:irteristieue s : però es aixi.
un país de vella cultura, tot i
aat eran ara es veta no s'embala
ami. De moment. l'ofensiva
' s mrada i na falta mil vol retasvell sentiment nacional i den/naire es pat dir or ce C411 uns prozenain s de la Franea. 1 el =en
a el sets renciment assenvalaran
el e rabiara n ele retorta a la H e la malaria de nacions neci!
a
n no, duen el reo.
de França.

,11115.5":1.
f;seol cl emana
quinze anys

presó

a dos evadits

Villa

Cisneros

De linguts despres de Hui: ex1 7driació Pis Iment e de cavalle' 5 de l regiment rinmern 11, de
i:a arnició a Alcalä de Henares,
Al f rins Gómez Pineda i 11.,1-0/1
lo rp ncomplicale PII els surs'obri per a elle
e l sumari que ja ha qualifical. ei
iePresenisnl de la lief, qu e els
'`ulsidera autors d'un dehne de
crr nspirsrfd per a la
i
da matta que salís imposi la Pena
d e quinze anys de preeel

IMPRESELS
ACTUALS
SIC) QUE
SERAN PRORROGATS PER

PERO Hl HA LA

UN TRIMESTRE
El Sr. Villanueva dimiteix
la presidència de la Comissió
de Pressupostos

A dos quarts de sis comencen a
sonar els timbres qu eanuncien el
començament de la sessió. Al sala
de sessions únicament hi ha el president. senyor Casanoves, 1 uns guante
diputare. Els de la majoria confirmen reunits. Finalment, a tres quarts de sis,
el senyor Casanoves fa sonar la campaneta i comença la sessió.
Al banc del Govern hi ha els Consellers de Cultura i de Treball.
Es llegida i aprorada l'acta de la cesció anterior, medre entren els diputats
de la majoria.

PRECS I PREGUNTES

Ei senyor FRONJOSA parla del
conflicto de Llum 1 Forsea, i felicita efusivament el Conseller senyor Barrera per
la intervenció afortunada que ha tingut
en la solució del conflicte. Pena ha de
formular un prec sobre el conflicte que
mantenen els obrers metallúrgics.
Manifesta que les bases de penen ara
de la signatura del Conseller de Treball ,a1 qua l dernana que es fixi en els
incidents que es produtren quan foren
discutides en el si del Consell de Treball. Es refereix a Eactuació partidista
a favor de la classe patronal del taresident de l'esmentat Consell, senyor Borrell i Sol, que és el que ara ha fet oposició a l'aprovació de les bases de treball dels metallúrgics.
Aquests obrers — continua — es troben en inferioritat de condicione en reland amb els altres oficia
(Entra el Conseller d'Economia.1
Ei CONSELLER DE TREBALL
agracia, en nom del Govern, la felicitació que per a la solució del conflicte de
Llum i Forza li ha dirigit el diputar socialista.
Afegeix que procurara resoldre amb
la maxima justicia el conflicte dels meJusto Villanueva, president dirnitit
tallúrgics,
i estudiarà detingudament els
de la Comissió parlamentària
informes del Consell de Treball resde pressupostos
pecte d'aquesta qüestió i promet imposar
les sancione que calguin si troba irreMadrid, 2 1. — Avui el Parlament gularitats en el procediment d'estudi de
Ira prosseguit la discussió de la totalec esmentades bases de Treball.
litat del projecte de Pressupostos
sense que s'hagin produit incidencies VOTACIÓ DEFINITIVA DE LA
LLEI DE CONTRACTES DE
importante co el debat,
El jet mas itnportant de la jornada
CONREU
s'ha produit al matí fora del saló de
A continuació es procedefx a la yosessions.
tació definitiva de la hei de Contractes
Aquest matí s'ha reunir la Comissió de Conreu en la discussia de la qual
de Pressupostos, presidida pel Sr. Vi- s'ha invertir un ara-, aproximadament
Ilanueva. Aquest ha facilitar la refeEl senyor RalitVA intervé per exrencia, i - ha dit que s'han ocupat no- plicar el vot.
vament de les propostes de plantilles
(Entren el President de la Generalitat
de funcionaris públics, i ha triomfat i els Consellers de Justicia, Governació
la fórmula del senyor Rodríguez de
Sanitat.)
Viguri per té contra 3 i diles abstenManifesta que sense cap reserva ni
cions. Consisteix la dita fórmula a escrúpol, ell pot ara votar a favor de
reconeixer els augments de sou que la hei.
quedaren en suspens per a aquells
Analitza l'articulat ele la !lea en el
funcionaris que tinguin expedir; eis 'Imal veu tata manera de previsió que
oportuns títols . administratius, pepa fatal ineficaz l'aplicació dels preceptes
impedint que en el successiu s'expe- assenyalats en la Dei.
deixin nous titols sense previa conEl sea vot favorable na esbnrea per a
signació als pressupostos .
rec totes les seres manifestacions, les
Com que el senyor Villanueva era nuals manta. en la di ecuseió de les rel'autor d'una altra proposta sollicitant yes esmenes vots particulars i en la disj
el restabliment total de la plantilla cussió dels articles del dictamen.
i ha estar rebutjada per 15 contra 7,
Creu que tots han de fer un esforç
ha presentar !a dimissió de la presi- per contribuir a resoldre els conflictes
dencia de la Comissió. Finalment i ha que es produeixen a Catalunya.
donat compre que s'havia , aprovat el
Espera del Gros em una aplicació rapressupost d'Indústria, reduint-se qua« pida i eficaz de la llei que es va a
si totalment el crèdit assenyalat per aprorar. Altrament, la Ilei seria un desal Consell ordenador de l'Economia torh en la rnarxa de l'autonomia. la qual
Nacional.
ha de servir d'exemple a tatham.
Als passadissos del Congrés. es coEl PRESIDENT DE Lb GENEmentara a primera hora de la tarda RALITAT Ii contesta. Agraeix la ponla dimissió del president de la Co- derada> i tnlerancia. orne inclouen un gran
rnissió parlamentaria de Pressupos
esperit nIe catalanitat. del di scurs del
to', senytor Villanueva.
senvor Ranieva.
Hem conversar amb el dit diputar,
afanifesta que el Genero explicara la
el qual ens ha confirmat que en la llei rapidament i d'una manera justa i
reunió celebrada aquest mati per la senre cap esperit de represalia. n'el, que
dita comissió no ha prosperar la pro- serZ1 una hei cme donara Onda al Parposta seva, encaminarla a que es res- lament de Catalunva dintre del qual no
tablissin les plamilles dels departapot produir el sentit de canta--mase
mente d • Instruccia. Justicia, Indas- sitas que ha demo‘drat rl senyor Protria i Comiere i Agricultura, als ¡un- mesa. (aplaudiments.
cionaris dels quals seas concediren
Seguiclament, en amara', naminal. as
altamente que posteriorment seas re- apreirada na hei, per 56 veas a favor i
tiraren. En vista d'aixa, ha dimitir; cap en contra.
pera tant la Comissia corn la minoría
( ( entinua rt la aa g ata 3. rd. 1)
radical, que també salia reunir aquest
mati, al seu nou local, no l'han acceptat, per creure que tal presentar,
tot i essent president de la Lonassir, un vot particular defensant aquestes plaiitilles. El senyor Villanueva
recordava que tant ell com Guerra
del Rio. eatant a l'oposicia, defensaren calorosament aquests augments,
no ii sembla normal deixar de asanteme tal actitud, t i man el part a radical es troba al Poder.
A les (marre de la tarda obre la sessia el senynr Alba. Desanimaria. Al
hart e blau. els senyors Rocha i Alvarez
Valdés. Aprovada l'acta, es repren el
&bar snlare construccions navals.

pel president
de Prússia

Berlín (urgent), 21. — Aquesta tarda, a la glorieta formada per la cedilla
de la Wilhemstrasse i la Unter der
Linden ha estat tirada una bomba,
segons sembla, contra un automòbil
que ocuparen el senyor Goeriag i el
cap de les malicies hitlerianes de Berlín, senyor Ernst.
Degut a que la bomba ha trigat
alguns moments a fer explosió, ambdós senyors han resultar lucios, pecó
en canvi ha sofert greus ferides
soler de taxis que es trobava en
aquell !loc.
Fins ara no es tenen més detalls.
L'Agència D. N. B. publica la següent nota:
-La Presidencia de la Policia de
Berlín comunica que un desconegut
ha tirat aquesta tarda, a les dues, entre la tantee der Lunden i la N'eue
Wilhemstrasse, prop del ministeri
prussia de l'Interior, un artefacte que
Ira esclatat, i ha ferit lleugerament
un transeünt i un xofer de taxi, i ha
resultar illés el passatger que condula.
_
Se suposa que l'artefacte ansia
destinat a una persona que es trobasa
o té la seva oficina prop del 'loe
de l'arel-tildar."

i de premies

Un bon servei policiac

Ha estat detingut un
dels atracadors de la
torre Sed

Ernst, cap dels grups nazis
Arresta bomba que ha esclatat a Alemanya hauni sarpri ; s, de retop, tot
AMI, draconianes mesures de
policia es extraordinori que hom s'airer,eis-i a atemptar contra la :ida d'un deis
h,nnes mes temibles del nasisuie. Es
reaaacat curiiis que aath els cines de
concentroci,; pleno hi (nagt t'II ro al
Reich elements capaus d'usan d'un ano,quisine que han; creía allí definilivament
eltfercan.

EL DICTADOR DE VENEZUELA CONTINUA GREU
Caracas, 21. — Per bé que oficialment no es declara res de l'estat de salín del President Gniuunz, noticies particulars asseguren que el dictador de
Venezuela esta greu.

EL PROJECTE DE CONSTRUCCIONS NAVALS URGENTS
II senyor Prieto retira totes les es.
menes que tenia presentades, me,,vS 1111a,
que es refereix al lloc on es construeisan ele vaixells.
El senynr ROCHA contesta expio
cant l'abast del projecte, duna manera
especial en alla que es refereix a vaixells Ilaneamines.
El senyor PRIETO rectifica, retirant
una esrnena i dient que espera que no
s'oblidi cap aspecte de tramit.
El senyor ROCHA diu que accepta
el prec del senyor Prieto porqué en si ntesi significa el compliment de la Ilei.
El senyor MANCLANO defensa una
abra esmena, dient que els sis milions
mig que es consignen en l'article primer del projecte (apartar et es destinen
a fabricar a Espauya torpedes-autonsibbits ¡ mates submarines.
pieUto 3, col, 10
(Coulinua g

París, at. — Hom sap les circumstancies en les quals fou despistada, el
darrer desembre, la vasta i audaciosa
organització d'espionatge que baria empris una perillosa ofensiva contra la
:I la sorpresa causada pel discyrs de
Ahir al migdia el conseller de Finali- defensa nacional de Franca. Fins ara 3Iussolini sembla que ha d'afegir-se'n
tots
els
inculpats
havien
negar
amb
una
una
altea. Si és a conseqiiincia o no
ces , senyor Martí Esteve, va rebre al
seu despatx els periodistes que fan in- unanimitat perfecta. El professor alar- del discurs del duce, no es pot dir. Es
formaciú a la Generalitat, i els va fer tM, un dels esos de la xifra en el mi- tracia d'una nava actitud presa pel ganisteri de Marina, i que durant la guer- vera de Londres, mes que pel que es reles manifestacions següents:
—En una de les darreres reunions del ra havia prestar grans serveis al país, i ereix a la Conferencia del DesarmaConsell—començà dient—, en tractar després ¿'hacen estat detingut ner les nient, per a una seguretat abans que res.
El Forei9n Office, en ejecte, ha tradels problemes que la Generalitat te seves relacions amb una russa que inplantejats, va convenir-se que amb temes quietara la Sureté, negava hacer uralt, mes, per tullid de Fonibaixador de
suficient s'emprenguessin els treballs ne- Lydia Stahl negava també haver-se Franca a Londres, Corbin, una Mena
de qüestionari a/ Quai crOrsay Per tal
cessaris per tal que el dia primer d'abril ocupas de rnissions especials.
de conéiscr les seves precises propospugui asee traspassada a Catalunya la
tes sobre el candent problema de la secontribució territorial.
guretat per tal de conciliar-les amb les
Va acordar-se en principi que jo en
que sembla que ha elaborat l'estat matrasllades a Madrid tan aviar com los
jar briianic. Aquest pos ha esiat fet
resolt el conflicte de Ilum j ionça. Com
gairebé ensems que arribada a Lonque la vaga ja sha resolt satisfactúriadres la rcspOSta francesa, cosa que fa
ment—prossegui—, ahir al migdia vaig
suposar
qtte el govern anales s'ha concelebrar arnb aquest objecte un canvi
siderat compromès per fa Coafcrancia
d'impressions arnb el president de la
del Desarniament, dcspres de l'explosió
representació catalana a la Comissió
de la bomba mussoliniana, .-luxa pot
Mixta de Traspassos, senyor Nicolau
deduir-se lambe de les declaraeions
d' Obren.
dEden en una reunió laborista, Mapa
Despees dlarer celebrat aquesta rerades en un pessfinisme rar, ja que ca'
unió, el Govern de la Generalitat va con(in fina a la S. de les les cansefirmar l'acord que realitzes el projectat
qüencies del iracas de la Conferencia
viatge a Madrid,
ginebrina.
Relacionat amb la meya absetlefaArribar el moment en que el perül es
prosseguí el senyor Martí Esteve--, el
dibielra d'una mansira cla ra, Anglaterra
"Butlleti Oikial" publicara un decret
no podía seguir una altra conducta. Nadisposant que durant la nieva estada a
mas és deplorable vía: hagi estar la poMadrid s'encarregui interinament de la
laica de Mac Donald que ha coaocat
conselleria de Finances el President.
Bavidevici, un dols complicats
Europa en apesta situaciU.
Potser de tractar-se d'una altea conen l'alar d'espionatge
Tumbé s remarcable el que escria el
selleria aquesta mesura no hauria esdiari
oficiós moscovita sobre el canri
tar necessaria. Perú heu de tenir preEncara, una dotzena d'estrangers de d'intencions del govern deis Soviets reisent que el conseller de Finances es heunacionalitats diversos i canviants i una perle al sea ingrés a la de les ..V., que
carregat de l'ordenació de pagaments
institutriu parisenca eren perseguits Im rebut un grell cap amb les aaraulcs
que és possible que la me ya estada a
per hacer Iliurat a l'estranger ele se- de Mussolini.
Madrid duri tot el que resta d'aquest
crets militars franaesas.
Lord Rothermere, que treballa una
mes.
Tots hataca negat igualnietU. Per al mica per la patt a la seva manera, i tata
Es possible—continuà--que si el prodescabdellatnent de la instaiccia d'afea altra mica per a sembrar discórdier, problema queda resolt satisfactóriament singfors havia de necear al jutge enque aína/acom espero, pode= presentar al Par- carregat d'aclarir la doble intriga algu- poso en el scu Daily
lament un projecte de pressupost per a nes precisians noves. Féu sortir aaane- terra restiturixi—coni na día res—a
formal asli
que
regi r el secan semestre del que som. d'alar de la pecad els esposos Satz. de Alemanya els territoris
Coneixent la disposició d'ànim del Go- nacionalitat amer i cana, i els posa en si5 na:3 ea mandat pci Tractat de VerRothermere
dirap. do La República. especialment del presencia deis Garrees nous partats :oil«. El yest que lord
sen President, senyor Lerroux, tinc una contra ells pel correu de Finlandia. Era qm.:Mica de generó:, deixa d'ésserho
són
colónies
que
alegeiv
en,'S
atol(
quin'
gran confiança en que el Govern de la emprar, per tal de triomiar nie resisque e/5 comPtcs cei'sser peoductirea caeGeneralitat, ¡ l'afer que em porta a Matències (orles, un.initode que dona re- im careo “1 prassapost (matas.
drid, no toparan amb dificultara
111tats, tota vegada que hom sabe a
--Com fareu el viatge?—li pregunta mitja nit que els esposos Saite hauen
(Continua a la pagina 7, cal. 1)
un periodista.
(el declaracions. ¡Qui són els nous
—Degut al meu estat de salut—res- camplices denunciats per Switz? Malpongué—, i com que encara no em trobo grat les reserves, hont pot deduir del
matt fort, el faré en dues trapes. Aques- fet que el comissari Distes lIs i el brita tarda sortiré en auto, ¡ denla a pri- gadier Marty condueixen l'enquesta
mera hora de la tarda ja seré a Ma- que aquest renovellament de l'aier d'esdrid, car ja tinc assenyalada hora per pionatge interessa la branca guerra de
visitar el senyor Lerroux.
l'afer, i no té influencia sobre la situaJa veleta dones, com es teballa acta da del professor Martin i la seva amirament. Potser algun dia será ocasió ga Lidia Stahl, que havien estar detinque us parli de la gran tasca que ha pt s per la intervenció de la Sureté.
realitzat la Comissia afixta.
Eins ara han estat detin gudes les
--s Ele dies anomenats dijous i di- seguents persones: el ecironel Dumoulin,
vendres sant se celebrara sessió al Par- que, -sota el norn de Charlas, dirige,:
A la pagina 3 donem compre de la
lament de la Repablica?—pregunta un tina revista titulada -Ami& et derno- (anemia:, d'un deis P r i nciaal s autora
de
l'atracament a casa del senyor Sert.
repòrter.
cratie a . Tambe han estat detinguts
El detingut es dio Joan Soria Lucas,
—Tinc entes que no—acaba el canseetiginyer afecte al rninisteri de ¿a Guerher—. Precisament per aiab hem aren- ra i la sera duna, - els esposos Aubry. és de Jaen i té 3o anys. Vingué fa
ruit mesos a fer el seu ofici de paeat el nestre riatete.
La . quarta persona detinguda és un roI acre seguir s'acomiada dele perio- manas quimic de l'Institut Nacional de leta i sempre que ha treballat art ha
estat cont a temporer. Pertany a la
distes.
Biologia.
C. N. T. i es conegut com un afiliat
Una de les seres compatriotes, la caracteritzat de la la A,
dentista Risa Dawidovici. fou la darrera
Dos jutjats de Madrid el tenen re5ofrir les conseqüències de les revela- clamar per iurt; tatuad el te reslatnat
cians !imanes . 1 del matrintoni america. la Direcciti General de Seguretat con/
Un estudiant originari de Bessarabia, a complicar en l'atracament al cornee
Baila Englard és activainent buscar. En de Riudoms, realitzat, rccordem-lio, a
diversos indrets hola ha trohat una la carretera del Molar. Potser Soria
quantitat considerable de dnctintents de villana a Barcelona fugint de la potota mena, cartes i llihres de compraba licia que el buscara per atoen fea
Inat. Aquest afer, segons manía dels
En la se‘a deciaracia lix slit que
instructora is el més important que salaria reunit amb altres, el nom dels
mai s'hagi presentar. Es refrena, no 'o- qttals ignora, al bar Be Negre, del Palament a Franea, sima lambe a la Gran rallel, i planejaren el cop. El piancipal
Bretanya i als Estats lanits. Hom
estratega de l'atracament no entra a la
Santander. 21. — A (farrera pagut estahlir que el coronel Charras. casa, sinó que es queda al catres a
d'Asii110151 ui' la 1511 . dis. al piible
que cobrava 5.nno frailes cada mes. ha vigilar. Cont que aqueo ion Qui reparti
flor.. a il,,i if, 1111/1 5) 111PI res d'a - Mural. entre abres dncuments, el teat els papers a representar, dona a Sòria
qu'isla imcifill, .ils Balice de San- de les canferencie s secretes de l'Escota el d'inspector de t'olida peroné era el
laude!' ¡ Miumanlil. s'imil edinii,„ de Guerra; l'enginyer Auhry, que en- mes ben vestir de tots. El mateix direcbrava la mateiaa mensualitat, lliurava tor de l'operadas fou qui recomanà que
dos atracaments simulliinis.
5i no trobaven dinerds, s'apoderessin de
A (Pis ipia OS tic eis S ' Ilani pro- tat el que fa referencia a la palvora.
31,0 francs, ha ca- roba i objectes valuosos, com aixi ha
solda' a la sucursal de' Rano de Reich, que eolnava
municat els detalls efectuats en els la- tema Un cop en Ilur poder el producSanlander qual re indivielus que hmaroris sobre la utilitzacla dele gate del robatori, calia cercar comprador.
liation haiNal d'un automObil.
5ne asfixiante. la senyoreta Dawidovi- A tal fi, ho dipositaren al principal
Tres han <nitral a la sala desti- ci es lanitava a 2,S5/1111'511. el lligam deis primera del nanier° 2 piel carrer
nada al tiühlie, motril - o 'altre. C ,11'elM 12 senNoreta Enclard sonora- Fiulancia i avisaren un individu, el
que vas, ini watt elegant mena alia va especial:11mq
clixas fotogräiiCS. quid, després d'examen, oiría per tot
dirigit al despido del ralear, i
Ha estat estahlert que els tapies han plegar dotze mil pessetes, quantitat que
despras.datmena c ar-l a anih IIIIa pacta Rimar tarnba a reetran ger el par tajaren escassa. ja que caí diaris, en
I.CISi n 1 0 . li ha iirdenal que l'acolo_ de moltilitracii li industrial de la regia la iniormaciO del iet, ha-amen parlat de
s ele auantitats rnolt superiors.
panyae1 a l'interior del local. Ele parisenca, arnh les xifres corte
ail ims alraradors han laiicat els la prnduccia de cada fabrica. Des d'a- Cercaren altres compradors endebara, anal, les set detencions traban,- des. i estaven disposats a vendre-s'ho
empleals reslants a la comuna,
a baix preu pesquis necessitaren
11 g 'nivel' Amo-18st Goris ha d'alar. el total dele detinguts puia a diearrib,.r a aquest TeculIat ha diners.
ealal obliga' a 11/111'/Ir PIS (1//IPPS set. Per
de zsn enntie etee i interCom que aquesta recerca de com.caleta
fer
mis
t hilo 115 II51V551 51 la eaixia quo aren
pradors salaria estas nuassa. tement
ro gar mas de une) suspertee.
IIIIPS -S0.0011 pessPles. Els ateahaver-se
compromes, havien decidir
cemeegiiencia
Waehington, 21. — A
eadars han maraat tranquillade leo revelaci one tete< pele eenosos (anejar de lloc el robar, cosa que
emPIS
II
v
e
rl
i
r
s
in e id , de spri, da
Swita, el cap de la Direccia dinas, tenien determinar de len pos:a estona
pleale que si dottianaron auxili riada, dcl departament lli ,Tusticia,
després de l'escorcoll t le la policía,
que els fru s tra els propasíte.
eis matanen. En assnr ;II t'arree enviar agente nerqnié practiquin
Es diu que als calabctssos de la
han pitjal en un aulonthint i han tare a les fahrinues de municions
Nora York i Pensylvania, miis que, Corniesaria hi ha un detingut. amb
desaparean!.
anteceelent5
d'estafador. suposat comut
de
les
Sirmillantament. Titileo Matra. segoete es reell, han desarareg
plicar en Eatracantent. per bé que no
dua mes han entrar al liane Mer- (bree t'abejones diverso; cloctunenti nute
en la cesa eKettICl/"/ Materia!.
cantil, sillita a poca ilistanèti interessen la defensa nacional ilele
de la sucursal del Ban, de San tats naire.
París, 21. — A "Le Marín" li teletander, t l eguint el maleix proceCANVIS D'UNIFORME
g rafien de Londres que despeas de
diment . eilte en l'anterior (tira
l'enquesta portada a can arran de la
rimen, han ohligal el ilirecto
es creu
A L'EXERCIT ITALIA
dele
esposos
Svitz,
a
detenci
que els IllurAs 78.000 la,ssolos
Roma, 21. — Als regiments italiano
que aquests sols eón uns modestos
I.i han exigil landa% que ele en
organitzaha estar substituir el quepis per la
subordinar, a una extensa
senyes el Ilihre de caixa, per ta ría internacional el es p ionatge que gorra de plat i la guerrera tancada per
is
omproya
pese
t
rls
diners
que
de
dirigia una dona de nacionalitat marca una altea d'oberta, sota la qual els
SP./0. 111111101flatilweinl han 5losapa
antericada que fa pons dies aconsegui soldats portaran camisa grisa i cori gul, ocupatit un aulaitaahja
bata negr a.
iunbarcar-se cap al seu pals.

neralitat la contribuciá
territorial

—No...: ala?, do certament una olla, Inri) buidat.,
això eanomena pressupost, perquè es pressuposa
—I doncel Per ai
que is plena.

A Santander

A una mateixa hora
atraquen dos bancs
En total s'emporten 118.000
pessetes

•

L.A PUBLICITAT

Lletres i

Les

S'ACOSTA LA DIADA DEL

LLIBRE...

Les Biblioteques

Populars

les Arts

que. l'eura • 'enfila bellament pea
murs. La catalogació, segons el sistema decimal de BrusseNes, és perfecta. Remarquem, de passada, que
una Biblioteca que no sigui ben ordenada i catalogada no te pes gaire
utilitat: generalment, hom hi perd un
temps precies.
A mi em plan de romandre una
estona a les Biblioteques Populars.
Recordo la primera que vaig visitar,
ja fa ,anys, en una població muntanyenca. Era cap al tard; hi havia un
gran silenci en aquella hora: només
se sentia, a fora, la campana d'una
església propera, que toca y a lentament l'angelus; darrera els vidres de
les finestres es velen brillar, en el
blau infinit, les primeres estrelles. Hi
havia a la sala un retrat, ple de bonhomia i de seny, de Prat de la Riba
— el constructor —, que semblava
com si somrigués satisiet de la seca
obra. Shi veia tumbé un retrat
d'Erasme de Roterdam, que, des deis
dies llunyans del Renaixement, hom
hauria dit que dictava encara la seva
admirable Ilieó d'humanisme als lectora atents sobre els Ilibres.
si si •
L'intima d'una Biblioteca la consti-

Propera la p iada del Llibre, jo voldria saber evocar l'ambient amable
de les Biblioteques Populars i donar
una idea de la influencia cultural que
irradien. Voldria parlar dels Ilibres
que guarden, de la bibliotecaria que
en té cura i dels lectors que hi concorren. Voldria encomanar-vos tota
l'admiracie que sento, ja fa temps,
per aquestes Biblioteques.
Les Biblioteques Populars, creades
per la gloriosa Mancomunitat de Catalunya, catan inspirades eis les que
ica
van ésser fundades a Nord-Amer
en el segle XVIII, amb el nom de
"Public Library", per a contribuir a
l'educació general i a la divulgació
dels coneixements mis necessaris en
aquel) poble jove i vigorós. Benjami
Franklin, campió de la !libertas i de
la cultura — dues coses q ue no Ido- tueixen, naturalment, els lector.. A
dem comprendre separades— fou Fini- les Biblioteques Populars hi veureu
ciador daquelles Biblioteques, que nois i noies, joves estudiante, i oveaviat assoliren en aquel) pais una netes, treballadors, algun vellet... Cagran difusió, contribuint a sostenir- dascun entra silenciosament i sen va
les tots els ciutadans, des del més de dret a cercar un 'libre als oresbenestant al més humil, voluntaria- tatges. Si, per damunt del muscle,
ment o mitjançant un petit impost ens atrevissim a mirar el llibre que
municipal.
ha escollit cada lector, coneixeríem
Es just de reconiixer que la Man- els seus gustos j les seves predileccomunitat aconseguí els millors re- cions, j potser endevinariem també el
sultats en aquest aspecte de la seva seu caràcter. Un vellard venerable,
intensa i fecunda labor cultura!. Les de barba blanca, que porta binocles
Biblioteques Populars que ella cree d'or, llegeix atentarnent el "Quijote".
ara fa uns vint anys poden citar-se ¿Quantes vegades hauri llegit aque
encara com a modeliques. Es car ac - l l es pagines, profundament humanes,
teritzen, COM ja Ola remarcas altres que eón cona una den inesgotabl e .
vegades , pe i fet d'ésser un organisme sempre renovada, de relectances esviu, amb profundes arrels a les po- pirituals? Un nen somriu, inclinat
blacions on funcionen. No penseu sobre les planes d'un !libre de eontes
pas, els qui encara no ;es coneixeu, illustrat amb belles imatges.
en aquells — més que Biblioteques — paltos ‚je somni i de meravella evodipósits o magatzerns de llibres, amb cará la lectura a La uva tendra fanels armaris tancats amb pany i clan tasia? Un noi, ja mis grandet i sei les sales desertes i fredes. Els pres- riós, llegeix un llibre d'aventures.
targes de les Biblioteques Populars ¿Qui sap si, en contacte amb ei llisón oberts de bat a bat, i el lector bre, prendra en el seu cor la gusva a cercar-hi lliurement el "seu" Ili- pira divina que el convertiri mes
bre, el llibre que ell desitja o neces- tard en un ardit viatger, en un explosita, i de la mateixa manera el torna rador de terres Ilunyanes, es un
al seu lloc, un cop Ida uti;itzat. La constructor de pobles?...
bibliotecaria a penes intervé; en tot
Heus ací, en canal, una joveneta
cas. orienta discretament el lector in- que Ilegeix, abstreta de tot el que la
fantil i Ii facilita els llibres mes rodeja, potser una mreavellosa bisadients a la seva edat i condició.
tória d'atnor. ¿Seré "Graziella" el 'liUna de les meves primeres visites, bre que ha caigut a les seves mans?
en arribar a una d'aquelles poblacions ¿Arriba potser encara fina a ella l'ale
que, sota aquest aspecte, jo anome- del Romanticisme? Algú prou ii haunada privilegiades, sol ésser per a rä dit que el Romanticisme j a ha
la Biblioteca Popular. L'edifici va passat de moda, que els note« temps
ésser construís expressament i respon, sen de realisme i de positivisme: per6
Per les seves condicions estetiques i ella no n'haurà les gaire cae. Haurá
de confort, a un ideal que constitueix pensat que en tote ele nobles i en
una veritable !ligó de bon gust, dins, toses les èpoques hi ha hagut hi
pero, de la més gran sobrietat. Coris- haurä fuelles animes romàntiques, que
ta d'una sala de lectura per a uns estimaran un impossible i lluitaran
euaranta lectors, una sala per a con- per un ideal inasiolible. Una altea
ferencies, un despatx per a la biblio- jnveneta llegeix una revista d'esports.
tecària directora i l'auxiliar ¡ altres Es una gran nedadora; res no li plau
dependències. La Biblioteca esta col- tant cotas viatjar: els grans espais
uda de jardí. En algunes
l'atrauen; tots els esports l'encisen.

Ella Es ben bé, en e! seu vestir, in
la seva decisió, en la seva ardidesa.
ben be del nostre temps. Peró
pareu ment: ¡rolen dir que ella no
posa també una mica de romanticisme
en la seca passió?
Un erudit de noble traça, cuenteestant, amb !letra microscópica i desigual, que potser ni ell mateix enten,
unes notes en un petit quadern. Es
ella es

un lector que vol "documentar-se".
Un greu problema d'histbria o darqueologia local deu preocupar-lo s e
riosament. Ell tambe és, en el fons,
un "apassionat". Heus ací, per fi, un

treballador, amb vestit blau de mecánic, de rostre coleas, que estudia

amb afany en un manual de ciencies
aplicades. Després de les vuit hoces
de treball, ell encara aprofita el
temps. Aquest obrer vol capacitar-se
perque cada dia sigui mis perfecta
la feina que surti de les teces mans.
Té nobles aspiracions; no vol pas
aturar-se en el seu cami. Jo penso
que ell serä, el dia de demà, utilissim
a la cintas i a la patria, les gneis
necessiten sobretot, per a viure una
vida plena i perdurar en la Història,
constructor. assenyats, mes que destructora violents.

Una

situaeió

Ha estat especialment edificant una
estadistica publicada fa poc en un diari
madrileny i reproduida per diversos
collegues barcelonins referent a l'anomal i a que s'observa en el personal directiu i administratiu de la Direcció de
l'Aeronáutica Civil, organisme que regeix tota l'aviació civil espanyola. Segons l'esmentada estadistica, el personal
que forma la plantilla d'aquella institució i d'altres que eri depenen directament, constitueixen un conjunt de vinti-quatre persones — ens referim als
cenen d'una renta imponencia totre les quals pertanyen a l'Exèrcit o a
l'Armada, sense deixar cap plaça ni
d'un ordre secundari a l'element civil.
L'anomalía és particularment sorprenent,
per quant a Espanya els elements tecrics civils dedicats a les tasques aeroneutiques ofereixen una guatitas i sin
prestigi mis que suficient peque els
seus serveis poguessin ésser ufil i tzets en
unes tasques que els eerrespenen de che:
estan capacitats per exercir.
Es un lloc coma, no solament en el
país, sind a l'exterior, que l'aviació civil
espanyola és brema de tosa direcció inteHigent i que té un desenvnlunament
migradíssim, inferior al que la situació
i economia general del país podrien deixar esperar. Sense cap mena de perill
d'equivocar-se, tu .I pot assegurar qug,
la causa d'aquesta penaría es, per arr
deguda només a la presencia dels militant en la direcció d'uns serveis ene per
naturalesa corresponen a elements
tintament preparats i orientats. El fracis de la intervenció militar en afers
d'aviació civil ha estat visible a tots els
paisns cm, aceirlentalment o no. aquella
ha tingut lloc. No fa pas moltes setmanes i a conseqüència d'un escendol
financer en l'aviació comercial nordamericana el gnvern d'aquel l país suprimí els serveis civils i els substituí per

ahsurcla

personal i elements de l'Aviació Militar. El resultas de la substitució fou
desasirás en tors conceptes, puix que
la desorganització i els accidents esdevingueren en proporció tan alarmant
que el Govern lis hagut de recluir Yactiritas deis pilots militars i es proposa
tornar tot seguit al seu lloc el personal
civil competent i entrenat.
A Espanya, per sort, no ele eucceit
cap cas equivalent, pene no per això la
presencia dels esmentats elements dei-

xa d'ésser pertorbadnra i contraprAuent

en !a marxa i possibilitats de l'aviació
civil. Desconeixedors de les necessitats
i de l'ambient en que es mou raeronautica civil, la dirigeixen segons un criteri desenfocat i sobretot tense Impuls
eficaç d'un afecte autentic i d'una vocecita Els resultats és hiele que siguin
menys que mediocres i que els aviadors
civils desemparats i decebuts de l'abeurda organització vegin com el seu estere es perdi lamentablement i l'aeronáutica civil del país prengui un to
alela dels mes desemparats.
Cal que aqueets pares i técnico de
l'aviació civil s'uneixin en una intima
collaboració i reclamin tota la justicia
que acabi amb el lamentable estat de
coses actual. Es u:1 deure que la defensa
de classe justifica i que un elemental esperit patribtic fa més atendib'e.
Nu hi ha cap mena de dubte que la
reeencia d'una Aviació Militar considerada en el seu aspecte professional, reclama i exigeix una direcció d'elements
militars, perä la mateixa veritat es vilista en el cas invers. L'Aviaci6 Civil
ha d'ésser comandada exclusivament
per elements civils. i qualeevol altea solució es una perelua tristissima d'energies i valses que cal evitar.

M. FOYA

Futbol

El Celta ha eliminat el SaFrontó Principal Palace
badell en guanyar-lo per
Avtii, dijoue. Tertia, 415
IIIIDORO II -

TEODORO

Contra

11111ARLUORA I - UGALDE
Bit, 1015

ASTIGARRACI. A - MARCELINO
contra

ARRUTI - GUTIERREZ

quatre gols a dos

Madrid. 21. — A l'estadi de Vallecas
sita jugar aquesta tarda el Partit de
desempat per a l'eliminatória entre el
Celta el Sabadell.
Seda les ordres de l' à rbitre cenyor
Melecin, els equips ‚l'en arrenglerat

aixi

Celta. — Lilln. Tentado. Pefs, Armando. Vega, Piheirce, Marcial, Bachicha, Gonzalito, Pirele 1 Polo

cap llar catalana, ha encaixat molt en
reaperit catea. ' Totes les obres de l'e'd'II' poeta es vean publicad« en aquesta
cetliecció que cada dir mes demanada
pet públic
*

L'n 'libre

per a les mores es el

que ha'pnblicat ad Dr Ribó i Rius, amb
presas deter. Corachan, sobre ele seantatges qu e . hi ha coneixent medicameni
cos dele fills acabats de niixer "Eviten
les deformitats dele infants" ens ensenya
la manera juegue el cos dele nnstres
fills pugi pie d'harmenia t ense cap de
les nafres que fan pesada la vida de
Findividu que les porta a sobre.
* Caireles Art Cntaltlutia. — En
a q uestes Galeries, marees a la Llibrerio
Catalbnia, acaba d'ésser inaugurada una
esos:meto de nastells d'tin art abstracte.
originals de Franz Berke. que per p rimera regada exposa a Barcelona. Faenen l'exasició un conitint de trenta pos.
teils .amb gran diversitat le ternes altranient nriginals, i d'un delirar i atraient
colorit. A la Sala primera de jr. mantisas Galeries s'exhibeix un enniunt
quadres antics maderas de reconeguts
autora Les dues exposicions quedaran
obertes al públic fin< al dia 2 d'abril.

•••

En sortir de la Biblioteca Popular
ens envaeix una sensació de confianç a i optimisme. I ens diem que si a
majoria de les poblacions catalana
funcionesein Biblioteques con aquesta, seria ben falaguer l'esdevenidor
del nostre noble. El noi que pasa
unes hores a la Biblioteca, atent sobre el llibre, recreant amb la seva

imaginació els personatges creats
pels grana autors, figurara segurament entre els millors artifexs de la
nota cimas. El ciutadà que acut a la
Biblioteca per a perfeccionar els 6M11
coneixements, és de creure que no
serè, en les nuites politiquee i socials. l'home violent que vol imposar
les seves idees per la força. Tot el

qui posa en la lectura fervorositats i
entusiasmes ha d'ésser propici al dieleg raonat, a la discussió elevada i
serena, a l'esperit de transacció i de
concòrdia que és necessari en tota
societat ben organitzada, per a realitzar plenament els seta fina, en be
de l'interés collectin.
Carta RAHOLA

EL CORREU D'AVU1

La cançó del
la caneó del Ihr) blane,
guiare ninots d'en Junceda,
guatee ninote d'en Castanys.
En Cornet hi posa una auca
I l'Opieso un dibuix gran,
en Prat i en Mestres dibuixert
1 5058 van

PER ACABAR *AMB
EL RESTRENYIMENT
Una combinació de protestes«
vegetalts. que el correeeis eticecment
Sis valueao• produere. natural.
portees ele r n i dilerent• moho*. !tan

Barcele i Esteve.
Treu el Sabadell 1 a 1 cap de dos tninuts es registra un córner contra els
catalans. El Barna Polo i &l'arde la defensa.

L'OPIN/O
Elogia el mete del govern de la G.!, airat—tSpeCiarniml del Sp,Nor Morir
Barreea—i l'a;titud del obrera i de les
empreses:
"Retern homenatge als que s'ho
mereixen. Al vetere de les Iluites socials, el conseller Marti Barrera, que
In i ha posa( lainima. A la resta de
Gurern que iii ha intervingut P/1 1,./1>
els.moments. Al Comité de vaga i als
obrero sois que, per Catalunya i
civilitracea han sabut defugir el sa-

botatge i la destruccia. Que tot el
país Itei tingui present. En amenaear

de volar el gasämetre de Tersassa,
toa el mateix Comité qui done eordre per telefon als afiliats d'evitar-ho.
Tanate le: Empreses han posat esion; en la solucie. N'hi ha, de situació ecanannea delicada, que han donat tot el que podien i mis i tot.

També mereixen lloancee.
Analitzant succeit, hom treu la
conclusió que la malura no ran pas
en les masses treballadores, com vol
fer creure la Lliga. La que hi hagi es
vincula en afr, miants personatges
e ividors q ue. a base d'inflar el cae
a limas desgraciats, van tirant de
la rifeta. E5 aquest el grup, nr, pas
molt nombrós, que cal perseguir. Els
nostres compatlys de treball, els que
saben on van, no cremen tramvies,
ni atraquen, ni tiren bombee. Lluitert
ainh la testa enlairada i el pit enfora.
Es la reo al servei de la justicia qui
els dirigeix."
I.A HUMANITAT

-Re.collim en tot el seu valor el
lec— otee aconsolador entre nosaltres, on els conflictes socials cauen
maese aviat pel costal de la violencia — que la vaga s'lla mantingut en
tot mornent dintre de la Llei, tense
un sol sabotatge ni aldarull que haurien perjudica t inútiltnent el problema plantejat. L'obrerisme conscient
de Catalunya ha donat una clara prova del ame esperit deje i de la seva
capacitació social. La millor cansetmencia n' é s la mateixa solucie donada al conflicte, que representa —i
nosaltres hm de mostrar-ne una sincera eatisfacció — un notable avene
de positius avantatges per a la classe

aguaita red. •1 remei é. eonß•nme
per • enreedt• el reetrenyien•ol
emel ••.1, la N•turalrea.
S4 ., pladolaa paramera arege.
SoLi eive e• poden prendo,* durant
Iota l• vida - lotes lea nile, .5 es
o
5
Mimo, d• m•le
mullata. Dehnte len!, •mu. perd
• epur 1 Meneen. el Pindolm d•
Li•mielee11, oteen •'ameno sobra
It g li •ro• 4 alai no afeelen 1555

moluta d'una deliberació serena entre
els litigants. Heus-en aci el resultat.
No han sofert perjudici directe els
interessos ciutadans. Grades a la R es tió del Govern de la Generalitat co
han solera la mes mínima pertorbació
ele serveis público afectats. Sense neresultas de recórrer a mesures excepcionals, els Poders autónorns, conscielos del seu deure, han (templen
eficientíssimamen t la seva funció
d'entornas, proveint la prestació de
serveis i arbitrant, d'aeurd amb els
litigants, fórmules de soluctá que han
cristallitzat flnalment en aquestes bases definitives d'avui."

Limed• reselaviluel miarMea p.epane d P,..
Nadal. de
Brandreli • proa• per duce „Im.a., 1 ere. ala reaultIda

l.

*
Le obre de Mis laeint Verdeguee. — Ha aparegut. fa poca dies, la

Sabadell. — Forniés Morral,

La solució dels conflictes
sociais

treRbaeiltleard;idraam.

heue aci el nom d' un l' hl tor que
s'imposa L'èxit de la seva exposició aquests dies a cap Pares n'es el
millor testimoni

Grecia. Duran, Pone, Sitges, Calvet,

Revista de

«AM eientifteament eoniketnat• era
la prepararla de lee (amo... Pindnle. al• Brandreth - loe san, per

cal adreçar la correspondencia

segona edició de "L'Atläntida", el poema èpic de Mn. Jacint, exhaurida la
primera edició de la Colleccie d'Obres
Completes que publica /a Catalónia.
Aquesta collecció, oue no ha de faltar en

collaborant.

La cançe del Ihri-Ihri,
la cançó del Iliri blanc,
cantaren cada dissabte,
al compren "El Ihn i blanc".

*
Les iiibeeeies catalanes mea importante tenen ja buelletine de subscripció a la Remate de Catalunya, tan esperada. Le Redacció i Administració esté
situada al carrer de la Tapineria i0 on

ELS ESPORTS
L'AVIACIO CIVIL

Dijous, 22 de mara de 1934

Pret., 1.85
•

Ftes

Tonbrer

compres

Aren!. • Emonva
UrImb • C._ s. eme m darmlem

Partir, que ianuneien. — Per al dia
2 4, a Roma, hi ha (izas el partit elimi•
natori definitiu entre Mèxic i Estats
Units. Per a diumenge a'anuncien els seRetente: a Mili, Italia - Grecia; a Sofia, Bulgäria Hongria. "%celeste dos
partits són els primers de l'eliminasteria.
A,acions elassifieades pe s ole sneitens de
— Per a aquest Campionat acotan
celebrant les eliminateries per tal de dunur llec a que el fina del Campienat
m' e e'ha de celebrar a Itàlia comenci
per als vuitens de final. Per aquest motiu es formaren diversos grups, dels quals
únicament dos han enllestit del tot els
partits i han donat ja classificats: Suecia i Espanya. Suecia elimini Estänia
Lituania. i Espanya, com se sap, l'or-

Hi ha un aclariment Harg de! Celta,
el qual aconsegueix, al cap de tres mi.
nuts de joc, el primer gol, per mitjä
de Gonzalite.
Gual malaguaea una bona jugada del
Sabdell. en !anear la pilota fora.
tega!.
Durant alguna estrena, el Inc s'estacioNOTES
na en el terreny del Sabadell,
* Alle
nn va saber fer el BarAranea el Celta i l'interior dreta pas- celona. ho que
Ita
fet el Terrassa, en vensa a Polo, ei qual remata d'un gran cer
el
Constencia
per 4 a 1.
tret creuat, i aconsegueix el segon gol
* El Sabadell pretenia el jugador
gallee.
Bardina, de l'Ilorta. perd sembla que
El Sabadell fa una incline; al terreny
contrari; Estere centra, però la jugada aquest Club li'n demanava eono pessetes,
i no s'ha tirat endavant el trastees.
es malrnet per "af f-side" de Gual.
* El jugador Zabala Ira ingressat en
Es registren unes boncs jugades
q ualita t d'entrenador al Girena.
Retrete. que llança fort, Pec a sense Pre
* Dim u en g e vinent, al CarIll
-cisa+,
a gel.
Al cap de 18 minuts de joc, Polo llan- l'Hoste. l'equip titular i una seleccite catalana integrada per jugadors de primera
ca una centrada matemätica, que remata ; sencilla
cateroria jugaran 1111 rartit
Marcial, i el Celta aconsegueix el teramistes, a profit de la Mutua! Esaercer gol.
tive
Cataliniva.
Un minut mes tard , en una reaccia
El natt v Franea - Txernatriverplia
sabadellenra, es rerisera im cerner entu- es *;upará
a París ditimenge suc ve.
ma el Celta, que Gua l remata alt, amb
* r11 el primer eartit dele vnitens
el raje
drn final. que e: arreare di/mi el-1re a les
Quan manquen lo minuts per a acabar
aquest temps, Duran passa a Estere, el Corte entre el Barcelona ; el Sevilla, s'aq ual s'interna i llança nin tres que esdevé lee/da la reamaarie de Ramon, ja comel nrimer gol per al Sabadell.
Anile domini del Sabadell acaba aquest
nrimer temes , amb el resultat rle 3 gols
a T. a faene de! Celta.
Pel Sabadell s'elan eietingit Estere i
r, L5 A se p r
s o- e Eerri.
Parcelé i pel Celta. Vera.
LARS A T A PISCINA DEL
Al sean:1 temps. el Celta, al ran
poce minuts 'le reeres el l ee. marea el 5ell C. N. BARCELONA. — El dissahte
¡me* gol per mitie de Pirelo.
vinent, a lee sis de la tarda, s e veleMitia heno deenrée, el, sahadellencs, braran a la pi scina de l•r=e,o1„,
ner obra de Calvet, assoleixen nC mar- le eevant les finale dels Campienate
ca- el seenn gol.
Esc ol ar s . q ue disputaran l es r eetdEl partit ha acahat. dunes, altas la vic- tats de Fartricia,
tOs k del Celta per 4 e nls a 2.
neet i le, D'Acoles: Industrial, Tres
El Sabadell °necia eliminat del renn- hall. Cnniere i Arouiteettea.
p innet. i el Celta disputare amh l'EsHan aesr e rtat fustificerla exorena r eel el sen praper partit
t>ein entre l'element eecrear 1 púlale
feria
firesnat el s es men te te Ca melemos,
clavaat el eran nombre d'exeellente
Sobre el Campionat
arriarle", que hi participen, la n'
del Món
"urna d'ella pertanvenis al C. N. FI
me i nrment anueeta segona i eltinna
Entrenntnents de l'equis% esfumo'. —
SeS5i5;,
nue rirmari a roniixer els
Per tal de procurar la milleir intelligencia ente,- els elements que integres l'e- nonas dele nedador, 1 waterpnlietee
quip d'Espanya. ‘'han ennrertat tres e resee leceinnahles per ale prooers
',emite contra el "Sunderland". els quals Canminnats B -i Innva-rterrelona, cate
se celebraran els dies 13. 17 i an 5155 mala s e celebraren en e l e
'íes de'
en tres pnblacions distintes no desiznaT'ami, a lee ele de la tarda. tindren
des encara.
Perfil' jugats dimiten«.
Ultra el Ilne lee s emifinal; del v. ater-enln, ',sie
matx Portugal - Espanya, se'n jugi un es disputaran els eqein nIe efrelleMe
altre, a Méxic, entre l'equip de remen- ; Cnmere i Vserile Tneust ri el 1 B e ttada nació i el de Çyba; venceren
ealerat en la ~dita piscina de
primera per 4 1 I.
l'Escull era.

Natacii6

ent, des d'aquest mateix

Iloc, hem assenyalat la necessitat ab-

LA V .4 N G A R DI A
E« GIS

OrtiC:f ‚nett

erauierar, assenya-

la VI4 'puntee molla n'esperaven (aten-

Per a la selecció que ha de competir amb els escolars de Bolonya es
vijnen destacant els exceelents i coneguts elements barcelonistes Lepe-

ge, Carulla, Sabater, Nnbiola, Bonacasa, Jiménez R., afollevi, Sunyol i
R. Puig.

EL C. N. BARCELONA I LA
NATACIO INFANTIL. — El dimarts passat la Comissió que per eneerrec exprés del Consell Directin
del C. N. Barcelona porté a cap les

Premsa

cid o la Dig a!) que d'aquest conflicte en
sortiria rol gran deapreifigi per a Carabinya, estas, contriiriament , 11,141 bona
'tic° per a Propia i ealranys:
"En primer término. porque pone
de relieve cómo pueden obtenerse
ventajas importantes para los empleados y trabajadores, sin que estos
hayan de usar nonio argumento la
violencia v el sabotage. Después, porque ha demostrado también cómo
ante el razonamiento serenamente
exnueeto. ante la discusión llevada
,t1f1 deseo de entender,,-, los patrono, ceden meior que ante las amenazas, aun representando la solución
del pleito un sensible sacrificio de sus
intereses. En este aspecto, ambo,
bandos merecen un aplauso, y mue
en esdecial las En/Presas; a p lau s o qUe
es justo extender al consejero de Trabajo, por la energía y el tacto con
que S up o llevar la cuestión, tan desorbitada en un principio, al cauce que
le era propio.
Otro aspecto, y por cierto impontantisimo, de esta lección, es que el
acuerdo, en lo que tiene de ventajoso para el personal de las Empresas de Luz y Fuerza, no es un éxito
de esta o la otra organización sindical, de esta o la otra táctica de lucha
de clases. La solución del pleito representa únicamente una victoria del
buen sentido y del anhelo de concordia que deben distinguir a toda sociedad civilizada. Esta vez se solicitaban solamente rei vindicaciones de
tipo económico, concretas, delimitadas, exactas, y no se perseguian vagos deseos de preponderancia sindical o turbias maniobras políticas. El
apartamiento de los empleados y
obreros de todo otro propósito que
no fuese e Ide defender sus intereses
en proporción compatible con los intereses ajenos, ha contribuido al éxito
de las negociaciones, en grado superior a todos los procedimientos brutales que podían haberse empleado.

i

en un català
reCte.

gramaticalment cer,

Els partits catalanistes o provine,

del catalanisme han d'imposar
seas consellers municipal' robligacia
d'implantar aquestes normes. A ced 5
grup polític cal que hi hagi un cats,

lanista disposat a no transigir ist,
en aquesta aiers, per dignitat ¡ pt,
decòrum."

La jornada de 44 hores
EL DEBATE

Denota que sima) derogada l'orclu
signada pe: senyor Esludella implante,
o Madrid la jornada de quaranta-quat,
hores per al ram de l'edilicacid:
"La orden, no sólo carece de fea
dentemos de justicia y de interés ca.
mún, sino que está dictada con mara
tiesta incompetencia y extralimin.
ción. Tratando de velar ésta, el rej,
nistro ha dado en llamarla laude;
pero ¿qué género de arbitraje et ese
que ejerce el ministro en litigios qu,
no le son sometidos y que, adere,
se hallan ya resueltos por una au,.

nencia de las partes? Porque no it
olvide que el mismo dia 1 7 las repre
sentaciones patronal y obrera del gr,.
mio en conflicto suscribieron un coz.
promiso que lo resolvia, y en ese
documento—cuya fotografia ha su
blicado un boletín patronal—nada,.
convenía sobre reducción de jorrad

EL LIBERAL
Din, e,, canvi, que tal pagar la tr,
mana de quaranta-luotre Iteres, ser:,
peei,,efiei eVesereir els secwrsos
"Ayer los patronos abrieron lan
obras y los trabajadores levantareo,
la huelga. Es de suponer que no ves
verán a desmandarse ni los unes e
los otros; pero s¡ lo hacen, tenthez
que sufrir los rigores de las sancie
nes que acuerde el Poder público.
¡Es o no compatible la autoridaj
con la democracia? ;Vamos a verle
Si lo es, la República se afirmari
Si no lo es, correremos el riesgo
Que no se oculte a nadie esta abso- volver a los tiempos indigno; de e
luta realidad."
dictadura.
Alli donde se vea el propesite
la catalanització
donde se descubra la mala je de do.
dels Municipis
acreditar la autoridad de! Gobierna
El DIARI MERCANTIL, remarca republicano; allí mismo es donde el
Gobierno debe actuar con la mayar
que en molts municipis catalans el nostre
energía, para que su autoridad leg:.
idioma Menté: china fe de vida a les seatona queda en el lugar que le corre,.
siena municipals. Tota la documentació, ponde.
en tour', e redactada en castelld, per
Ya sabemos que "las cireunstanculpa principalment dels secretario:
cius mandan". Nos consta —; cómo
"Molts alcaldes i consellers
nol— que el Gobierno tiene la vide
us objectaran que a l'escola primária en precario, por la amenaza que pata
no els ensenyaren d'escriure catalá; él supone la actitud de los grupo,
pene si els alcaldes l consellers poden mayoritarios de la Cansara. Par ser
donar semblants excuses, no poden esos grupos de extrema derecha, tedonar-les, en canal, els secretaris mu- brarian caro al Gobierno lo que éste
niclpals, els quals tenen l'obligació de hiciera contra los patronos. Pero 51514
coneixen i d'escriture la nostra heu. derrota ministerial que fuera una te
gua,
presalia parlamentaria tic esos grupo
Una de les tasques principals dels maeoritarioe, traerla consigo, :auca
consellers ha d'esser la catalanització sab-lemente, la disolución dc las Co:dels municipis. Aquesta catalanitza- Seo.
c l', influir i posteriorment a tot el
Tiene, pues , un margen muy t.it•
nostre poble fins a l'extrem de no mable el Gobierna del Sr. Lerreas
veme ni un sol comerciant o indus- para 110 claudicar ante amenazas dt
trial que deixa d'adoptar la nostra ese genere.
'lengua en les seves activitats dins
La mejor colaboración que pum
de Catalunya, i sobretot de retolar-hi prestarse al fascismo es la de la clautots els estaKments. A hores d'ara dicación ministerial.
un noranta per cent dels nostres reY tanto como "fascista", no crea
to:s públics haurien d'ésser en cata/a mos sea el Sr. Lerroux."

Per

Probins; 16, Ramon Casanoves; 17,
Jaume Vila; ii, Albert Balasch,
UNA PELLICULA DE LA VOLTA A CATALUNYA
Saben) que hi ha el propasa, per
part d'una casa productora de pena
cules, dempressionare ne una de les
principa.s incidències que es produeixin durant la Volta a Catalunya d'en.
gunay, la (mal es projectará diäriament cine hores després de l'acabatnent de cada etapa.
Aleó permetrà als aficionats que no
poden seguir la máxima prova del
ciclisme nacional de presenciar-ne el
desenvolupament general poques hores després d'haver-se celebrat.
Vn cop acabada la prova, la
cilla completa será tramesa arre,/ i
d'aquesta manera es fará arribar a
tots els àmbits l'eseencia de la nostra prova. la qual cosa contribuire a

fan elt treballs necessaris perque es puma realitzar.
La cursa, si es porta a teme, balees
d'acabar a la nostra capital. i es mal-

caria el següent itinerari, cas de ierde

en dues jornades : Tolosa - Perpinjä, per
Caecasona. i Perpine e - Barcelona.
I si es fe; en tres jornades. será
rle Talase Perpinyà, de Perpinja yen

Fi g ueres, Olot i Sant Juan de les Ate
dee s es a Vic. i la darrera. de Vic CO?
a Barcelona , passant ren Manresa,

primeres gestione prop dels organismes oficials, fon rebuda per l'alcalde
Er O (lile'
de la nostra datas, el qual s'ha assabentat de tots els detalls d'amnesia
L'assemblea de la Federaci
iniciativa i interessat perquè
realment sigui un fet la natació a
Espanyola
les escoles de Barcelona.
En l'assemblea de la Federacid EiEl C. N. Barcelona, en oferir e 1 3
panyola que, coincidint atnb :a final ee:
seus mitjans a aqttesta obra d'eslucaCarnpionat d'Espanya va celebrar-se a
eje física, posa en präctica l'ideari
Madrid, s'acordä que en el camploree
del seu norn i l'entusiasme deis que la sera mesalina propaganda.
Es de preveure que aquesta idea masculi de totes les regions es claess
formen els scus elements directors.
fiquin el campionat i el subcamedeut
assolir à tus èxit inqüestionable,
El campionat femenf se celebrará a efe
PIJNENBURGAVALS. VENCE- drid el 31 del mes corrent, t i 2 de
DORS DELS StS DIES DE letal; no se celebrare el campionat tse.
PARIS
vcrsitari. El pròxim seré organitzat
CAMPIONAT INFANTIL
Heus aci la classificació final d'a- Catalunya.
DE CATALUNYA 1534
Es fixe con/ a data del nieta rs dequesta prova:
Organitzat per l'Agruparle Ciclista
Panenburg-eVals (holandesos), bril; s'oterirá l'organització a la Fe
Montiulc, el dia 1 d'a aril marer s.e havent cobert 3.435 quilennetres i su- deració Castellana.
el oriol es pa--fectuarqsmpion, tima 1.288 punts.
Fou felicitat el Club del Cante ec
tr eci net rer la fosa Pantaleoni.
2. A, Bnysse-Deneei
(latiguee). l'obtenció del tito l de cameló d'Esee
L'A. C. efontjuic secundo als que amb 7 0 4 punts.
nya ; s'adquiriran onze rnedalles per a
eesitgin prendre Part a la <aus., l' o3. Aerts-Charlier (belgues ) , amb llimar-lee sis jugadors de l'equip.
bligació de presentar, en el moment 688 punts.
Davant el matx
reinscriure's. nrin certificat de naixement,
4. Ignat-Magne tirancesos), amb
l'ohjecte d'incloure'l a la cateeoria cer.
Espanya França
punts.
re s pnrent, teta regado que enguany exisA una yola:
Al camp de la Residencia de Madre
teixen quatre categeries de nois i tres
3. Lemoine-Dayen. amb 220 punts. se celebrà el parta d'hockey per a se
de noies 1 rer a cadascuna d'aqucstes ra0. Choury-Fabre, lett punts.
leccionar l'equip que representara Eri
tee nries lii haurä a final d'any el camA dues voltes:
panya en el pròxim mate internadoelia.
7. Péliesier-Leducq.
nah amb França.
Les inscrieriane podran efectuar-se a
A tres volteo:
El seleccionador. senyor Satrestegvi,
la rase Pantaleoni (Portaferri ss a. 131
8. Linari-Piemontesi.
(ligué que l'equip nacional el designase
!'entitat organitzadora.
a re stet ge
A sis volteo:
en el moment de 'encontre entre el
Lairet, ira.

Ciclisme

9. Coupry-Pecqueux.
següents jugadnrs:
IN.AUGURACIM
Porters: Candes: iba i Rodriener telEL. "CRITERIUM DU MIDI'
talanse Viles i Castillo (madrdenrd:
Diutnenge, l'Esport Ciclista Catalá ceSembla que una importuno casa comer- Defenses: Baginnya (catete\ Becerra.,
lehrará la primera cursa del seu pro- iial ha insinuat la idea de patronitzar
Carvajal (madrilenysa Mitios: Grieta
grama, reservada a nrinciniants. les prinel Proper "Criterium efsi S'ah", que
cipals condicions Reglament del anualment organitea "La Depeche". de Ratea), _lerdón, Francisco i Enric A'Pides imadrilenysa Devantere: Chevar•
qual han estet ja t'anules a menea:en Te loea amh èxit extraordinari.
ni, Romea. Morajuria imadrilenyel_
EJ circttit compren 65 quilämetres per
Sembla que la proposicie ha arribas leerrd, Lacourt, Arguella, Roben i La'
l'itinerari de ant Andreu al Coll
a Franca, i per patt de qui cnrreeron re raid (catalansl.

CURSA "PREall

Montcada. Sardanynla, Sant Cintil e R ubí, Castellbishal, Martore l l. .Sant An
dreu te la Barca.
Molins de
Rei. Sant Feble Esplugues i Pedralhes,
erl 111 hssurf,raffibar11.
Ifi ha establ e rt un prenti par al: den

nrimers classificats, en metenic i objectes per a bicicleta. i una Cseea per
a (-quin de cinc corredor. d'una ma•
teixe entitat.
De moment, s'han rebut les següents
inerrineimis
Taen Bla e l; Pee. Esceda: 3. So.
sep Vive s : 4 , Pa ednal Fesenella ; s. Ro‚nun Cx‘tel: 6, Jesee Carcia; 7, Toan
Plane s : 8, Preterir Vilanlena; 9, Insen
N1. elle; in. Tosen Amire: it. Anton
Tnieeta; t a, Yeroni Gerrée: r 3, Reemi
Boada; 14, Andrett Pérez; 13, Enric

B
FRONTÓ NOVETATS
Avul, DIIDUS
Tarea a l«
GALLARTA
URZAY
amera

AZURNIENDI - MONA
PM a les 10'lle:

QUINTANA II - JAUREOUI
°entra
AMONESIETA II ABABOL°
patena per querelle

oxa

NEUSEL - VON PORAT. —
a negativa de M'alter Neueel Per
braar sanh Schmeling, els martin is et
Hamburg que es proposaven organitar
aquest combad efectuen gedient
de i suec arras Porat per tal d'acerar:1,
al vereist vencedor de King Lewineln

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin e?'
unes en català 1 amb un
timbre o signatura coneguda

.
.
. .
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EL CINEMA
LES ESTRENES D'AVUI
Al Firnina: LA VIDA EMPIEZA
Si les sessions especials de cinema
han de unir per objecte, com aixi
és en realitat, valoritzar als ulls del
públic aquellas produccions que tenen, en un sentit o altre, caràcter
excepcional, poques Mhaureni vistes
de tan justificadas com la que - 1-yceum Club - ha organitzat per a avui
al vespre al cinema Famina.
"La vida empieza - de la Warner
Bros. First National, dirigida per James Flood i Elliot Nugent, dos noms
que caldrà retenir en la memòria. La
critica mundial, i especialment
francesa, ha dit: "Hollywood, siguin
eis que siguin els pecats que hagi comas, és queleom molt digne de respecte després dhaver donat al món
un film com "La vida empieza...
"Un film humà, d'una grandesa de

11110111110NAI
Demà al vespre "L'OPINIO"
presentarà el primer film
social que emancipa do la
Idea soviética
WARNER 0;205-1'051 Ni1T1ONAL.PrePerirar,

BARTHELMESS
rus- m.11171/ DAVIS • CORCMn

regadas sobrehumana"— ha dit "Cinc Comoedia - . 1 encara: "Un film
que commourá sobretot els cors temenina, pena que és capaz d'emocionar i d'enternir tots aquello que saben
el preu d'una vida humana".
"Es quelcom inédit, absolutament
nou al voltant d'un tema vell con/
el món —ha dit "Candide - -. Tan
nota tan rniraculas, clon una vida
que comença. 1 és que per primera
vacada hm:1 hi ha dut tata la ventat.
tota la sublim i escanda sinceritat."
- Lyceum Club" ha escollit "La vida empieza - per a inaugurar les seres
presentacions cinematogràfiques.

La gran sessió cinematogràfica de "Lyceum Club"
al Fémina
Si les sessions especial; de cinema
han de tenir per objecte, com aixi és
en realitat, valorar als ullo del pab:ic aquellas produccions que tenen.
en un sentit o altre, carácter excepcional, poques n'haurem vist de tan
justificadas coto la que "Lyceum
Club" ha organitzat per a avui , dijous.
al vespre. al cinema Fémina.
"La vida empieza -, de la \l' arma
13ros. Firat National, dirigida per
James Flood i Elliot Nugent, dos
noms que caldrá retenir a la memaria dels bons alojas del cinema, és nn
film singular, realment extraordinari.
La critica mundial, i especialment
francesa, li ha retut el seu homenatge
mas terrena Algú ha dit: "Hollywoml.
siguin els que siguin els pecats giro
liagi comas, ér quelcom molt (liana
de respecte després d'haver donas al
man un film corn "La vida empieza".
"Un film huniä. d'una grandesa n le
vegades sobrehumana — Ir,, dit "CineComoedia"—. 1 encara: "Un film que
commourá sobretot els cors femenins
pena que és capaz d'emocionar 1 e”ternie tots aquella que saben el ores
d'una vida humana".
Impossible donar una :dea de la
mestria, de la intenlgancia, de la delicadesa arnb qué ha estat assolida
aquesta proirceló, que es iliaca, malgrat les vegades que hom ha tracto
al cinema el tema de la materaitat.
"Es quelcom inedia absolummeni
nou al voltant d'un tema vell com
el latan —ha (lit "Candide"—. Tan
nou. tan tniraculós. Cont una vida :me
comenza. I e,.; que per telmera vagado hom hi ha dut tota la venta/
tota la sublim i escueta sinceritat.
"Lyceum Club", en escollir "La
vida empieza" per a inaugurar le•
reces presentacions clnematoetratiques
Mereja una bella garantía de sensibilitat i encert per a la sera aatuaaia
futura en l'aspecte cine/nato:cal:c.

CINEMA AMATEUR

Es prega la puntualitat,
per figurar en el prograina,
vençudes totes les dificultata, el filio
"COLON TRAICIONADO"
divertidíssima pariplia
gorjea del descobriment
d'América
Es despaIxen localilals,
preus corrents, a la taquilla
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Dijous 17 de maig — Via magna;
X. 'X, X.: Eeclar: Esqui; Cocktail
an:aimin Bcd : pourri francas; EXCUrsiam a la Sierra de Grados; Com as
fa un pilad; Magyar: Tercer (*oscuro
Intrer icintial ar Pa7k.
Especialitat en obres teatrals

.COPISTERIA FORNER
Canuda, 35, pral., segona. Tel. 20456
Uijous 24 de rnaig. — Projeecions
divarses: Proclamarla dels resultats
del Con(urs.
Notes. •- Les sessions taalran lloc
a loe den de la nit a l'estatge soda:
(curar del Pa radis, 19, pral.).
L'ordre
prideccia lelo i,hitis éom4-04.04.414444111444444+4.444

US DIVERTIREU!
veiertt avui
GARAT i

MARY GLORY

al

KURSAAL

Tercer Concurs de Cinema
amateur de/ Centre E. de
Catalunya (Club Alpi
«.......».4+.44444444,444,4444,4
Català)
PROGRAMA DE LES SESSIONS
Dijous 22 de 1112R. — Dian o Escenas de la Costa; Fasta major - Mosaic catalá. núm. 2; Zamora; ERYld
and back with imperial airways.
Dijous 5 d'abril, — Rastres d'esqUi,
Carbó; Folk-lore; Atletisme; I.'artilleria suissa a la muntanya;
rf 1" e0 1 933-34; Festa major; 1/es
penar de la Cambra.
Dijous 12 d ' abril. — HM' second
birthday; Vacances deslio: Caniaa;

LA RIFA DE
Premiat amb 25o.000 pessetes
Núm. /5.643, Madrid.
Premiar amb 70.000 pessetes
Núm. 22.112, León, Mälaga. AlaCant.
Premiat amb 4 0 . 000 pessetes
Núm. 17.341, Torrepaclieco, Saragossa.
Premiat amb zo.000 pessetes
Núm. 16.861, Alcalä de Guarlaira,
Madrid.
Premiats amb 3. 000 pessetes
Núm . 8.766, Burgos, Logroño, Valancia.
Núm. 2.633, Huelva, Múrcia, .11.
cantarina.
Núm. 14.545, Madrid, Jerez, Malago.
Núm. 591, Barcelona, Alacant, Cazalla de la Sierra.
Núm. 14.450, Sevilla, Puente Genil. Aranjuez.
Núm. 33.635, Alcoi, Barcelona,
Oviedo.
Núm. 7 9.852, Madrid, Allaninnte.
Núm. 4 . 545. Algeciras. Madrid.
Num, 29.268. Barcelona, Palma de
Mallorca, Huelva.
Núm. 12.943, Barcelona, Valéncia,
Madrid,
Núm. 35.902, Oviedo, Granada,
Castro del Rio.
Núm. 27.936, Madrid.
Premiats amb 502 pessetes

ESPEC

La illa de la calina vista per un objectiu que té pressa: Record; de vialge; Novas operacions; Humos de votan: Alcalá de Henares.
Dijous 19 d'abril. —•Festival
no; Fug,nue; Histerectonna (film en
colors); Austria; Visita al alonasterio
de Piedra; Pallars i Riliagoraa; Westminster in v.anter. Reportatge científic turístic; An Austrian village.
Dijous 26 d'abril.
Sumida?: Dia
i nit; E:ports de muntanya; Sol i
neu polo; La segla; Rítmica; L'anca
del senyor Canons.
Dijous 3 de maig. — Reportatge
del Port; Catares; lila d'Or: Lean;
Barcelona ciutat; Luxor i Assuan;
Del Noguera Pallarcea a rEissera.
Dimarts 8 de maig. — Aigiieta;
çro-cultura operatoria: atemmortigo?; Costa Brava; Nord
Aquesta ait no surto; Roda
a! //tan 1 torna al horn.

HENRY

M

CENTENA
109 131 157 /79 192 213 270 32.4 400
409 420 435 464 47 6 488 498 5 0 3 518
529 536 539 560 578 619 620 606 722
740 74 1 777 80o 8o6 834 8 3 8 856 862
878 893 894 928 944 947 935 957 969
997
MIL
036 050 o56 o65 0 77 09e loo 11, 133
151 170 175 178 258 268 270 318 338
345 349 401 4 16 489 382 5 89 624 647
7 1 3 727 736 758 76 3 792 8 54 866 869
879 887 896 959 971 988
DOS MIL
003 021 025 036 037 075 089 in8 126
226 257 271 201 302 306 310 382 388
395 408 4 20 4 60 4 8 4 5 08 565 )104 6t9
648 663 674 762 77 2 863 869 893 895
929 937
TRES MIL
oni 005 031 061 065 116 143 144 173
188 205 223 242 253 273 336 383 439
458 637 668 730 740 744 764 8o5 818
850 859 864 872 888 912 963
QUATRE MIL
iltn 046 047 053 055 168 180 194 219
283 337 343 344 35 0 378 38 1 383 384
39 1 428 431 451 454 491 498 522 56n
383 6o7 609 648 734 782 804 866 877
930 933 948
002 091 117
266 322 330
408 43 8 447
.571 598 648
8o7 848 857

CINC MIL
141 161 18t 232 234 251
343 353 3 ( 1 7 370 378 384
482 493 5 28 54 8 552 .5 51 )
660 667 694 703 744 762
934

Dijous, 22 de març de 1934

La »Lisien
ASSOCIACIO OBRERA
DE CONCERTS

Mercè Plantada, cantatriu

Pere Vallribera, pianista
L'Associació Obrera de Concerts ha
tingut un nou cacen en confiar ei seu
timé concert d'aquest curs a la cantatrin Herré Plantada, la qua!, ;mb la
co)laboració del pianista Pene Vallribera, dona un magnific recital de canÇO11S el diumenge passat.
El programa d'ad/testa sessió Pu (lispasat amo un bun gust que mereix e'
111é5 cal9r5s elogi. Un programa, demas,
de gran envergadura, qua posa aa a ',roy a IC5 qualitats de eantaut (aintarpret
de la nostra eminent artista. Lat )rimera part loa (tu:j imia a Sehuhert, un
deis mas genials creador§ dial lied, 31111)
una tria de cançons verament exquisida , que Merca Plantada interpreta ama
i una gria
i terfeata iustésa
iidelitat al can:atar de cada obra.
La segona part contenia una obra
cabdal de Mussorgski, "La cambra
deis infants", que, degut segurarnent
les grans dificultats que °inicia, no
veiem gens sovint als programes.
Aquest bellissim dele, que representa
una ardida innovació dins el genere,
tant pel carácter singular de la concepcia cont per les expressions de realisMe cru que l'autor hi prodiga, és una de
les mill9rs interpretacions que hem escaltat a Merca Plantada. Perfectament
identificada la cantatriu amb el sentiment del compositor, reïx de manera
admirable a crear l'ambient precio de
,imla (madre i a subratllar-ne atub fina
sensihilitat tots els matisos. Si ja tia
c.,negússirn, dome, el privilegiat talent
de la matra admirada artista, bastaria
una interpretada cenit aquesta per acredltar-la i per fer-la qualiiicar amb els
mas alts mereixements.
Encara la darrara pan del programa
(feria nn alteras particular amb les
0mposicions ile Wagner, gaire conegudes, que hi figuraven: tres cançons
II)) melodrama inspirats en ei "Faust",
de Goethe, 1 tres canzons sobre textos
de diferente iodes. Merca Plantada satainba adaptar-se perfectatnent a les
particular,: exigencias de la música
waaneriana i tracia' de manera admiralae tota la intensitat expressiva ‚faenes'
Ten composicions.
El seu ex2ellent entlaborador, Pere
Vallriltera. un del: nnstres millors pianistas, es mostri tothora digne del prcetia; que tenme ha té ben guanyat. Cal
elogiar especialment la scva tasca en
les ranacits e.e afitsoragslel, en les quals
la part de piano no is Un simple acompanrameta, sisó que resta sempre
primer pla i ES plena de serinses difimatare. que exigeixen al pianista una
imperahle i una gran experianaia Pera Val la-ibera ens (derí . d'aquestes i de lee altres obres del programa
versions perfectas, que una vegada Inés
en% ferro admirar les seres qualitats
de masic de refinada intuici6 i 4 execn17int carrectissim.
Arnhelao artlefes fiaren ovacionats
enntinttament i arnh un gran entusiasme pa) nombras auditori de l'Obrero.
B. S.

NOTICIARI

sentada per Joaquim Nin, hi prendril
part tumbé h nostra exquisida soprano Mcrce Plantada. Esciatant
estat el triomf obtingut per aquesta
gran artista en el concert donat
París , en el qual va interpretar obre:
de Nin i ron' a oart pri n ci p al el'
"Deu Villancicos" espanvols del dit
compositor, dels quals Mareé Plantada en fa una genial creació. Jeanne
Bachelu. alerce Plantada i Joartuini
Nin faran que aquest concert organitzat per Associació de Cultura Musical exclusl y ament ver als seus afiliats si g ui un deis tants inoblidables
concerts que la Cultural organitza.
Associació de Música antiga. — El
segon caneen d'aquesta Associacio
sera donat el dia 5 del vinent mes
d'abril, per tal com els últirns Mes
de mara coincideixen amb la Satinana Santa i la Pasqua.
El dit concert será tot en dedicat a
Alexandre Scarlatti, del qual seran
executades tres composicions en primera audició. Hi prendran part loes
veus femeninas i un conjunt instrumental.
El tercer concert serä donat a ((arrees d'abril. i en será tenla la música
cortesana &as segles XIV i XV.
Al Circo' Eqüestre: Maria Aniorte
i Emma Maleras. — Aquesta tarda,
a les sis, tindra lloc l'anunciat concert en el (mal prendrá part Maria
Aniorte, la soprano lleugera; demés
el virtuas del violoncel enyor Agusti Hernandez, acompanyat pel mestre
Magi Mercader, eaecutará la "Sonata
en sol menor -, de Haendel. Pel nombre d'invitacions sollicitacles promet
ésser un esdeveniment artistic.
El dissabte vinent, dia 24, a les
sis de la tarda, donará un recital de
danses clássiques, de caricter i espanyoles, Enolla Maletas; en rivtermadi la concertista de piano Diana
Pey escrutará obres de Chopin.
Homenatge popular a la Banda
Municipal de Barcelona. — A les precedenta estrenes 'listes de les ad • e
sions que es reben diariament al
secretariat de Ellonninatge (Alt de
Sant l'ere, 27, principal) cal aiegir-lo
les de Tomas Bux6 nuestra superior
de piano a l'Escota Municipal de
Música de Barcelona); Isabel de la
Calle (iundadara i directora del C00servatori Femeni); Adoli a:abanar
(pro:essor del Conservatori de alúsa
ca de Sabadell); c o bla-orquestra '' La
Principal Olotina - ; Antoni Baporta
i Astort (professor de piano); Orquestra "da camera" de Vic; J. al.
Pagas; Sozietat d'Atraccia de Focasters: Associacia l'rotectora de IEnsenyanca Catalana (Delegaci6 de
Tontera); alanuel Burgas; Escota
Catalana nIel Sindical Carate Agríc a la síe Tordera: Baltasar Somier;
.Alexandre Rib.6 (professor del Con,ervatori del Liceui: Frederic
cre y ere (organista i mestre de capella (le la basílica de Santa Maria de
la Mar d; "Noi aladrenti - ; Matias
Morro: Maria Montserrat i Estere;
Orfea Manresa: Conservatori de Música de Manresa.
Molt important. — El secretariat
del Comité Organitzador ile Ellomenatge l'atollar a la Banda
cirial de Barcelona (domiciliat a
1 - Associaci."1 Obrera de Concerts".
Alt de Sant Pere, 27, principal), en
fer pública aquesta nova relacia d'adliesions, desitjaria assabentar-se —
per tal de comunicar-1i un important
asstimpte — del nona cognom i adra(l a del senyor firmare d'una oimpatica
adhesia rubricada atol: el pseuclanim
"Noi Madrenv", ex-taper de la nostra Costa Brasa,

preeos a cada scssi6 sera &germinal
Un programa integrat per cbres de
par sorteig.
"lama :literaria cragneat programa Joaquim Nin.— Per dallar Inés MiIlantor al concert que Joaquim Nin.
<era annitriaila al tanler del Centre compositor
i pianieta executára a BarFaca/ sionista
Catalunva i a la cebona sota la direcció de l'Associacia
re in
da Cultural Musical, aquesta entitat
11fflowenw•weelt
la acordar celebrar el dit concert el •4,44.5~44444444~44,
diumen g e. dia 25 del mes que som
el' Ilea: del dia 24. con/ aaans slaria Llegiu LA PUBLICITAT
anunciat. En anuest concert. compo5t
el1 la set:a totalitat ocr obres del ciPropagueu-la!
lcbre Nin. ultra actuar l'eminent vialintsta francesa Jeanne &t 'Alela , tare 1+9444444444444.88 .44+4•0444
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EL TEATRIE
Reposicions

Bercelona.-Yolpone"
de Ben binen
Aquesta farsa, d'una comicitat agra,
sense alegria, cono d'un Molière encara
mis misantrop, mis desillusionat i ntas
pessimista, on l'avaricia deis homes ea
satiritzada sense pietat, obtingué, com
és sabia, ara fa uns tres anys un gran
axit a Berlín i a Paris, en l'adaptacia
de Jules Romín i Stefan Zweig. Tan
gran fou el sea éxit que hom en féu
cuita-corrents quatre 0 cinc traduccions
espanyoles que ioren estrenadas gairebé
alhora per empresaris naturalmeut cobejosos. Perú qualsevol diria que tot
plegat no era sinó un non parany de
l'astut Volpone, decidit a castigar els
homes en llur avaricia i en llur afany
immoderat de riquesa, car els empresaris i els traductora espanyols van aggfar-s. hi els dits. L'obra, com és sabut,
no agradà a Madrid. No agrada tampoc després a Barcelona, on fou estrenada una adaptació catalana de Forndevila i Sams,).
Ara és De Rosas qui la presenta al
Barcelona. Paró cal advertir que la
presenta sense esperances interessades
cap mena, com no siguin la d'augmentar cl seu prestigi, cosa que en teatre
a la llarga dóna 110 bon interas.
La versió que ella presenta no és ni
la de Jules Romain, ni la ipie vana vela
re al Romea. Es, pené), també excellent. En realitat, i a despit de tota la
importäncia artística que hom atorga a
la tasca de Jules Romain, el que és
enSe dubte excellent és robra. Té una
tal vitalitat 1 1112 tal densitat raie

rémilt.„

feta a prova d'adaptacione, de re/alai.
des, d'aiegidures i de variants. 110 mardacitat, la força, la teatralitat fe Ben
Jonson trionita de totes les era /estiva!'
deis seus arranjadors. En la c, ue e:u
ofereix De Rosas no costa d'end n trinar.
In algunas cosidures i alguna ;pegata
Pecó de totes maneres segueix essent
admirable, i pel que afecta a la quala
tat literaria faraa superior a la da I Ro.
mea. Es al través d'un castellä e-cuberant, barroc, retorçat, pero sense era
carcaraments, que hm ens fa ser Isi.uie
resperit de Ben Jonson, impetuús, sarcastic, Citt,c, maldient i inconiormist t.
De Rosas, a tu arnb l'obra, ia del
protagonista una caricatura de tics
gruixuts, acusats, una caricatura agr i i
sinistra que esgarrifa sovitn més ate
fa :dure. 1 té, sobretot, manares de curar, entonacions de veu que fan se osible l'esperit astut 1 maleliol que anitu,
el protagonista.
Matilde Rivera, a desgrat de tal
adaptar-se-1i niassa al seu iisic, fa el
paper de Mosca, criat de Volpone i
deixeble avantatjat en trapelleries
embobas, i aconsegueix iniondre-li
geresa i vivacitat.
Tots els altres actors, escaientment,
caracteritzats, hi cooperen amb gracia i
aconsegueixen el millor conjunt que els
hem vist obtenir aquesta temporada.
La presentada, simple i esquemática,
s'adiu amb el convencionalisme ingenu
de la técnica teatral d'aquesta farsa.
Domènec GUANSE

Llegiu cada dijous
MIRADOR

AL YESPRE
Lyeeum Club pregenta

E.R 1 C LINDO
LORITTA YOUNG
OLUI DA FAR RZLL Co in ple
Localitats a la

nie nts

taquilla i al
Lyceum Club.

Producció Warner Eros
First National
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de programa
especials per a
la sessi n",
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El conflicte

EL DESARMAMENT

Lea derivado,» de l'afer Stavislay`"-

¿La banda Stavisity foiz
Després del discurs
entre La tensió entre de Mussolini l'autora de 19 assassinat del
Alemanya Els Soviets de- diputat de la Guaiana
Jean Galmot?
Lituimia per la claren inexactes

Allglaterra demana a França de Dollfuss
continuar les negociacions 1 de i Starhemberg
precisar les idees en matèria
qüestió de
de sancions 1 de garanties
Memel

les informacions
de la seva entrada a la S. de N.

Ha quedat refet el Front
Patriòtic, però els heim-

wehren s'han sotmès per

París, Sr. - La Comissió parlamentaria sobre I assaunpre Stavisky.
ha escoltat avui el desearrec, g petició präpia, del senyor Boyes, ex-diputat.
Ha exposat el testimoni que va entrar en relacions antb Alexander l'any
y29, per mitja d'una ageneia de negocia.
El senyor Boyer, que era contraeriera d'obres públiques, va estar en
relaciono de negocie atnb la Societat
Fonciere, i en 1930 slavia negat a
formar part del Consell d'Administració d'una de les Societate Alexander, a causa del Mandar parlamentari
q ue ostentava.
El testimoni declara que no havia
conegut mai l'assumpte dels Bons
hongaresos.
Afirma que únicament es va limitar
a p resentar Stavisky a l'alcalde d'Orsen3 or Turbar.
Ha abegit el senyor Boyer que
St
avisky no li lluvia demanat en cap
ocasió que intercedis al seu favor als
ministeris.
A continuaciO ha declarar el diputat de la Gironda, senyor Ilenriot.
El senyor Henriot, me intervingué a
la tribuna de la Cambra quan es discuti
l'afer Stavisky, hacia soRicitat dominareixer davant la Comissió per fer Illurament d'un "dossier".
Donada la importancia de les seves
revelacions, la Comissió ha decidit no
publicar l'exposició oficial de les seves
declaracions.
El senyor Herriot ha fet niurament
del "dossier- al ministre de Justicia i
ha indicat als periodistes que els documents reunits per ell demostren una estranya relació entre l'afee Stavisky i la
mort de Jean Calmot, ocorreguda a la
Guayana en agost de 1928.
El senyor Galmot halda sortit candidat de les eleccions legislatives i se
sabe qUe la sera mort bou consecutiva
a un emmetzinament perä no bou posonie descebrir el sea origen.
mort del senyor Galtnet havia
provocar disambis passatgers en aquella

Aquestes cartee són de la senyora
Stavisky, de Romagnino, de Gap
boud-Ribaute i d'altres persones els
noms de les quals encara no han wat
jets públics.
Aquestes cartes projeeten Ilum sobre els principie dels assumpte de
Stavisky en els anys 1926-1928.
Alguns comissaris elan estranyat
del llenguatge completament especial
que aquestes cartes contenen, el qual
sembla tenir una certa concomitancia
ando l'emprat pels gangsters deis
Estats Units,
lint d'aquestes cartes, la firma de
la qual apareix cremada. sembia haver
estat escrita pel mateix Sergio Alexander, i en ella deixa entres-eure que
havent- e oposat un tal Jean Galmot
als projectes de la banda. aquesta
sembla, la intenció de fer-lo des_

(ra dc la primera pagina)
entre ellelnanyn
rantir la seca sezuretat, sense arcesraons econòmiques
ter la qüestid de 3fetuel, que segans Illn
Londres, 21. - A conseqüència sitat d'augmentar els seus propis arde la tramesa de la nota francesa. el matrents, esta <Esposada a ier com.
De les noticies que seasseixin e s das- °Wat" tia hitleriii hat ia irdsser cedit
cessions. cal que, per endavant diem
qua Dolifuss. per .su poder sotnr- Poiöstia a cauti del jamás corredor, co
Govern britànic ha demanat al Gabi- en que consistirá aouest pas, sota quien una .fase mds anuda que snai. Dificultat d'una inte•igènret de Paris que precisi els seus de- na forma conceb una acciä concertada Ira Starhemberg a la Seza ..oluntat 11,1 troba una
craquAles isantiAres habituals
s:as en allò que es refereix a les san- eventual i en quina mesura creu que reeorregut a Mussolini p. er.q sulpen- .-Int h
l'admissistracid de la cinta! cia entre el nou bloc i la
nazisme,
del
u
:ans i garantice generals de desar- podrá associar-se a les garantice de- g ds si financasnent de la ¡dei,, ucc
en roa de la barr,..i,,
declarada
autintonta
Petita Entesa
Stas/seis:bes-y
ara
haurd
de
resignar-sa
o
ntament.
xecució que han d'acompanyar :a
dc hi poblarid qua ¡ni e im ha estat caude renunciar a seguir mando les
Les negociacions segueixen per na Convenció general.
auislada aquests darrers lcmps pels
MWCOU, 21. - El diari ofielbs "laefes
frixistes
austriaques.
Scnse
dincrs,
dplomatiza, tant sobre la seguretat
El dia que el dit país hagi formulat
lesiono. Si lid', da creare els diaris pe- cestia" s'ocupa en un extens article
com sobre les mesures de desarma- en aquest sen•tit proposicions positi- no hi ha ! sran cosa a fer.
PerO rotieics que arriben dinas- lancsos, s71,7 tractat mds d'un cop de ssui dele resultare de la Conferencia tri-parmera que França podria admetre im- ces, es podr à negociar útilment en
que uhu pas d'iota vcrilable expressió de tita de Roma i de la política italiana
rnediatament si se li dones satisfac- tun terrenv més ferm. i es podrá donar bruck podrien lambe' donar ¡loe a supo- Im t'ornato( popular.
analitzada per :Mussolini en el seu dissar que Dollfuss es Irelni ami, alharma
aparéser,
ciä en materia de garantia.
un pos decieni per arribar a la conEl directori - In ;unta municipal e.rr- cuta: de l'Opera.
screresa Per para deis parsidaris de
Aquesta carta fou dirigida a uni inSembla, en efecte, que una part de cluss:ö d'un acord sincer i durader.
s qia Mitras a artes hostils cuEl iracas de la Conferencia del DesStarbemberg.
Es
cert
que
les
molicies
dividu anomenat Brouillot. que es
británica mostea una cenia
l'opi
rves I itua n ia, i crai.rd han vinaut las arnianient confessat pel dictador d'Irá1:(7
atidluseixen
a
una
causa
local
i
per
la
nota
franAlemanya
i
trobava
a la Guaiana algun temps
cemprensiä de la tesi francesa.
mesures del go:rm:ador. reracseu;aue
lia significa ioreosament la mort de la
hostilitat a un sacial-cristia. Però Sois Lituania.
abans de la rnort de Jean Galmot.
Sir John Simon i Eden han em- cesa ::
S.
«le
les
N.,
la
qual
cosa
permet
d'enels pretextos són Gasts en coles ocaSinunciat a aquesta nit abs pancaeres, des de dilluns a la tarda, resfa ítinroan yearrdec el por-e-n atenta,. tablir un sistema dobertes analices.
Berlin, 21. - La pr'emsa alemanya
distoi de la Cambra que, a conderudi de la resposta francesa al me- prossegueix la seva campanya per SiOnS.
.forsatilat M'atestes al lifa ter he
Italia - afeeeix l'esmentat diari qiiincia
de les deelaracions del senyor
Viena.
2i.
En
les
negociacions
cea
31
emej.
retrtsSid del nazisme
t eorandum britànic del 29 de geler, esforçar-se de pastar a França el iraes prepara en aquest sentir. i posa de reHenriot, serien detinguts el senvor
trames al migdia al Foreign Office cas de les negoc:acions relanves a: lebrades entre els heimweleen i el stou
lleu el nivell dels setas armaments, que
Tilsit.
21.
Segons
informes
de
bona
Brouillot
i el doctor Vachet, metge
cap del Eront Patriòtic, semor Stepan,
per Farnbaixador Corbin.
problema del desarmament.
no vol recluir.
de Stavi py, els certificats del qual
establert les bases de reorganit- font que procedeixen de :líeme!. el goEl "Izvestia" ¿eixa entreveure que
Havent ja donar les grans potenEl periòdic "N acht Ausç”be" escriu
vernador
d'aquell
Territori
ha
presentar
permeteren que els processos intenzació del heont Patriütic i les que aviar
t:u llur punt de vista sobre el pia a aquest propäsit:
en ultimàtum a l'actual president del les noticies divulgades en la premisa estate contra l'estafador es prolongues"Les dificultats que no han acabat se sotmeteran a Eaprosaciä del cance- Directori. Sr. Schreiher. exigint la di- trangera sobre l'entrada de la URSS a
britànic. el Govern de Londres hansin tant.
ller
Dolliuss.
la S. de les N. són prematurres. i adhuc
fa de fixar ara la seca política. Als de manifestar-se tendeixen a provar
S'assegura que entre les cartes IliuUna cegada estiguin aprovades, es rnissii, ube t t el Directori ahans del
es poden qualificar d'inexactes del tot.
cercles diplomàtics hont insisteix per- que és impossible de trobar una sor- faran públiques. Sembla, no obstant, [Media d'avui.
rades pel senyor Henriot en figura
e"
actual.
Si
hora
conAnglaterra doni garanties subs- t'ela a I'"invaa
Andi evident iinalitat d'impedir la di- Un comentar jugoslau
una del doctor Vachet.
que
el
Frota
Patriätic
constará
de
dues
tancials en el domini de !a seguretat sidera l'actitud de França «lavara el seccions gairebe independents: Frout ci- vulzació de les noticies respecte al pa r
Aquesta nit s'lla practicar un an.
Belgrad, 21. - F.71 els cercles polieer a l'execurió fidel de la futura memorándum alemany, honi ha de vil a càrrec de l'esmentat doctor Steran.
gor cm de Lituania ha suspes-ticular.e tice s'expressa l'opinid que despees del
corcoll al domidi d'aquest senr0r.
concloure a la responsabilitat finlca
fins
a
la
tina
de
la
tarda
totes
les
coccevenció. Encara que aquesta
i Front Defensiu, el comandament sudiscurs de 1Iussolini s'ha fet summaLes declaracions de Proust
estigui fortament representada en Eranea que en efecte ha pronunciat prern del qual és reclamar pel princep nviii cacians te eióniates entre Lituania ment dificil una intelligencia entre els
•1Iemanya. Ha e tat impasible esta- Estats de la Perita Entesa i el nou bloc
Par s, SI. - I. C,missió parlamentac: Govern, no sera per aixó menys tea nom categäric quan Alemanya va Starhembere.
conemicació tant amh Kosno com tripartita, rnalgrat que en els darrers
ria d'enques de l'escindol Stavisky, ha
mbatuda per personalitats igual- manifestar el desi sincer de signar
Com a cap suprem d'ambdós fronts
un
pacte
pràctic."
escoltar el diputar Proust. el qual ha afir--ritt influents. Per aquestes darreexclusivament el canceller amh
des les perspectives per arribar a una
Pel seu costar l'"Angritf", «irgan de actuara
Se sao que el President Schreiher Ola intelligencia havien estar favorables.
mar que no havia rebut niai ni perso:cs. Eacollida feta al pla anglès en
Dolliuss. La submissiä del princep de
negar
enèrgicament
a
accedir
a
l'ultimanalment ni per al Comité republica de
:es tres capitals no justificarla un nou Goebbels escriu:
El sellador Popovis, referint-se als
"El memorándum alemany deixava Starhemberg. al comandainent del can- tuni del covernador, alle ant nue es tema
la Indústria i del Comerc que presideix,
e=ore i el problema de la defensa
tener,
s'explica
per
l'apurada
situació
de
la
Conferencia
de
Pecina,
ha
acords
r
n
pot
obertes
totes
les
portes,
perä
hc
f
a
zrant
violacid
de
rstatu
q u o " d e Me - jet ressaltar la necessitat d'arribar a tot
diners d'Statisky. al qua!. no ohstant,
• - cal anglesa hauria disser int- demanar-se si les negociacions no eón financera en que es troba de nou Earniel.
receneix haver conegut fan,' 1931.
arnent estudiat. Hom considetránsit a un resultar favorable ne les
ja virtualment doses. car si es jutja ganitzarió heimwehren.
La Comissió d'enquesta «'ha creen en
que
la
idea
d'un
acord
negociacions económiques entre Iugasla. en tot cas
per la nota francesa a Londres. hom
NOUS DETALLS
el delire de cridar l'atenció del minisvia i Alemanya, actualment en eres. ja
cci referent a limpediment del born- assaja a París d'evitar la continuació
DELS
INCIDENTS
tre de Justicia solee el cas del generd
que no hi ha dubte que la consolidació colruija.
• erdeig dele territoris no militars
de les converses.
Faurtou i del Sr. Winson. del Consell
Viena, 21. - Es coneixen nons dede les relaeions económiques hauria
•: :garà a prendre ros.
Franca no vol desarmar ni vol la
1
nsd'Estat, als quals declaracions escoltades
d'una
tall,
sobre
r
incident
ocorregut
a
saber
si
Anglaterra
acorpanyada
forensament
La qüestió és
A la sortida
ieualtat de drets. Nosaltres ii heno
en el si de la Comissió barregen llurs
intelligencia politica entre ambdós paicneptarä d'assurnir, per garanties estes la ma. Si una aova cursa als bruck entre el consell de caps dele
El diputar senyor Henriot ha de- noms.
tlsubstancials, l'execuciá fide] de la arniaments es produeix. Franca sola Heinnveluen i el Govern del Tirol.
El.. •ara nlue as lraeli de noticies alai 1 sos.
que
els
expeals
periodistes
clarat
El
dit
Cansen
protesta
contra
la
"Le Vieux Logia" visltat
• • ce convenció de desarmament que en tindrà la responsabilitat."
vaurses. cs te la srnsacisi que Washington Cap suggestió a Angladiente que ha dut «lavant la Cornissió
pre s encia en el Gocen' del conseller i influjo testen la neeessitat fc tranquil- torra ::
e:scuteix pels periòdics.
le Responsabilitats que cuiten en Eas- per malfactors
senyor Gamber, cristià social, i re- litzar-se nnitnament sobre Ilurs inten"Morning Post" creu que VaLondres. 21. - Interrogar a la sumpte Stavisky contenien docuChamonix, 21. - Aquesta tarda sla
clama la seca destitució.
te-meló del Govern de Londres es conciolis paeifisses. millor dit, de no utaments originals molt importants.
regle advertir que la villa "Le Vieux
Les mesures que havien estar adop- car-se reciprociussent. .dixis sol bastasia Candea dels Comuns sobre si Eacord
:entra d'ara endavant sobre aquest
ha via tracta «le cortes amb el sobre amb Logis", on es va suicidar Stavisky, ha
tripartir
signar
suara
a
Ronia
tades per a mantenir l'ordre al palau par o demostrar que les diverglateirs ene ant. i sol, en tota la premsa. 1 'ärestar seguir de noves proporcione didel Govern provincial no harca SU f
1 del conservadorisine tradicional
tro ambdiis paisos sön trOu rernareahles. rigides a la Societat de Nacions o a qué foren dirigides. la qual cosa dóna estar visitada aquests dies per alguns
mal acto rs.
eients per a impedir que es module l'era l'o Ceeiela qua aquagas untes has- Anglaterra, en relació arillo el pro- al document mes autenticitat.
• la seca adhesió al principi
una topada entre el seny r Gamber carrrhides entre Ilirota i !lidl bastin ter blema danulaiä, Sir John Simon ha
- :e.vindicacions franceses: -La resi un hcintwehren, que arriba a cope- aclarir
; esta del Gabinet de París és, a :a
contestar que cap suggestió nora ha
jar el conseller.
negada, iranca i lógica. El que Fron Els Estala risita l enen smlimelets faAvui aquest conflicte sba agreuiat. cifistes, 1 el sualehr par dir-se de Il irosa. estat feto en aquest sentit.
FRANCESA A SANTA FE VAN AL
LA
ÇO es que no pot acceptar una iisltuacIdi
Els capa de la Heitnwehren ruantede tensar ea l'exaltas 1 poricrds Benes exposa la
•• .itació qualeevol dels seus arrnaments
Pra g a, 21. - ll ministre d'Abete
/len les seres reivindicacions, i con- naci o nalisme jarare5's. as rebaixa l'eti-ense una garantia de seguretat equitimen exigint la destitució del senvor mime. Traquesta barda r.riStri.r Sis al re Estrangers. senyor Benes, ha fet
A LONDRES TORNA
aient
aqttest mati. da va nt les comissions
Gamher. lib anifesren que mentre el Ira terill ter a la pan. otean-, (Me
La sola garantia acceptable per
d'Afers Estrangers de les dues Camdi
senyor
exerceixi
les
seves
fu/1nme
fel
la
a
lidssia
que
no
Pas
E:sals
l'ranca seria el compromis, per tots
lee: reunirle:, una exposició sobre
TES
A
ciens cap representant dele Henil- ial: (*ait.T.
= s:gnataris de la convenció, de
A'ef7 hof ée comencar, i en revesino- l'actual sittlaeió de la miesti austr ia
Washingten. 25. - El President se- weliren no s'asseura al haue del Ca:re immerlfatament certes meBuenos Aires, 21. - Comuniquen de
continuaciO que-ca.ihnur
París, 21. - Ami) relaci,'. a les nelitut
nyor
Roosevelt
celebrará
denla
una
cond'un
conflichrusso-s)tponCs,
ets
rena
• en Eeventualitat que la conque. segons les (Jades que es
reprendran les reladons co- eociacions comercial: franco-hritäni- Santa
Aque t conflicte amenaca compli- Estals Units no podrien ?tundes:ir, per aviar es anill distints paisos.
• íos violada o cometa una ferencia amb els representants i caps de
ques que venien celebrant-se a Lon- coneixen fins ara de les eleccions, van
mercial,
Mesures que anessin del bin- la indústria i represen- car-se per la interven-' del "l'emir ranas brn enuttircusildes . la stesstralitct
davant
els
demócrates Progressste,•
dres i que acaben d'ésser suspeses.
com s'aentlaia «fa Woehiegton.
e económic a una intervenció tante de 13 Sindicats °brees de la dita Patrióti, ", al unes formacione del
A la Ri o ja els ralicals antipersonal'Agència ha y as creu saber que les
rala eS h1V, a.6(7 /ala anrefer,'Imia odre els
la
l'Alerte
de
resoldre
indüstria,
arnb
qual
sostenen
el
senyor
Gamber
i
•,r si es circurnstancies les feien
d:tes negociacions seran represes listes han obtingut sis Roes. i els deEss,t ts
. árie , haurien d'ésser deiinides situació que s'ha creat per la negativa exigei'xen que cont nui en el Envere. II nil' Unite i el Japsi.on, scr.i certamen(
¡iban: del 15 de inag vinent. data en mócrates nacional,. un,
que s'hi °posara: terd ereiens que
;nera molt precisa. Caldria. en dais patrons a reconeixer el dret de la
NOVA
DE
PROJECTE
la qual les Convencions denunciades
EL
sense una posifiesicid de l'E.rtrem Orient
can, acompanyar-les de la de- ederació del Treball a erganitzar els
per França cauen en desús, i tots dos
CONSTITUCIO...
el aoven: no r d-asar r ied no todrd 0111
de l'esmentarla inddstria de l'autoobrers
, de Eagressor i n'una reelarnenpaisos recobrarien Ilur entera llibertat ELS NAZIS COMBATEN
Viena, 21. - Segons eIrt periòdics trensetre's a res, ri cn el que es reteeue indiques el procediment a nióhil en Sindical, racionals.
Tacció.
I.a N. R. A. estipula que tots els tre- daque ta capital, el proecte de noca reir a Irs trcten.rinns japn»esrs sobre els
- per un acord internacional. bailador:
I.ondres, 21, - Ei ministre fran- L'ATUR FORÇÓS AMB
gandiran del dret d'organitzar- Constituci ui corporativa. que en armarme?: navals.
Port Cit, de Comete. senyor Lamourcux,
a indicar quin veredicte seria
a
Ei
Caire.
Ila
arriliat
finir voluntat.
se
a
CS discute'x en el
aqucets
moments
Washington,
21.
Avui
sIm
publi• contra Earressor.
Said el vaixell grec "Maiotas", a bord ele membres de la Delegad..., comer- CER1MONIES I DISCURSOS
Si els seus es ion:o< persunals per o Censen de ministres. compren. oltra car la correspondencia diplomática del
qual viatja el hanquer Insull, perse- cial francesa, han sortit aquest mati
- ans el Daily Telegraph". el
les (marre ramhres que existeixen eanviarla suara entre els Estats Units
Berlin, 21. - Avui tingut lioe la
anglés projectaria d'una part coniurar la va g a q ue ha estar ajornada
guir
per estafa ale Estats Units i re
fin:
al
dia
23
iracascsain.
Roosevelt actlialment (C a ni tina «le Cultura, i el Japó, en la qual s'estableixen
solemne cerimònia que havia estat or•nvenci6 aeria distinta, i d'altea
per
aquel]
Govern.
capitania
clatnat
podria, en últim extrena utilitzar els Po- d'Econonlia. de Províncies i de l'Ea- compromisos miaus per al manteniel seo propi pla modificar con- ders
del pert hacia pres l o tes les precau- ARA LORt, ROTHERMERE a-alineada per commemorar la gran
que li té confiats la N. R. A. i obliment «le la rall.
, a certes propo icions ital'anes. gar a toles les l'abrirme: d'auto/11AM, a tat ) . dues Cambres més.
cions per tal d'impe•lir el desembarc VOL TORNAR LES COLO- ofensiva empresa contra l'atur forçós.
Una
d'elles.
que
sera'
la
Candea
E
l
senyor
Hirota,
cii
tuna
nota
diEl canceller ha presieit la ceriniónia
"Daily Mail" °po s a a Erguir. obtenir llicència governamental. a fi «le
i en passar pel Canal de Suez,
ta
per
derigida
als
Estats
Units,
assegura
al
corporativa.
estará
compo
des d'una tribuna que hacia estar aixeel vaixeil anava custodiar per una lan- de l'exèrcit anclé' els bata- poder c ntiettar funr,onant.
NIES
A
ALEMANYA
cada a l'autopista que unirá Munich amb
legats de leg alinee nuatre Canihres, senj or Roosevelt que el Govern ja- xa de Penda.
, crinfanteria alernanva. proveíts
Aquestes 11i:eludes !tornes ser:en concel'altea, one será E.1s enildea fede- ponés no té de cap manera la UnenLondres, 2 1. - lana! Rother- la frontera has-arena i Salzburg a AusSezons ha manifestar el capita del
e-un de quatre fu ells antitanks dides a aquelles empreses que accepte ral,
ció
de
provocar
o
crear
.Esturhis
aml,
eiernestará
formada
ner
tots
els
tria.
el
nt•liele en
vaixell "1faiotas", es dirigeixen a un mere
divisions de la Reichswehr. Pro-sinlecodrExup,enyo Irres de les quatre Cambres que avni qualsevulla altra potencia.
El canceller i el senyor Goehels han
"Daily dienl que el Govern
port «le la Mar Roja.
- fe cinc mil vehicle motorit- Roosevelt.
El
senyor
Hull
respougué
que
els
existeixen.
el "Daily Mirroir" arriba a
brititnie ha de tornar a la 50- pronunciar discursos en els quals han
Estats Units no reno' tampoc inten'', fer.
En
alié,
que
arene
a
la
situad
posar
unen la importancia que té
anar-se si se nahrb trence una
cielat. ile isiebuuis ela mamitas la grande
ció de provocar qualsevol conflicte
roviaria. els obrers han acceptat Earhitasca en/presa.
" e dels innombralde5 !libres de tratee. després nie rehuljar 1. preposobre
Tanganyka,
l'ogo
i
rebulla
en les seres relacione amb els altres
GRECIA
TURNIA
Iseealee.0,
-ra que estahleixen que .1relaterCamerun perquè siguin lornats
del tenyor Roosevel t . de prerrrear
DE AVALA, HOSTE paisos.
aca mal preparada en 1014 per nició
al
1.er
de
cenen
vinent
l'acord
sofin
a Al e manya. En suport do la seva
En
algun,
cercles
es
creu
reune
en
- evitar unte el vinent conflicte la b r e
salaris.
INICIEN
aquest e:inri de notes uno temputtirs
tosi dAria nombroses raons mo• desprecia mida.
ELS INDUSTRIALS VISITEN D'HONOR A LIVERPOOL
a per part del Japó amb l'ohjecte
rals ¡ ecoiddniques consalerant
Eden a favor de la Societat
PaUa
d'establir una base per a l'obertura «le
EL PRESIDENT
que les pilalues Serien insignifiPER A UN PACTE
de Nacions
discussions
ami,
els
Estats
Unirs
sobre
«muta en relació a la prova de ha retad eis audiencia particu\Vashington, 21. - Els calas de la
lar l'arxiduc Joaep Francesa de
Londres, 21. - 1,a ciutat «le Liver- diverses qüe,liuns, entre elles la possi. - or Eden
enorosilul, i ple, Serit111
indústria de la tu han estat
--at aquesta tarda, en una reunió avui a la Casa Blanca, am , Yobjeete pool ha invitar ranibaixador ni . Esuns- bilitat d'una conferencia preliminar de
<lava /11 rdpiniö alemanya que re- uabsburg.
les
dues
potencies
per
discutir
d'honor,
pugne
bete
el
proRoma. t. -Un hidroavió mi-ta, 'tue "no s'lla d'ocultar que de celebrar una entrevista amh el upu, cont a
clama 11 ilevohiü¡() deis bous
Angora, 21. Segons rumore que
,-às de la Conferencia del De s senyor Roosevelt que es considera assisteixi a la cursa del Viran Prent, blema dele anualmente naval, abate, de
litar que etectuava exerricis sovedo/jale,
-mentdoariucpmoltfr preparatäria de la que se celebrará Nacional «me tenir !loe a dar- la propera Conferencia naval de cal-acta,- s'llan eseampat, aviar erran iniciarles
Afegeix qtie el mantenimen1 bre Itrscia ha caigut violentageneral que hatea de celebrar-se a Wa- negociacions entre Turquia i Grecia
a rre sistema consultiu i afectaria <lema amb assisténcia de represen- rers «le setmana.
ilion' a terro i ha quedat !Pe,L'ambaixador i la seca esposa sor- shington en 1935.
la Societat de Nacions.
amb vistes a la conelusió d'un CCIIINC- Id l Canierun i Togo exigoie grana troot
tante
dels
obrers
i
a
la
qual
assistirà
-a hé: la Societat d Nacions és també el senyor Green, president de tiran el dijous a la tarda de Londrec.
Respecte a la contestació del sueca. ni addicional al Pacte Baleanic per nporlarions de 11 inett iqn i
Els tres tripulants de l'aparell
anda objecte d'assistir ei divendres a Ilull, es jutja que el dit senyor en re- a una collaboració militar entre amb- «pm Tanganyku ha eostat
-art vital de la seguretat mula- la Federació de Trehall.
la (Eta cursa. La nit del divendres dactar-la pensat'a CridClaIlICIll en la si- dús pato'. S'afegeix que els relee- deu anys la suma de iin s de han resullat morls a rae, e.
la seguretat del nión garanteix
Els liders governamentals es ma- assiatiran a un dinar -intint.
Sana, 2 t. F.I ministre de
'tea.
tuació alarmain d'Extrem Orient, com a sentants de l'Estat Mal e r turc han qualre inilions sie Muros estornifesten optimistes en el que es re«1:0 segtient visitaran el túnel de con eqüencia de la tensid de relacioes sortit Cap a Arenes,
o ha d'oblidar- e tanince que en burle a la solució de les divergencies
l'Interior ha diclat tu II decrel, en
Unes.
Mersey
i
després
d'esmorzar
amb
al'
as que fracassés la Conferencia del
russo-japoneses, i lambe s'atribueix cerirtul del qual queda dissolta
en la dita industria.
cuna anules, sortiran cap a Gallee del
•=armainent. nombroses nacions sorgides
l'AssociaciO terrorista anomenaPer altra part ele directors de les nord , on romandran fine dilluns ta significacio al fet qae la nota japoeien de revisar l'estat de liare
nesa
fos
enviada
tina
setmana
ahans
que
Companyies irroviaries han manifes- A uest dia tornaran a Liverpool amb
ENTRE ELS REIS DE SIAM da Comit pro alliheratuent de
,mente."
Ich-ha.
tar que accepten Earbitrarge per a objecte «1 assistir a un bannttet orga- Pum Vi los proclamar emperador del
la
VISITEN EL PAPA
L'oposlció laborista
solucionar les diferencies eme existei- nitzat al seu honor per l'Ajuntarnent .1fancichukuo.
Alger, 21. - Ha arribat a
Per ¡a t an s la fet observar qu e el
xen entre les dites Cornpanyies i els
defensa nacional ::
1
.
Papa
Ciutat
del
Vaticà.
2
l'aerdrom de Casablanca d'aquesL'ambaixador i la seca esposa tor- senyor IIirota, en contacte mes estret
ha
reina
aquest
mati
els
reis
de
Siana
L'oposició
laborisobrers.
nara:1
a
Londres
el
dirnarts.
ta
Londres. 21. cinta'. l'enginyer d'aeroniitti
que el set t
i l'entrevista ha durar uns quinze
El Lord alcalde «le Liverpool amb el partir militar
ta ha iniciar aquesta tarda a la Camliga senyor Hirchauer, que ha
snr, d i n en la seva nota que no exisA BULGARIA
Strong. es un gran amic d'Fspanya
ta dele Cornun un debat solare el
fel
el o inige des de França en
j e entre les dues potencies cap qüesUna negada acabada, han estar píe.
parla correctarnent respanyol i ha te
onjunt dels crédito de la Defensa
tul fonamental que no sigui susceptible
via Espanya.
Sofia, Amb motiu niel 63 ani- sentades al Sant Pare les personanha
organitzat
el
referent
a
nah
estat
Nacional.
EL
resulta amistosarnent, melare que versari de la sublevaciO de la Com- b ats que connionen el seguici dele
Buenos Aires. 21. - Els merala v.sita de Earnbaixador, com una d'ésser
En nom seu, el Major Attlee ha reel senyor Ilull manifesta que si es plan- mune a Paris els comunktes bidgars reis.
bres de la missió eientifica alemostra d'afecte vers Espanya.
la proposició ja sotmesa a ;a
le g as una controversia en l'esdevenidor havien projectat celebrar maniiestaAquest s han visitat després el car- manya que des de fa alguna ches
Camhra dels Lar; a favor que s'agru. CONTRA
entre
els
dos
paisos
el
floren
anteried
per
estar
iirobibides
has
ien
ci011e
IlUe
denal seeretari d' la
es troba en aquesta capital, han
PM els serveis de la Defensa Nacioa examinar la situaciá les autoritats. Malgrat de la prohib:Londres, 21. - El corresponsal del L'AUTOR DE L'ATEMPTAT estarlo d
efectum. diversos assaigs amb
na l nota una sola prefectura.
ami-) un esperit amistós.
ció elan produit a la capital aixi
El primer ministre, senyor Mac- cliari "Times" a Toquio, anuncia que
com en algunes localitats de provin- FUNERALS A HONOR DE avions sense motor.
nald ha refu at la dita proposició, les autoritats japoneses han empres DE DUCA ES CREU UN
L'enginyer senyor Pelle! Rist d ies, grens incidents. especialment a la
ha declarar que el Comitè intermi- una ofensiva a fons contra les orgaS1XTE DE BORBÓ
tel ha aeonseguit en una d'aBRUTUS
REFORMA DE LA CONS- Universitat de Sofia.
nisterial que presideix servelx d'órgan nitzacions conninistes. lIa estar iniAnnest
mati
elan
ceParia
21.
A conseqüencia de les topades ocor(pleS / PS provea romandre en l'aire
c oordinador dele departaments de ciada una rigorosa persecució contra
els seus membres.
MUCUS LERUGUAIANA regudes entre comunistes i estudiants lebrar amb gran soleinnhat, a l'esgle- duran( ti llores ¡ lt minuts.
Crucera. 'Marina i Aire
Bucarest, 21. - En el procés contra
La policia ha practicat nombrosisnacional-soc.ialistes, han resultat nom- eta de No•tra Dona, els funeral.; deAM Janeiro, - S'anuncia
Montes ideo, 21. - 1.4ssetubles brosns ferits. Hl ha tanthe 11011114(1,os dicats a la meminia del princep Sixte
"Le Temps" comenta la
s:ines detencions provisionals. entre els inembres de la "Guardia de Ferro"
que a Manitas han desaparegut
PosIcIti anglesa
les quals figura la d'Un Par de l'Un- Filla0e de Eateniptat al senyor Duca Constiment sima reunit se-ió perilla- detinguts. .11 noble «le Wetren, Bul- de Barbó.
ha declrat que no lamentara la seca sent per tal de posar fi a la retoma «le eária meridional, els en:Intuiste: haEl President de la República i el cliverses persones a conseqüenParla 21.- Referint-se al problema peri.
Aquest, noe despees dhaver estat mort, i que tenia la seguretat que hacia la Constitució, que hatea d'esser matute- Vjell pintar de color vertnell rota ¡'es- semor Barthou s'han ict representar cia d'un atar deis india contra
del desarmament "Le Tenips" diu
una buscadora de m'Un.
liiberat Rumania d'un gran enernic.
A, a un plebiscit popular.
en la dita ceriniónia.
glésia bine al campanar.
qu e si Anglaterra, preocupada de ga- detingut, sita suicidar.
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BARCELONA AL DIA
Pels Centres Oficials
GENERALITAT
Oonsellerla de GovernacIó. —
Ahir al mati estigueren a la Canselleria de Governaciú una representació dele obrera de les
fäbriques de F. Vila 1 de ¡Espanya Industrial, els quals es
troben en atur foreös , car foren
clausurades ja fa dies pel Govern
de la Generalitat, a conseqüencia de l'informe de la Delegació
de Treball, perqui: els oblers
s'havien declurat en vaga de Liaos fluixos i no donaven el rendiment de treball normal. Feren
present al senyor Selves que els
que fan aquesta mena de vaga
eren una minoria dels obrers. i
11 preparen que fossin caberles de
nou aquelles fäbriques per tal ele
demostrar que hi batuda normalitat en el treball. El couseller
de Governaci0 ele digne que
s'entrevistaria amb el delegrij
Treball per tel que es faci un
informe i procedir amb justicia.
* També hi anä una Colitissi() de vigilants, els quals li feron Iliurament de les peticione
acordades en Fassemblea que
celebraren dies enrera. Demanen
que siguin considerats com
auxiliare de policia.

Queda beu alar, alojes, que eta
funmonans enea rtegurl s de la
iiusluectai ahuilitria de Barcelona
no poden percebee alai directaInent l'import. de la inspeccia
efeetuada, j mol!, utettys, encara.
Cii inelatilic.
'Pamba agrairà mol( la 'aireeliii dels Serveis (le Sanital que
(luan es presenti un d'aquests
,tenaprensins snplantadors el des
nunetin 1 el Ilittritt fi les aun,Per tal de farilil:ir la captura
dels individua de referi'ment
convenient fer remarcar que un
d'ells 1'5 all, gro g , d'una (alai
aparent
35 a 40 cuya. vesleix
abrir de e0101 fose j croo a (luda
caracf e rfSlien Ii llanint 1111 Irgas
dcl ilil de) !lile; de la /Mi ilrela.
L'altre parla en rastell:i. es d'estalura liiixui i ijutirullt;, MIS
tienta ateas d'edal.
Departament de SanItat 1 Aulatencia Social. — Sola la ',realdancia del senvor Catteeller.
vit rrunir el ilissable passat. al
vespre. la Jinda Administrativa
le l'Hospital Clinie. per 111 ile
parlar de la preeäria situarla
ecom'onira d'aquell eelabliment

Adminislració Principal ele
Correus de dironat Sublutsta per
al transport de In v a rreapanelani • ia entre l'Orienta de Palafrugell i l'estar:Id del ferrocarril.
Itintes altinicipals del Cene
Electoral rte Calalunya: Helada
deis ciutadans que constituiran
les aludes munivipals ilal Cens
elrelaral de Catalunya durant el
bienni 1034-33.
.1,1Ininistraciú Edieleo, subhastes i concurseis d'Aj'intime/da de Catalunya.
Administracid de Justicia; Senlaneles I edieles.
COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Concura de conduotors. —ii
coirrissari general d'Ordre Pi'lblie,
sein n r o . Pere Con. va din uls
riodisles que , per lal que
Nihil.' n'osligifi l s tus sabental. mateeuit que eh ilik3ui lt s quo

Orietal de la Gimeratital d'afile
publicaaa ¡in concurs que olla
alteri per a cobir 2 5 palees de
maldito:ara nteciiiiics. anth desli/Mena a l'esnieulada Contissetria.
Aque .des places seran &lados
ainb 3.1010 poxsalox arttialu i Pla
ea/lenes:mis 'mitran de, preaenhir
Ilurs instatteles en el termini de
den dios it compt a r del de la
publicacia en el 1111111e11, ¡ hauran d'asaer nutjars de 2 3 anea
ton pastear ele 35. Lea all rs
eonilleMns seni consignarles en
PI

CursosiConferèneies

Servei Meteorològic
de Catalunya

CENTRE DE CATALUNYA
CLUB ALP/ CATALA

EITUACIO GE RRRRR ATIVIOPPERICA
/ D'EUROPA A LES SET DEL
21 DE MARI? Ge 11184

DIA

II centre de balite. Premien, asId
allarat ala Falso, g ala. I dé. 11. 1
a mal lempo amb cel máscalos r piabas a Anglaterra, • Franca I a la 1
mar del Nord.
Els vente bufen del nord, amb In- I
tensltat moderada, des de les Illet ¿
•ritaniques fina a l• Cantébrica, on a
la mar esta molt moguda.
Les temperaturas han experlmen- !
lit un Ileuger descens a tot l'eco- 1
dtat d'Europa.
ESTAY DEL TEMPS
A CATALUNYA, A LES VUIT

S
1

Domine lempo variable, amb cel
nurolds • Lisió r a la monto. coatan•ra, I sera des de la Segarra fina !
ale PIreneus. .
Ele venta seis honro, de dirimen:. I
ariabla, excepto al Penedés, au °ama e
de Tarragona I al curc da lEbre, en !
bufen amb alguna Intenallat.
La temperatura minim• d'ovil, a
N'Irle, ha total de 7 graus sota cero i
la Clusdella ha natal de 4 graus tant.: r
Dé soto yero.
En les darreres 24 hoces s'han ea- !
/petral rullats isolats, i ha trovan als l
clms del Pallare.
uve obseivaelons del lemps
Barcelona, a les set, Irilu a la cap- I
aatina de la primera

Secció d'Arotteologia i Hasta/eje
Denla, divendres, u les set de la
tarda. al Lentre Excureionieta de Cataluaya, i organitzada per la afea
Secci6 d'Arqueologia i Histenia, donara una cuurferencia. illuetrada amb
projeccions, el senyor Cesar Martinell,
el qual descabdellarä el icina ah/fluencia francesa sobre Van català del
segle XVIII.ea.
Aquesta conferenaia, que el senyor
Martinell ja la doila a Veamentat Centre alguaes setmane,, la repetir-a a
prec de la Secció claarqueolagia per
l'interés que desvetllä, i ea ella exposaril cona l'un francas que influí per
tot Europa, repercuti a Catalunya
durant els dies trabe-ice de principis
d'aquell segle, i cotu nialgrat la repressiO assolí una digna categoria artística.
Les causes artiatiqura. politiquea i
sOcials qUe iniluiren eobre Van del setcents, aixi ruin lea característiquee
dele setra principal, conreuadors — el;
g ermans Tratuullab, Buhistas, el Viga:fi, Elnuugion. i d'altres—eeran illuetradee amb abundoaes projeccions.
SEMINARI DE PUBLICITAT

inaugurada del dele de w cursets
cientifics que, a carrec de les mes

eminente figures del nostre nain
i cultural Ira arganitzat l'Atenta.
La inauguraciä daquesta cursets el
detall deis quals publicare/u en una
de les nostres edicto!» anteriors anirà a canee del president honorari de
'Ateneu, doctor Jame Serra-liunter
Per l'assistència als camele, cada
en dels quals enastará de dues conferencies d'exposicia i una ses eió dedicada a preguntes i respostee, és
nherta la inscripció a la Secretaria de
l'Ateneu.
PER A

AVUI

Ateneu Barcelonesa—A les 19, conferencia per la senyora Maria Pi de
Folch, sobre el terna e La prostitucia,
problema morar. Aquesta conferencia clourà el cicle cae amb motiu de
ia campanya femenina contra la proaMuda ha tingut lloc a l'Arcana Ea
la d'aran, cate sera pública, eón esate:abuela invitades les dones, ja gua
la senynra Pi de Folch. en la sera
dissertacia exposarà el punt de vista
feneni sobre cl problema de lt prostitucia.
Institut Francas.— A les 19, conferencia de H. J. J. A. Bertrand. Tema.
"La 1:tterature fé:71:nine actuellea.
Associació d'Alurnnes de l'Escola
d'Enginyers Industrials.— A lea 19,
canierencia per Josep Comas i Sola,
sobre cl tema "Critica deis principis
relativietesa.
Sala d'actea de la Llibreria CataIbnia. —A les /9, la inaroueea Inés
at ama dissertara, en italiä. sobe:

:dar. Seguirlament visitaren el Pelan
de la Dnpulacirlr ran (oren reina; aa
¡tu President, 1 l'Ajuntament.
A la tarda, tingué Jiu al patentad
de la Universitat, lacte de clausura
de la L'almenar Popular Va lencianista, l'acte ane a cauta: del calle
professor, (legá de la Facultat de
Ciencies, doctar Francesa; Reinan i
Bigorra, que disserti, sobre el renta
"Labor deis botánica valencians'
L'acre fou presidit pel ciega de la F a .
cultat de Medicina, acompanyat dea
doctors Alcayde i afuguet, del dip.
tat valencianista senyor Reig, i dea
companys Cheques i Granados.
El diumenge. es visita la Llotja,
el Saló dcl Consolat de Mar, en a,
qual tingueren lloc les conferencies
de la Universitat Popular Val enciaMata, el Palau de la Generalitat,
tuaci6 Nacionalista Valenciana, el !kit
Penar, i mes tard enarca els expedi.
cionaris a oferir un rara de flcre a
l'estii:aa del rei Jaume I, pranuacint
unes paradles el /nitrar J. 11•' B.
yerra d'Acata Nacionalista Valenciana.
A la tarda es Visitä C: Cantee Catala de Vakacia, on foren e s p leadidament acollits els universitaKe de ca.
talunya, i iuuós tard rangua lioc una
te ePela a:erta ver l'A. 1'. E.
Aqueala se celebra al 3CU local social on oferiren als estudiants cabinas un p era:uní en nemaria de aa.
nada a Valencia. Pre y ies 11=5 parata
les del doctor ealcayde. la gentilíssime senyoreta Enipar Albor s , Falten
Majar d'enguany, que assistí a l'acta
oled i el perizami al company
dos, el cual agraí en nom de la
F. N. E. C. el presente

Ila queclat oberta la matrícula per
al cura de la tècnica del negoci i de
les
vendes que començarà el dio 7
S'acordaren. in principi. nari que es limita a vint alucines
niee que cera n definitivament
collaboradors, els quals podran denlaUna nota de la Direcoi6 de ostruolurados por 1111a mapanrat
l'admissió fins el dia primer d'aSanitat. — Havent :tribal a
formada pea repreamilitnla de la
bril, per escrit a l'Apartar de ConL'ingrés a la Universitat.— Ha desneixement d'aquesta Direccid que tia/lela/Wat. rl l'Ajtironnient. ;le
reas 979. Aquest cura és excitteiu per
ve:11,d molt d'antera ., entre els estemis vulears 1 desaprensitte PS- l'Ilaspiial Cliiuie i rIo 1110910a!
a gerents, apoderats i caps d'exaandienta el nou curs d ' ingrés a la Una
Estranger expulsat. — Per 1,1
t g fadors efeeluen visites erina- de Sant Pan. que resolgidn
El traspasa de serveis. —
i venda de les empreses, i en elle
vers:tat organitzat p er la Una', ..VEsdi. hi desenvoltiparan importants como
del
Govern
espccial
pecein saniIhria en n'ellos esta- ailluteba Pruuitòiru
quenr
11
CoilliescrIn
perlera!
tudiams al seu estatge social Ricalis eSnlOri
bliments suplantant la persona- tale establimente.
Ilirult e 141blic S11:111 lehl11 les 1:1 Itepública ha eslal i‘epulsal nicacions el doctor Chleusebairgue
deneyra, 4, segon linaca de Cane"Afrodlta".
litat dels vcritables Inapertors
correepenehl e oialree de la Di- il..1 teerilari nacional un 'tan- ele senyors Vandellós, Tomson, Sur.
la/aya). Es tracta d'un curs fixat ea
Societat
Naturista
de
Barcelona
Butlleti
Oficial
do
la
Generadiez,
Oriila,
leaich,
Griera,
Medina
vida ittoimenat Abrithini Bah
lliçons de dues horca eiiiries, les
i Zeladors ~natas de la Gritetecció general de Segurotal
(Tallers, 22, ›eg.,,onl.— A les al, can- 61
q uals es descabdellaran anib eructa
ralital. ¡ cobren indegudament. Iltat. -- En el sea m'uta/ea
signia :a ala, natural de 'lamia, per tit- Bori i altres.
el dia palmar
direceia comunicara seguidamera tenencia pel doctor In'
tind els dies 1 llores e/-ay :amenl indiilara/n(40:0 i busea-racins.
algunos pessetes. el publica al aegaient suma rt:
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Vadmissió de les matricules.
Presidancia*. Llei perqab el,
Cap deis Serveis .le Sandra de la
cultacions sensuals".
Inuin Ilierara a tots ele cettidiants ettit
Generalitat de Catalunya, atub el Ajuntaments de Cataluttya puATENEU POLYTECHNICUM
Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant, es matrieuEn. Un altre dele allicirars
fi d'evilar perjudiris als propie- guin ronfeccionar un ruar pues-d'aquest curs de Inne les claases sr
— les 22 , la senyora A . :rara
taria d'establiments, velllant per uposl per al present exareira
Com s'ha vingin aauncaant, el se- trena parlará sabre "L'atan . Brr- celebraran de set a nou del veepre. i
a:
Ir moralilat dels funcionaria' que
nyor Carlee Soldeviia, comeneará el eisige".
Imdran ass;stir-hi els estudiante que
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A la Seccin Primera es ere una
Antoni Bernal contra Duarte+ i sicisme. romanticisme, futurisme, sobranques de 31ellioins, Farmacia se edificar.
inerealisme. Caracteristiquea general, e rg edt el doctor J. Mariman, la pocau s a catitra Ineep Jinglar, qual Coiusignataria.
Jusliria i Dret: lecrel nido- estaea ami sal rhaver atrapellat amb
i Veterinaria. per a poder efecnäcia de Converses Lea/enes:que; tide la literatura moderna.
ludida a dos quarts d'oree. — Retuar les inspeccions van m'ave-ea:: ritannt el Canaaller de 'hastíen an auto un ciclista al carnee ar alee11.— Fas gelleres literaris: la poesia tulada "Eugenesia i Endocrinologia".
d'un carnet persanal a rrib frito- ¡ Drel por n pre3entar iii l'alla- tener, causant-li lesione de pronas tic :Limaco, ealarei: luir, Rodriguez lira.a. la muir- ella.
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gratis, signat pel Cap dels Ser- no/111 un proaerle ile lei modi- reservat. El fieral eollicita que Ii fos c l ima Sara Sevilla.
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VESTITS A MIDA
fanxe contra Josefa Roca i Casanotirada Valencianista. taentre lagtalà de Sardana de Ríanla it Lnui Coral
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vea i fiscal.
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Fieliefee, 25 (ordre de pagamenta
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Secció Primera. — Tres orals per
. Segueix oaerta
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c le pao-,a ,lip izxi .a, aixclinicirÚant:
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Manuel
Litran.
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lainents.
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quantaat ele pes e etee 442.4o Ociasen rector de la Universitat, que es posa
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Fea
mesa disposició dels expedicionaris per
Janca, reepectivarnent. — t tm n diverci:
era sense excedir de tono. 358 .40 pos- tot el que calgués, i delega el elector crites en català i amb un
Maria Carretero Garria contra loan
setos. Conaells de Girotta i Tarrago- Alcavde per tal d'acompanyar ela
Días Fenoy.
ex- .
na, que !citen mes de 5 oo mestres, p ediCionaris p el recinte de la Univer- tunbre °signatura eoneguda
eigain Mea/liar1e a la de la Delagavie espera/O del Govern de 11
República a Ca l:al/tuya tole ele
funcionaris que Van &manar i
el, foil eoneedil l'ingrés a 1'0,111e:dada Delegfleió.
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BARCELONA AL DIA
La Vida Corporativa
La Federad() Regional de Pis- tota regada que el termini fixat
cultura j de Pescadora Espor- per la Companyia acaba el dia
aus. de Barcelona, eelebrä el dia 25 del corrent.
r; de Factual a la nit Easseinb. ,ca anual ordinäria de delegats.
La Mutualitat de la Federad()
sota la presidencia del senyor
Industrial d'Autotransporls de
Lilia Barra!, i amb Eassistencia Barcelona ha elegit el següent
dels representants autoritzats
ies diverses Societats de pesca Consell d'Administrad&
President honorad, Jaume Esdj eplai de Catalunya adherides.
taper i Pages; presiden'. Josep
El secretari dona lectura a la Manzanares Baor ; vice-preaident,
alemöria reglamentaria. on PS
Salvador Gordo i Cosp; secretari,
d' ela llerl ele diversos treballs 3,,aquim Gloses i Rovira; vieeparlats a cap en els sectors
secretari, Josep Vicenç i Maciá;
ritim i fluvial.
tresorer. Gabriel Magnet i Prats;
En el primer, destaquen les emulador. Magt Magrinyä j Anaresti ons portades a cap devela
-factu a l honorable president
• Generalitat de Catalunya.
reoca en que exerci el cantee
je ministre de Marina d'Espaaya, i en el fluvial, la Memòria
;ocupa de Femmetzinament
•s, es aigües del riu Llobregat, del
cual fet la Federació va proleser oportunament davant les
autoritats, havent inicial, tamb&
una querella criminal contra la
rerson a o persones que resultin
:espansables d'aquella infracció
lleis vigents.
de
Per aclamacid fou elegida la
ee9. üent Junta directiva:
President, Lluis Barral j Nua..art: vice-president, Camil Dória
Puigoriol; secretari, Joan Setarraja i Ballonga; vice-secretari, Ricard Solà j Codera; I rerer. Jaume Capdevila i Puig;
omplador, Antoni Arlä i Dayvocals: Artur Bernades i
itdesau, Albert Carei t Lacasa.
Riard Solà i Codera . Joaquim
Julià j Fontanilles, Daniel Etteda
i Rossell, Joan Sebarroja i Ealionga.

La Unió i Defensa de Germandale de Catalunya, organitzaci0
federativa, amb domicili social
al carrer de la Travessera, número 98, primer, segona, celebrara junta general ordinaria el
dia 25 de Factual, a les deu del
mati, a l'estatge de l'Ateneu En(idopedie Popular. carrer del
darme. número 30.
La Confederad() de la IndúsTia del Tax¡ notifica als seus
i:sociats que tinguin quantitats
..Mrades per al pagament dele
rebuts de l'Expositiö, que passin
rentital atrib el comprovant
que tinguin.
La 3Iüttsaa General de Pensions
daquesta ciutat celebrará el diuraelige vinent la seva assemblea
general re,glanientaria per a
l'aprovació de re g id de cumples
i balanç de l'exercici de 1933, i

renovad() de canees de la Junta
directiva. L'assemblea comenara a les deu del mati i tindrä
he a l'eNtatge de l'Associaciö
d'Enginyers Industrials, Via Emetara, 39, tercer.
El Colle:gi TrAdvocats de Bartalarla, secundant la iniciativa de
Palestra en pro de la catalanització de lit l l is t a de telèfons, tra'aetra a lit Companyia Telefónica
dele: collegiats abonats al
't. lefon ptirqUè siguin inscrits els
taus noms en catalä. El Collegi,
d:te enten aixi respondre al senl:r del s eeus membres, tenles
, ettades evidenciat, prega als collexiats cite vulguin que el Sell
nam figuri en castellà en el 111e1 :.11 ho comuniquin urgentment,

Barsa

MERCAT LLIURE
mercat ¿'especulará es deaenvo., :,a ea un ambient d'extrema passivila% que es reilecteix en els canosa, els
',u als no donen mostres de ca r i a c i9 1 00'
tea os limiten a mantenir els nivells
ac usi2guits anteriorment.
Ea els començaments de la sessió de:
8505i hom nota lleugera pressió de reque aria esvaint-se a ntsura que
,a 2 .. opava la fi de la jornada.
rauca Loada pel 'Mercar Lliure de
en la reunió de Bona:

-

Dia 21

?anca
antrior

FETS DIVERSOS
Ahir a la marinada es declara un petit incendi als soberana del bar "El
Mosratell -. situat al número 3 de la
Rambla de les Flora, del qual és propietari el senyor M. atunner. Sernbla
que una punta de cigarreta Ilançada a
terna encengué una miqueta de serradures , les quals, al seu torn, cremaren
quatre fustes. Els bombers ho apagaren amh poca estona de feMa.
- Abans d'ahir a la nit quatre subjectes llegaren el taxi número 33773,
que s'estaca aturar davant l'Ajumament de Badalona. Els descaneguts encarregaren al soler Josep 'Mussó que
els portés a Sabadell. Però rnolt abans
d'arribar-hi desemhutxacaren pistoles
com de costum en aquests casos, feren
haixar el soler i el l la garen de trans i
peus en un arbre i fugiren amb el colse rápidament.
- En el vaixell "Cabo Palos" arri1.5 a la costra ciutat un mariner que
s'havia ferit en sortir de Genova, caient a la bodega. In:reas:1 a l'Hospital
Clinic tot seguit. L'heme gte é5 catará, co colgué de cap de les maneres
que el vaixell fes marxa entera. perquè
no volia que se'l deixes hosnitalitzat en
pan estranger.
- Ahir al , matí. (luan la sencoreta
Teresina Bosch i F.loi passava pel carrer de les Corta Catalanes. sarnfrA al
carrer de Claris, tapa vialentament contra dos obrers portadora d'un huir', damunt les espatlles E5 predn cortusions
al front i a la regaS occipital i e ,rnmn
cerebral que al dispensari del dis--ciA
triare foren qualificades de pronòstic
reservar
- Ahir al rnati, a les once, el taxi
B-31757 atrnaera una senyora, quan
passava pea carrer dEnric Granados. A
la Casa de Socors de la Ronda auxi-

Alca()
/mi ea

N/mis
52.03 52.03
Macants
47.00
47,00
()tenses
17.50
17.50
60.25
kif
6.2.23
Calenial
48.25
48.00 +025
6t.00 Ifontserrat
61.0o
Petrolis
5.75
5.75
42.00 -0.25
Felgueres
41.75
+2.0o
Cudes
337.00 335.00
ExpInsius
135.15 134.50 +0.65
AiRtie5
169-75 169 85 -0.10
Sucres
42.50 +0.25
42.75
la tanca anterior d'Orenses és del
t;a 12 del mes que som.
BORSA AL COMPTAT
El sector de comptat continua. rom en
5 " 5i0n 5 anteriors ben snstin g ut amb
T 'A l ar efectivitai contractadora.

- Ahir, a dos quarts de deu del metí, el senyor Josep Serrano telefoná,
d'all° més esverat, du bombers percaté
se li estava cremant la seca barraca,
situada al carrer ale Zola Els bombera
no es feren esperar gaire, ¡ apagaren el
foc de seguida Les pèrdues que lamenta el senyor Serrano són de molt poca
importäncia.
Acusat d'haver proferir amenaces de mort contra Josep Gorgé
pel repartiment d'unes gallines, fea
conduit ahir a la nit al jutjat de
guardia Providenci Pérez, el qual
quedà detingut per estar reclamar per
un jutjat de Manresa per un altre
delicte.
La policia ha detingut Leopardina Parra, acusada d'ésser Fautora
del robatori cornis fa uns quants dies
a Manuela Garcia.

SEMAFOR DE MONTJUIC
Observacions meteorològiques:
A sol ixent ven( al N. O. fresc,
cerele seinilapin; al nvis.,,dia S.S.O.
també fresc cel amb cirros mimolus i horitzons clara, i a sol
ponent S. S. E. amb la mateixa
força, mar marejada del S. 0. i
el cercle queda tapat amb
gera pluja.
Baròmetre, 755. - Termòmetre,
Moviment de vaixells a posta
de sol. - Demoren a l'E. un berganti goleta de tres pals italiä.
que va en popa. ¡ dos pailebots
a motor que vénen al port. Pel
S. una polacra goleta que passa
a llevant un pailebot a motor
que passa a ponen', j al S. 0.
dos bergantins galetes i nur pailebot, que rebolinen i tres pallebots a motor que van cap a la
mateixa direcció. ¡ una goleta i
un berganti goleta que vénen
popa; de vela !latina tres faltdxos per diverses direccions i un
cap a aquest port.

MOVIMENT DEL PORT
Vaixells entrats. - De Gijini.
amb carbú mineral, el taixell
"n'ola". dels senyors Regalo i
Fontbona; de Melhil i escales.
tränsat,
amb càrrega general
vaixell ;ingles "Runa"; de
13ornbai i escales, amb arruga
general i ainb fi passatgers
tränsil, el liaison inglés "Castalla", tole dos de l'Agenvin
Mrla. WiIty: le Susalt i escales.

OBRES COMPLETES DE JACINT VERDAGUER
EDICIO DEFINITIVA

Volums publicats:

4 Pies.
11 -Flors del Calvari. - Flors de Maria .. 4 Pies
Canta místics. - Sant Francesc 4 Plus
1V.-Eucarístiques - Al Cel ............... 4 Pies.
- Montserrat ............ ...... 5 11.es.
VI.-Santa Eulària. - Veus del bon pastor.
... '7 Pies
Roser de tot l'any
N.-Dletari d'un pelegrí a Terra Santa. II
La
En defensa precia. - S oll
tragedia de Mesen Verdaguer, pul
5 Ples.
P. 31. n l'Esplugues
Pióxim a publicar-se el %ulula 'all.
.

Els valora de l'Estat no milloren en
activitat, per() si en fermesa, i en agriesta jornada s'aprecien bon nombre
vancos d'un guara d'entcr.
Els Ajuntamnts prossegueixcit ben
sostinguts, ainb regular efectivitat. De
les Diputacions is de notar la baixa de
les 4 112 per tos) (5.000.ocio), 7150
(-1.50); la minora de les 6 per loJ
(27.300r000), 89.30 (+1.0c), i YrCnIncals, 89.75 (+0.23).
El grao de codales, un xic mis actin
que en jo.rna des precedents, queden a posieions ben sostingudes. Es de notar
la minora aconseguida per Interprovincial 6 per roo, 98.00 (+1.19.
El sector ferroviari es limita a oeste

Genova i escales, de la S. A. E.
31. A. R.; et nortiee "Elisabeth",
en llast, cap a Marsella, del senyor Sesor. de H. Enberg; el daPer al ciumenge vinent al rles "Estlana", en Ilast, cap a
mal( ha estat organitzada. per Valencia, de l'Agencia Mrta.
l'Ateneu Republicà de Gràcia,

LES SARDANES

una audició de stirdane, al canten de Montrnany, entre els de
Sant Linfa i Bruniquer (davant
social), a rärree de la
Cobla La Principal de Barcelona, amb un escollit programa.
- L'Agrupad') Sardanista de
Barcelona ha organitzat per al
iliumenge vinent, dia 25,‚ la
11it. un exlraordhlan¡ festiva l en
homenatge al mestre Josep Tunos. Aquest. festival tindre lloc
al sen estatge, Erancesc Layret,
número lOt. i hi prendran part
les robles Barcelona Albert Marti ¡ Catalónia,

La Mar

LLICLELIA
eATALeruA
RONDA PE SANT PERE. 3

i Finances

hicHment borsari

l'ab-tes

conde; vocals: Frederic' Esteve i
Volart. Baldomer Casanella i
Martorell; secretari assessor,
Antoni Rato f Sastron; administrador delegat, F. Domenech i Serinyana.

liaren la victima, que fou traslladada
després al Clinic en estat gravíssim.

els esmentats graps, els quals prosa:•
gueixen en la mateixa efectivitat de

sessions anteriors. Varien mes de cotització Bons Energia iti (-12o), tut
(+1 ). i Metropolitana Eonstrucciä,
53 (+3).
De les accions, és de remarcar la minora registrada per Transmediterrania,
34
(-1-2), i E. Carburs 3letailics, '62
1
H-1).
RORSA DE PARIS
El mercat parisenc no aconsegueix continuar la lleugera revifalla que registra

AHIR
Aeròdrom de l'Air-France. Procede:II de Tolosa, a les 7 '4 4
arribà loavió arnb corten, mercaderies
cense passatgers.
Procedent de Marsella, a les
750 arribà l'avió amb correu,
mercaderies i 1 passatger.
Procedent de Casablanca. a les
1315 arribä l'avió amb correu,
mercaderies i 1 passatger.
les 1325 sortf l'avió cap a
Tolosa, amb corren, mercaderies
4 passatgers.
A les 1320 sortf l'avió cap a
Marsella, amb corren, mercademes i 1 passalger.
A les 755 sorti l'avió cap a
Casablanca , antb corren, mercadenles i 1 passatgar.

Noticies Soltes

Vaixells sortits. - Disläncia
navegada deis vaixells que avui
han sorl 1 ; lora d • horitzó es troben els espanyols "Cabo San
Agustín", amb passatge i arre
-gaenrl¡sitän,cap
Buenos Aires i escales, del senvor Fill de ROmul Boach;
Ir in Ruiz Senén", en Ilast, cap
a Melilla. del senvor D. 3Iunibrú:
"Cortes. amb clic 12,1
general. eap ila /Hija, d e ls stnyors Mar Andrews ¡ Cia.; el
nornec "Svein Jarl", amb carrega
general i de transit, cap a ( -tensora i Näpols, dels senyors Filio
de N. COnd0Milles; Tilaliä "Perla", ti ints cOrrega general i de
träusit. cap a Genova, del senyor
E. Carandini; el suec, "Caleiloit", amb càrrega general i
transa' , Cap a Génova, dels Senyers 'Talavera i Fills; l'holandes
"SI ad Aro hein ", amb potassa. cap
Itollur,&.in, del senyor Tomas,
i Basa; els correus "Rey
Jaime I - , a tilb passatge i cárrega
55911. 1511, cap a Palma, i "Iley Jai1110 1, amb passalge i carrega
general, can a 31111i, tole dos de
la Cia. Transmediterränia;
"Augustaus, amb
eorreu
passalge eitrrega general, cap a

Anuncis oficials

de Pietat (Central) les dates de prorrogació o empenyoramen t de les quals
antertOrs al 30 de juny clanes
inclusivament , que co la a0Y11. n 0 publ ica que tindrà lloc ei aquest Munt de
Pietat el dia 7 d'abril es protedira a la
anida de les penyores dels prestees 110Olerlo z3.277 al 52.065 que lia (logia

LLE5111

MIRADOR

30 CTS.

de
que lola pretensi() sera
endebades. Per iota' traquesta
n'anda es gaireln i nona. és

C

1(

111 . 0

plaça registräreni alguna operei

11 cupo) in:linero 33 de les
andigacions Ilipolearies VillaIiienga 6 per 10n. d'aquesta
metal, einissiö 11 de lebrel, de
1 a a 0. es pagarà des del dia 1
d'abril vinent, dala del seis venriment, a les ofieines de la Socirial Aniininia Armis-Garf, Passeig de Gräcia, número 9, on es
facilitiiran les opertuttes
L'imp o rt liquid del dit copi`i
es de 702 pessetes.
Itareelona, 2 1 de mala; de
taa t. - El socrelari general.

quai el senyor Delmir de Carald i la
5en5ora Pilar de Quadres de Carald
donaran una Se35iff de projeccions explicades sobre "Europa Central".

Es rcoorila a tots els inscrits per a
la visita fl ue la Comissió de Cultura de
Patria Noca realitzarà el proper dissabte, dia 2.1 , a dos quarts de deu de la setlla, a rObservatori Fabra, d'ésser puntuals al seu estatge del caree, de Bona, iato , 31) 1 l li i X que la surtida deis autolane, 71817; Carles Rosal, 3.64275; estar prorrogats, desempenyurats o 1,e- cars será a ties quarts de nou en punt
410/le Rosselló, 6.77564; Constanti Sán- nuts anteriorment.
de la setlla.
chez, 1.31579; Roe Solanes, 2.397'88:
Antoni ‘'allescà, 6.08948; Parlad de
La Junta de Govern de la Villa de
La setrnana passada s'eiectuaren a
Diego, 275; Josep Feiié, Loa,: Pere
Martí. 27S; Joan Ilassaguer, 2.51215; Salut "L'Aiianca" assabenta els seas la dependencia central i les sis sucura.550Clat5
i
simpatitzants
que
ha
quedat
sals
de la Canso d'Estalvis i Mont de
Jcian Vidal, 278; Ricard Valls, 2y5;
Bosch i Companyia, 56722. En u: jan- oberta l'exposició del CO1111111, de cm- Pietat de Barcelona les segiients opetells de la Institució, la qua l podrn vi- raciona
me Batxilleria, 1.60o pessetes.
sitar-se de tres a sis de la tarda els
3.588 imposicions. per 1.195.677 00 posdies feiners, i de nou a dotze i de tres seto; 3 o20 teintegraments, per pesseEl Comité Executiu de la V I I F ina de a sis els festius. Aquesta exposició es tes 1.379.7081)5; tu compres de calors,
Barcelona . una cegada closa Fesposició tancarà el dia primer d'abril rumien per 28.15125 pessetes. Nous imponents,
del, cartells que concorregueren al Con- Opa:aunar-11cm es jara públic el noin dels
202.
curs oben suara, prega abs autors no cartells que resultin premiats.
premiats %migan/ recollir llar; cartells
respectius tot seguir, presentant la conEl proper dissahte. dia 24, a les ma,
trassenya corresponent a les Oricines de
de la vetlla, la Societat Coral Colla Esde tira (Corts catala nes, 592)•
carpindull Madronense, per tal de recollir cabal; per a una Biblioteca PopuBanyeres lavabos,
- etcétcra - lar Obrera, celebrará un gran festival
Rda. Universitat, 9 al Cinema América, err ei wad prendran part desinteressiolarnent els artisGarcia, LeoEl senyor Lluis Duran i \ventosa, tes : Matilde Rossy, Mercó
que encara no fa quinze dies va perdre nor Estere. Concepci° Ilartinez, Della seca germana Etarra, s , iti olor, fina Garayoa, Cecilia Gubert. Francesc
no i
encara, una altra dolorosa pérduai la Godayol, Huís Fahregat, Jesús Ra 1111
de tu 5e,'ZI germana Mostee rrt. Ido,/ i altres. S'estrenarà la colnialia en
QUE SLWT E L S
despris d'una curta i malaltia acte de Unís Elies (Anea) "Quin l'aque ni la ciencia ni les aten.nons deis mor no vol morh", i la sarsuela "1,,
dirigida
Dolorosa",
P
e
l n rillter actor '
iamiliars no han poeta evitar. Reposi
Ljs DIJOUS
en pau la virtuosa finada, i el; Se115 fa- flirertnr En Josep Lliniona.
miliars rubia l'expressió ,."el Ilustre eme
Avui , dijott a, a Wis Guano de vuit
dol.
la tarda, al Centre Excursionista Je C11la Seecia de Fotogratia celetalunya,
S'avisa als qui tinguin robes empenyorades a la Caixa d'Estaljs i Mont brará la seca reunió semifinal, CI1 I.1

COMPANYIA GENERAL D'AS- ció amb ordi de Caslella, a 32
FALTS I PORTLAND "ASLAND" pessetes, en eivarla Extrema-

Mercat de Llotja

Sardà

MOVIMENT D'AVIONS

amb carrega general 1 tränsit el
vaixell italiä Tripeovich",
de la senyor Vídua de Baixes; de
Roses i Palamós, amb càrrega
g eneral, el vnisell espanyol "Amputidän", (le la senyora Vídua
Aeròdrom de l'AeroneutIca NaC. 3Iarlorell; d'Eivissa, amb corren, tnereaderies i 22 passalgers, val. - Proceden l d'Estingatd,
el motor corren "Ciudad de Ma- anib escales a Ginebra Marhón": de Palma, amb l'arreo, sella, a les 17 arriba l'avió
mercaderies i 1 O 7 passatgers, el "ROHRBACII D-1 6 9 2", amb corvaixell corren "Rey Jaime I"; de reo, mercaderies 5 passatgers.
Procedent de Madrid, a les
Maó, amb correo , niercaderies i
39 passatgers, el vaixell corren I 2 1'1 2 arrildt l'avió "FOKKER tu
"Rev Jaime de Las Palmas, EC-A31.1", anib corren. mercadeTe n'eh fe ¡ Cadiz, el molar "Ciu- ries i 1 passatgers.
A les 8'10 sorli l'avió "ROHIIdad de Sevilla", amb cärrega ge_
neral, i de Las Palmas i escales BACH D-1 120" cap a Eslutg.ard,
amb corren, mercaderies i 81 anib escales a Marsella i Ginepessatgers, el m e lor corren "Ciu- bra, tunb corren, mercaderies j 6
dad de Cädiz", tots cinc de la passalgers.
Cia. Transmediterränia; de DaA les 930 sorti l'avió "FOKtuso ¡ escales, amb petroli,
KEll 8 EC-AKK" Cap a Madrid,
vaixell "Elrano", de la C. A. af. P. atril, correa. niereaderies j 7 pasS . -3. : de Buenos Aires i escales, salaera.
atnb 89 passatgers per a aquest
porl i 102 de tránsit. el corren
ilaliä "Augustus", de la S. A. E.
M. A. R.; d'Alger i escales, en
lInst. rl val:x.11 al g inany "Werner Kunstmann", del senyor ToLo Delegació d'Hisenda ha assenyaBosch.
más Mallo(
lat per a avui els següents pagarnents:
enginyer
crtp d'Indfistria, 4.250 peseAl port. - De guerra: els des- tes ; id. Srecie,
Aerralümica, b1887; AlI, actora "Aluda Galiano",
bert Albert, 1.6488; Jaurne
"Lepanlo" i "Almirante
8.93S; Enric Brunei, 7.33405; Jear.
l'ald0s"; el e:111011er "Nallell" i el Dila, 9.77u; Jusep )(vire, 9 .333. 4 C a
t ratisport "Almirante Lobo".
. 20; Daniel .Mor--simrManze,.t7

en la sessió anterior. i velen] coni en la
reunió d'ahir torna a emprendre la mesa de depressi0 (010 fa bastant lempo
perdura. El grup de rendes acusa haiaa
general, atril, pèrdues que osan minen d'un quart crenter. Baile de Eranea 10 7 1 0 1 3-37 1 . Les acciiin s . alai triareis pac sostingteles: Rin Tinto, 1115
1-5 : Royal Mach, 1695u (-vi ) :
Canal Soez, 1685o (+15);
E. Mollne I Brasés.
el
volum
doperacions
que
ve
rearin
111(1(.110562 (-6 ): Wagons Lits,
litzant d'una quants dies ença., no golee na Tractin 5 1/2 per 100, 712 ( 4-21.
important per sort, i aix i mateix el,
canvis, els quals, si bé no donen mostres de variació remarcable, presenten
Fills de
bona disposició. Es de notar les següents oscillacions: de les Nords, les
Prioritat,
73):
0.
serie, 36.00 (+
2.
La SoSSió
l'ir en atines'
6o.o. ( + 1.0o) ; Lleida Reus, 6)25
morcat fou poi; imucorreglida,
(+1-73); de les Alacants, només la balBANQUERS
(Cl' tant, les transaccions 11-0,11
sa de Reus-Roda t 536, 41.50 (-1.00).
Le sAndaltisos mantencn amh fermesa
Mig,
1
Rambla
del
Blats: Zdalgrat la posició fi''
l'avanç aconseguit en la sessi6 anterior.
ina deis venedors pognérein anoModifiquen mis 2.' serie 3 per ion,
(davant del Gran Teaemissió
1907.
els
quals
. (+ 1.0°), i
tar 1111°S veinles procedencia Ber1950
tre del Liceu)
no s'havien operat de fa un mes, i coiarga. a 52'50 pesseles, i ()s'Ano,
titaen 19.00 (+6.751.
a 50. posat tot iliiniant vagó o r i.
Els valor; navilers repeteixen carivia
NEGOCIEM ELS CUprecedents.
Ordl I clvada: Seinbla (me claPONS VENCIMENT
Cap particularitat remarcable ee revan' els preono (Peltres pinso s.
gi s tra en el grup d'obligacions elécLer D'ABRIL
aquests dos lettileixen a afermartrica. aigiiea i industrials. i nomér es
Pol dir que mantenen posicions anterior, 1444444.140444.04.44510~04+ se; però cola sigui que la de-

F. Mas

Witty.

dura, classe novella, a 3050,
posa( origen.

Despulles: Tal com ídem avi'len( fa t1115 quants dios, els prens
es presenten una inica ni0s febles, i, per tant, enticen qua a la
era :re im') vinent Ilalirein
modifiear els que assenyalem en
el seis lloc.

Arròs: Davant la comunicad()

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS

Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés. 1 i 3

NEGOCIEM ELS CUPONS
Venciment 1. er d'abril
CAMBRA CUIRASSADA

CAIXES DE LLOGUER

per a guardar valte 5, doeuments, »tes 1 alli es objeetes

,ple saia fet pública perquè la
de valor
rainitileria es dediqui a emprar
Compartunents des de 122 pesseles anuals
iiquest genere per a pinSiL els venedors d'aquest gra pretenen
Es pot visitar teto els dies feinets, de 9 a I 1 de. 330 a 6
preus quelcom mds cara que
1.44.114+64+4444+11+4.e+41-7fins ara. .Ainb tol, però, no • alem reetificar la COlitZlIVIA registrada, ja que p.issiblemPtil provar 1 . 1,Stalut dcl Sindicar i eleg ir l'hora ab.uns esmentada, per Associa.
eran% d'obligacionistes del Patronat de
reacci0 sera passat- caneca.
Per a assistir- Ini slan de (lipositar l'Habitad°, o be per obligacionistes
els titols per tot el dia 26 co qualse(,a miro aids o agrupats, siguin posseidors
Bata; o establiment de 1:radit i exhibir directes almenys de sis-renta titols, qua
( . 1 resguard per a registre per tet el do es lo per cent dels cii circulació.
de deu a una del mati, a l'oficina del
Sindicat Oficial d'Obligacio- 27
L'Associació d'Obtigácionistes del
Sindicar, installada per a aquest efecte Patronat de I'llabitari3 ens prega que
al local del Patronat, plaça de Cata- feto avinent que tindrà cura de la prenistes del Patronat de
lunya, 9.
sentad() i registre del resguard del dil'Habitació
Es pot delegar la representaciö a un
rxisit de tots els tenedors que el tramealtre obligacionista.
El projecte de l'Estatut estará de ma- tin oportunament per carta certificada,
El Butlleti Oficial publica una ton- nitest a l'esmentada oficina i peden pre- adreçant-la a la seva ", as ,.ssoria, Convocat n:.ria de Junta general d'obligada- sentar-se esmenes per escrit (las al dia seit de Cent, yvi, emv a mis. cada dia,
nistes del Patronat de I'llabitació per 27, a la una de la tarda.
de virte a non del vesJir .... poden demaal dia 31 del conent, a lea nuatre
tes candulatmes per als caneas
la tarda, a la Cambra Mercantil, placa elegir llaman de presentar-se a la nat- nar-se informaciona personalmena
de ['retiene Maca, 12, a l'objecte da. teiaa oficina pur tu el dia 3o fins a cridant a/ teléfoo 2262g.

LA

Dijous, 22 del Alai e do 1931

ESPECTACLES
Taski

CINE RAMBLAS 1

/ Rambla del Centre. 38 - Teil. 1897 2
A v ul:III EVIETA I NOTICIANI POF
EL NONE0 DE LA multes, r a r 0,ir 0
delira:rae te11
P ereln . VANI0318,
inedla
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i

Te/bfon SIMID1
Mames Minina

Aval, larda. de 4 a e «meló Infantil.
Preferencia 105 p leS.: gener a l. 0.7,/
s'ab programa especial. De 5 en t •n.
davant, preus DOrti'lltS PI1 ytttttats t.on.
liosa. proteriam•Er , a coOlIntracid
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He aqui una excepcional oterta para todos los
poseedores de receptores universales
A fin de hacerles posible la adquisición de un
buen receptor de radio, les abonaremos 100 pesetas por su receptor miniatura, canjeándolo por
un Philips a «Superinductancia» 834.
Póngase en comunicación hoy mismo con el Re e
presentante Oficial de Philips, no espere más;
procürese de una manera sencilla y económica
un moderno receptor Philips a «Superinductancia»
834, con el cual podrá captar más de treinta estaciones y tendrá selectividad perfecta, garantía
de funcionamiento, sensibilidad, gran rendimiento,
Pida demostración y estamos convencidos de que
usted no tendrá otro receptor en su casa que el

io

«SUPERINDUCTANCIA»
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Representants oficials
G-RILLE I C.", S.

RADIO SELECTE .
BOLET I C.*, S. L. . .
LUCARDA I C.", S. L.

Salmerón, 114
" JOSEP PAYAROL .
Paaseig de Gracia, 6
RICARD RIBAS. .
Corta Catalanes, 630
PELAYO RADIO .
Corta Catalanes, 598
„, FIDEL GUAL . .
61
RADIO BEST . . .Anbau,
.

Sant 'Andreu, 108
Rambla de Catalunya, 5
Pelayo, 9
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PERA
PRIMAVERA 1 EST1U
CASA VILARDELL inaugura avui
la presentació de NOVETATS més
grandiosa realitzada fins a la data
en Brusetes, Sueters, Vestidets,
etc., per a Senyora i Nens, i
altres confeccions de punt, a

PREUS D'EXPOSICIO
Esperen que les persones de
i

que saben valorar les

tes no

bon gust

nostres

ofer-

perdran l'ocasió d'escollir

algun d'aquests elegants vestits

Només del 22 de maro
al 2 d'abril

¡No deixeu de
visitar-nos!

Central: Via Laietana, 49 i 51

TIA 'DL L
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Sucursals: Hospital, 36 i 38;
Fontanella, 17; Salmerón, 17;
Nou de la Rambla, 8; Carme,
número 8, i Riera Baixa, 26

