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Dissabte, 24

El tercer aniversari de la República
LA GOVERNACIO
BE CATALUNYA El Govern fa una exposició
vacillant dels motius pels
quals presenta a les Corts
el pro ecte d'amnistia

esguardem enrcra i després al nostrc voltant, hein de coniessar eme a Cat3.1un y a cada dia s'arrela mes el sentit
t evablica de goteen. Es innegable que
e:. /Neis anys hem fet amcneos consideÜS en Van de saber fer un poble;
scrcia una tradició de govern i un
just de la convivencia. Eis
j
e1tims esdeveniments públics, l'obra del
Parlament català, tantes altres coses poMadrid. 23. — El tel parlamentari
den donar testimoni del que dient ara. mes important d'aren es pot afirmar
Lcs veus jeremiaques dels derrotistes que ha estas la lectura pel ministre de
:1-11 entre la indiferencia general. Justicia de Pavantprojecte damnistia que
P :ser algun aferista sha vise perjudi- el Gmern es proposa concedlr arnb
ca, en interessos poc legitime i plora rumie: del tercer aniversari de la Ress :erament. Però ainA és un Km sepublica.
.1. Es a dir, les coses van be i
Es del domini públic que un dels
sn's pot posar objeccions (mi tingui in- compromisos del gaseen Lerroux enterés a collaborar al perfeccionament vers les ¡orces de dreta que li atorguen
1 .1 tic i moral de Catalunya: les altres el seu supon era aquest projecte d'amcr,.sures, agres i rancuniose s . són mo- nistia, la iinalitat del qual és ben clara.
r.caoli dels que no poden monopolitzar El que no resta tan ciar es l'oportunitat
alim cosa que el trist honor de bescan- triada. probablement a contra-cor per
tar la patria de portes *dora i deser- l'acceleració que le; dretes han volgut
tar-la de portes endins.
imposar a aquest comprumis electoral.
Aquests, enderiats a proclamar el fra- Per això aquesta ainnistia ha de signid'un Estatut que no fracassa, mal- ficar, no solament la negació de Pespegrat els esioreos dells, que se n'esquin- rit del 14 d'abril, sirM Ventronittario de
en les vestid:tres, intenten successiva- tots aquell; iactors que Ii han mitigue
cene demostrar que Cl país sarcoma, essent adversos.
cuan les estadístiques i e:s balanços
Aquesta raó és prou poderosa perque
— i ells, gcra dafers, ho saben com puguem esperar unes sessions parlamen— han demostrat tot el contrari; táries agitades davant la indiferencia
cite el camp vio dins l'anarquia. quan amb qué el pais acull aquest projecte
s'acaba de pacificar. i cue els conflic- craninistia.
tes socials amenacen llavors que mai
No s'escapa a la consideració de ninslavien resolt amb mis harmonia. gil que aquest projecte ha arribat al
faixa
que
es
deseo
a
la
uitim roc
Parlament eme-es per unes mans invisies ia qiiestió de l'ordre palie: en parbles i que el Govern l'ha presentar amb
escalar treuen partit deis atracaments,
euse fixar-se que aquesta malura afecta tgualnient recions ben Ilunyanes poli;:zainent de Catalunya, intenten inmolocae els mals del temps amb la política
-autonomia. No veuen com, preci•. la culpa és del poc temps que
vivim en règim autònom i que
esperanza deis elements de
a seria que les dretes oieguessin
i l'autonomía, per a

•

abans.
.• .ament. la governació de Cata, ,zara no és perfecta: però no
• qui poden retreure-ho, avalaMilans
Martinez Anido i
La llacuna que hi ha en l'o• policíaca, la negligencia a ne- baixos fons és pesque encara
netejat prou el baix fons
aquest baix dosis que clic

en secretament per extraure'n
,N de malvestats i cómplices de
.E11 ministre de Justicia, senyac
Amh una autonomia orientaAlvarez Valdés
. .:,p a l'esquerra pot haver-hi adob;
r. ua manava la Lliga. Barcelona velé una manca d'arrogancia evident. Es a
el i homes a centenars en lluites dir, aquella manca d'arrogancia que li
res i vertonyosee. El que ells no infiltra la convicció de complir mis
-in fer, els republicans hauran dar- arias un compromis circumscrit a st eterminats sectors de la política, que no
ala dia urgeix mis que es vagi, sen- pas de satisfer un anhel vehement de
, r •-ontemplacions, a la desinfeccila de Mt el ¡sois.
Aquesta impressió penosa es desPrin
7' 7S ambiente barce/onins. Solament
asa: será possible prevenir virus de ti- del preámhul que precedeix el projecte,
7. , vulgar, com aquests atracaments a redactat d'una manera vaclliant i estandel dela casa Sert i del del se- tissa i mancat d'aquella forca que tinr r .^. e Joncosa, però que pressuposen dria el seu contingut si fos realment
una gran Ilibertat d'arde: de professio- una sintesi de les aspiracions unánimes
ral , crim que no se sap per que, del pan.
te-:..rnats per tots els jutjats d'Espanya,
Diu ami el referir preembul:
es:apols de presons. poden circular
A les Corta.
Sempre ha estat pi-4654 del Gott1 . Tnfalment per Barcelona. Llavors es
vern coincident amb l'anhel de nomgraossible d'evitar que cometin
aquests
L'inic mètode és evitar que
brosos sectors de Popinió pública conpermnatges puguin preparar els seus tribuir a la pacificació deis especies
crhns darant mateix de la policía.
amb la concessió d'una amplia arnili ha una cosa que no falla: sem- nistia per a tots els delictes politics
l'autor
d'un
atrai socias i per a alguns altres que.
Pes que es descobreix
ca:g ens jamás resulta que la policia no Per la seva especial naturalesa, no es
si coneixia d'altre. Llavors, ¿per quins poden enquadrar sense faltar als dice' sous aquest individu es rogué en- tats de requitat dlntre el grup dels
g etenir a cercar companys. celebrar re- delictes cornuns.
L'extensiä que ha d'abastar aquesMi ens per cafés i bars, posar-se a Yarait en llocs centrics, etc.? Aquí esta ta mes-ara de clemencia es troba determinada
no solament per la raó que
el nroMema.
No dubtem que s'hi donara solució. queda esbossada, sinó tambe per les
La governació de casa nostra, ara que circumstàncies que estan proscrits
fan liquidad tantes an g.imies. ha d'és- per la Constitució els indults genes er la preocupació principal del nostre rals i atribuida la concessió dels par&vera. La solució és dich. mentre hi cials al Tribunal Suprem, únicament
imha g i bona voluntat, honestedat i com- resta a la potestat governativa de
petrar del Parlament Patorgament
7'-^ncia.
Yaninistia que pot acordar en consonancia amb l'estatuit en Partirle 102
del Codi Fonamental.
La proposta que amb tal fi formuli
E
el Govern ha de trobar-se condicioquant als seus efectes per l'innada
el
dole dels delictes que hi han d'ésser
compresos i per la qualitat de les
persones a les quals ha d'atorgar-se
la concessió. En les trasgressions punibles el caràcter politic o social de
les quals no hi ha flor a dubtes ha
de tenir Vainnistia la possible amplitud. Hi ha, no obstant, una categoria de delinqüents per als quals Vamnistia, inspirada en el perdó, no pot
portar a l'Estas que Patorgui mis calla dels limits qu ii imposa la prudencia i la seva própia consciencia
civil.

1 combat rzendunSchm Ing

Sembla que
Insull se'n va
a Port-Said
Londres, 23. — Comuniquen de
Port Said a l'Agencia Iteuter que
el capitä del vaixell grec "Alliki"
ha nianifestat que havia Mterceptat una comunicació de Telegrafie Sense Fils indicant que el
-111aiotis", a bord del qual viatja
el financer americe senyor Insull, es trobava , aber a la nit a
150 mines d'Alexandria esperant
instruccions dels advocats del
senyor Insull a Oteen] sobre el
110e, un havia de dirigir-se.
Corre ami) insisPnria el ruicimaeling continua el seu entrena- mor que el "Maiotis" arribarä
aquesta nit g Port Seid,
isamal a Sitas'

El militar oue utilitza l'autoritat que
la nació va dipositar en ell per a intentar
imposar, idhuc amb els mäbils mes elesat , . una opinió por fica que li es personal, comet un arre inexcusable en un
r¡Igim de !liare discussiA regularment
constitult. La República is tima t'oda
Per a mirar serenament lec transgressions
d'aquesta mena ocorreendee fine ara a
pesar elle la !luir; surt tot itist d'un
llarg periode en mar tals manifestarlo/1s
de calxlillatge nublar havien nres carta
de naturalesa en la vida pública "e l
-nyola:perAtg-islperIAa
República ve obligat a proclamar la doctrina civil que és la sera prónia essencia i que no admet que intromissions armudes henil: a destorhar el lliure joc
de les seres institucions. Per consegüent.
per raons d'exemplaritat i de prudencia
perdona l'home, perb no pas el funcinnani. mantenint lee penes arcessäries sise
priven de llurs drets civice i professionals els militan als qua ls generosa ator
-ga
'libertas.
Aquesta linuitació deis d'erres de ¡'amnistia n o ro ana ami) la sera conrepció
teórica. N., sempre significa, encara sur
la seva etimologia semhli indicar-ho,
ohlit total del jet punible a que s'aplic a .
sitió cancellació de certes responsabilitats
penals irtherents a la seva perpetraci6;
riere> quan el detiene. a part del seu caracter de ta/ porta implicit el crehantament de deures professionals une té
com a saturó penes arreseAries, cap exceptuar dels efectes de l'amnistia aquest
sector especial de la responsabilitat.
Aquest criteri se seo-Unir ainh freoüAncia a Pestranger. Serveixi d'exemple la
llei italiana del 5 de novembre de 1032
In francesa del 14 sie juliol de ton.
Per als que no puguin ésser indoSOS en el grup dels delinqüents politice o socials. perth que tamprie no
hagin d'esser classificats ron, a delinqüents comuns. per Vaccidentalitar
les normes legal; vulnerarles. l'amnistia no ha d'implicar un perindlci
per als interesaos generals, sinA sie
ha d'estar condicionada per la compensarte, d'aquesta pirdua en alió
que pugui afectar Peconomia nacional.
Quant a la determinació del període que ha d'adoptar-se per a asseny alar, respecte al remos, els ciernes de
l'amnistia, és natural que tingui cnm
a limit la data en qui s'efectuaren les
Ultimes eleccions generals, ja que en
la propaganda que les precedí, en la
qual s'advoci per l'adopció d'aquesta
mesura, es contragui amb ropiniA
el compromis d'aconseguir-la. No es
pensa atorgar ansio aisä una patent
d'impunitat als que p oguessin delinquir en el futur a part que el moviment subversiu no té justificació possible arran d'una consulta electoral
que obri a tote: les irleolo g ies camins
legal, per a la implantaciA del sistema politic pel qual propugnen.

Les gestions del senyor
Martí Esteve a Madrid
Avui visitarà el Presidentde ia República
Madrid, 23. — El conseller de Finances de la Generalitat de Catalunya, senyor Marti Estere, sha reunit aquest //latí amb els membres
catalans de la Comissió Mixta de
traspäs de serveis.
Després ha celebrad una entrevista
amb el ministre de Finalices. senyor
Marraco, el qual li ha comunicat que
en el Consell de ministres d'aren sita
parlat del traspis de serveis i que
tots els ministres han coincidit en el
desig que el dia primer d'abril quedi
traspassada la contribució territorial
a la Generalitat.
Derna el senym- Martí Estere s'entrevistarà novament amb el ministre
de Finances, a fi d'estudiar la fórmula en qui llana de ferse el dit
traspäs.
Aquesta tarda han tingut al Con-
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Catalunya és
El govern anglès Valer Stavisky es va
primer
espera la res- convertint en una
posta francesa fan ästica nov ella
sobre les garanpoliciaca
El

desarmament

ties de seguretat
Broqueville apmat per la
majoria i «dice per la
minoria
ha tot ialeres general l,er les actual' diSCL.StiOns diPlOniäliques sobre la
gisestiä de( desarman:da. Des de fa alguns dies ido tingut uno prora indubdable del reamament d'Alemanya, que
ha provocad les declararions tetes pel
cap del govern belga, De Brocquerille,
a la Comissidi parlamentäria; perd no
es pot saber jacilment fine a quin punt
han arribat aguests armaments ni on
s'aturaran. D'altra banda, a Roma es
din que cal arntar-se fortament per a fer
valer la paé.
ari dos jets que no poden ¿ser
considerats favorables per a una saludó del problema del desormament. Per-3 aixi ¡ tot. i malgr at les diferencies
d'apreriarid sobre alguns punts. Franco
i Anglalerra no renuncien o erguir tres
l'affma per a una limitació dels armamento.

Eden va fer ahir important diseses, en el qua ha sostingut la neceositat que Anglaterra té de pan, i ha
comban., el fiat de vista exposat per
311135nlini, srpons el qual per a liarantir
/a pau col armar . se fortament. Eden
renusreat rl perill fra,issim d'una cursa

deis armainents q. no podria acabar
/ j'Id en una Querra. Eden Insisteix en
paranties de segura°, de les (ronseres, ess,,t en el qual creiem que AnotoItera s'a:secara a la tesi francesa. basada en la neietrirof que ¡co garantir:
de ecquretat rrecedeirin e/ desarnlarnent,
gue en aguest co, Pira mis efertin one
en tanta atreer (enjertes presenta:s. a (7,nebro. Bombos, VI la 'tela trame:a a
LenuI rre, iba expressat en aquest
EnrIn. que el F, rel7n Offire na ¡olé
t ' Atice t el teet C OltI etia «ola, Se AV`
que aqUeSTO lid roduif j'ere:sic; en el
g ateen anyles. eI qual ha dernanat al
1,nm:e elynnes infrcinnri n ne Suplente"sérius Sl hre le, ninrions que ralcIrM
uplirar o un país mismos.
En t traben, Ifavant SOSO interpretarid
del parte Eriand-Kellogy, que posa la
gatera lema de la Ilei. Aquests a:A/rimen!! drl gateen anglo han estad demanats verba/me.: a través de ratnbai3atio, Corbin.
Es (vicien: que despris d'aquest examcn a Londr e s adoptaran derisions que,
a seguir les paraules ¿Eden, seran
flema aelb Erauga,
•
d'arribar a 11,1 ‘ ortz.eni dc desarmantrild
i garantia de pan.
Gaircbe tors els Estos tenen balanc deficituri, gräries a ¡co despeses
enditars; un auytnent d'apestes, que
seria la ranseqüenda inditable del frards delinitiu de la Conferencia del Desa . mantrut. encara agrritjaria el é e la crisi que tratessen dg 1.bles•
i
Cal que /Inglaterra in surilli
camprrngui cap el perill del n'a,
Aletp atnent atentan:-. Sense obligar
manya al respecte de In par( V n'el
trocla! de l'ersalles, que ransidera la
possibilitat de rienifacid dels artnaments
drls nitres Estars.i obliga el Reich a no
onomen tor els sens més ettllä drls 11‚55113 asen:ya/ate fel matriz trarlat, no
is possible cap ',tés rooressi3 de Franca.
ni, en renseqü2mcin. P ie s'arribi a tot
crurrrni
1

r

d

r,

Londres, 23. — Els ministres anglesos han tingut un nou consell per
tal d'estudiar el problema del desannament tal com es presenta a conseqüencia de la resposta francesa a
les proposicions contingudes en el
memoranduni britänic. El gabinet noInés ha procedit a una revisió general de la situació, examen que no sera portal endavant abans de coniixer
els desigs de Franca en materia de

gatanties.
(Segueix a la pàgina 7, columna 4)

La

Jelinqiiincia internacional

jA quin grau som de la tacita conjuració catalana, de la sagrada te collectiva, subjaent als partits i a totes
g
les nostres recerques d'excellencia?
L'aconseguida part del nostre desig
no ens dóna pas dret a un tepes. molt
menys a un retrocét. Però es un c cc
que passions estretes, interioritat
d'homes davant els esdeveniments,
Paris, 23. Si els documenta apor- declarar a l'inconegut que havia de
recaigudes ridicules en el vell habt
tat; per Felip Henriot, diputar per 'a venir a la mera oficina a declarar
provincial, tina depressió de la
Gironda, davant la comissió d'enques- el que sabia. Escolteu-me, Pachol, es Iigincsa i fins del gust han condu:t
ta. resulten esser certs, poden =di- tracta de Stavisky. El medi en que
molts a neglign• aquesta orientació
mar del tot la fisonomia de Patee es desenrotlla té les seres intelligén- fonamental: Catalunya es primer.
Stavisky.
cies arreu: al jutjat, a la pretectura
alanatnent imperiós, amb aires de
Fins ara hom es creia trobar-se
de policia. Si vaig a casa costra les diVIS3; i tant de bo que ho esdevinvant d'una vasta estafada al cap de la meces revelacions secan conegudes. gués per a tote, perque la divisa obliqual lii havia el bell Alexandre, d'una —Però qui son rOs?—vaig demanar. ga a tetes assenyalades i és comproestafada que comprometia molta gent —Sóc Jean Calmot.
mis d'honor amb si mateix.
pertanyent al mein de la politica, dels
Vaig anar. dones, a la cerceseria
Ja se que mes endavant, quan es
on m'esperava Jean Galmot. Heu-vos trobati Catalunya en plena sir.) trull
escoltar.
ad les revelacions que vaig
dir ben reiermada en la sera consTosa aquesta banda que busqueu des ciencia particular; i activa, segons el
de tres mesos és a Marly-le-Roi. Hi ritme propi, en cada cate g o ria daha aquest vespre un gran sopar al fanys), no li pertocarà de passar cala
qual estic invitat. Marxeu aquesta nit dia al davant de tot: atan, que ara
iturnediatament i sigueu nombrosos és necessitat vital isira aleshores pacar es defensaran.
gania i oprusió. Però de motnent.
La

detenc16 de Il tavlsky

L mateixa tarda vaig traslladar-me
a Marly-le-Roi —continua Pachot—.
En aquella epoca es va relatar en
detall la detenció moguda de Stavisky. La sera sorpresa bou gran,
Corn m'heu pogut descobrir
Decores, bruscament, els trets de la
scva cara es contragueren: ¿Ou és
dones, Galmot? Es ell que nt'lla denunciat! I, en un moriment
nació: El porcl ja me les pagará!
Jo
sabré trobar-lo; no és la :farrera
Jean Galmot
regada que sentirà parlar de mi.
Alguns
n'esos p assaren i per atzar
afees o de la policia, d'una estafada
vaig tenir l'ocaaió de veure Ga,antit.
característica, malgrat estar compli— Miren, a mi no m'agraden les decada amb assas s inats, suiridis, etc.
núncies — Ii vaig dir—. No les utiSi es pot creure Felip Henriot, la litzo sims quan no hi
ha altra ma"maffia" surt una mica del seu mis- nera de fer-se amo d'un indisidu peteri• La banda, les tundes mis arias, millsis Perä, vós, Gahrot, que heu
formaren entre elles una vasta asso- provat pels vostres llibres, peis Inaciació que es desplegaria no solament teiX0s actes, que la vostra personailiat
a França, sinó també a tot el nión.
era diferent de la d'un indicador, 5pen
En aquesta organització temible qué heu "donat" Stav:sky?
Jean Galrnot, sobre el qual tant de
— Estimo aoassionadament Ariete
temps hacia planat el misteri, exer- S:ilion—cm va respondre
cia el rieres dencobridor i guarda No he pogut admetre que aquesta
del tresor de guerra.
dona desaparegues ami, robada en
Greu acusaciii. Henil sap que Jean plena nit p er una temible banda i per
Galmot va escriure una novella;
un meter. Aquesta gens dubtosa stur
rnort vicia entre nosaltres", i avui volicn emparar-se d'aquesta dona m'ha
aquest titol pot aplicar-se al seu cas. revoltat. Ileu-vos an i les raons de la
Heu•vos uní sis anys que Galmot mo- nieva dernincia.
ria en un hospital de Caiena i la sera
ombra dominä el procés de Nantee
quan trenta-un guaianesos comparegueren davant dels jutges, acusats
ih'hacer volgut venjar la sera mort.
Car la fi de Galillos resta obscura.

¿Eou la sera cansera que tira arsenic
a les ampolles de vi de l'tx-diputat?
De totes mantres el que no dina lloc
a dubtes és que l'ido' de la Guiana
neon emmetzinat. Es cert. lambe, que
el mannecrit del seu 'libre "La doble
existencia . ' va desaparéixer en circumstancies que no foren mai aclari-

tria?

abans que cap altra cosa, rer a esse!
capacos crurdre i justicia. crespiri p ia'itat profunda i de Iligadc3 harmonioses. necessitem existir com a 5IMjeCte irauc i desimboit. Si de atoment, pe, a no s altres catalans. Catalunya no es primer, res de nostre
• 5fra re s . ni nosaltres ningn: perqué latir Cata:fruya es bastir la rea•
tirar :le nosaltres mateixos i de totes
es,, volteo.
!es CW. C 5
1..n doble Cxernple, ores de la hEtöria recent, és bo per a alfiCOliarnos. A Catalunya bu baria hagut, per
décades, dues /Llene, d'adrersaris
:a rtionannia. —Prime,. la República—deien ele uns: pene. no us Peaseu , tumbe son, autonorrMles.
e5 primer—replicaven ele altre,. ele que emer/artn. 1 Ilur autollur Repitbl,ca
nomia fou la sera •
fou la vete. Pel lic II irromperen
a:TM Dos realhat que es Cataban, a.
ara, girada la direccor del poder. i
manant aquells altre3 republicans que
ens havien il role érem petits i locals. sembla que la República es desdibuiai u es turn t local i petita.
tra banda, el patriotisme palau i antinacional d'un Romero Robledo, dels
liberals de la Llet de Jurisdiccions,
de la Dictadura, ens volia ¡mesar ia
iórntula -Latalunya eis arabat - : i encara ara elis la recoma:u "Ir, Debate". Perú nosaltres, que no podiem
CSSer patriotes d'una manera :o:posada i irreal, hem acreditat, tot dient
-Cataluitya es primer'', una amor
trEepanya davant ci mal aquella altra deis 1105STeS interessats consellers
ha caigut am ha totes les seres 11u : trines i la sr.-a ufana sense solta ¡ els

seus träfees indesitjables.
Per no saber comprendre que ert
Pordre de les realitats a atènyer (enterigui'a be que no ho dic pas en Vor(re de la qualitat absoluta) Catalunya
és primer que la justicia, el nostre es-

des.
¿En aquestes pagines Jean Galmot
denunciava l'associaci6 secreta a la
qual pertanyia i que pror á endebades
de desfer-se'n? ¿Es per impedir que
fossin publicarles que es decidi de suprimir-lo?
Si cal creure Felip Henriot el suicidas de Chamonix porlia haver resPhilippe Henriot
post a tones aquestes preguntes.
Pesó aquesta versió no era, tanmaLa detencld de Marly-leteix, la dels amics de Stavisky.
::
Rol
Hont recorda de quina manera ro- Aquests han pretes que la manera
d'actuar de Galmot tenia altres mocambolesca Stavisky i alguns dels tius
nobles que l'amor de Galseus amics foren, el juliol de 1926, mot metes
per Arlette Simon.
detinguts a Marly-le-Roi pel comisA consecuencia de certes circumssari Pachot. ¡Com Stavisky, que tres tincies
—cm declararen els afines de
MC505 abans shavia eclipsas del ga- Stavisky—. Galmot
ha esdevingut el
hinet del jutge cVinstrucciA sense que nostre pagador.
Ell tenia els ions del
els poliries poguessin trobar la pista, nostre grup i per
poder apropiar-se'ls
pogué ésser trobat ami) tanta mes- amb tota tranquillitat a
lee detenir

Starisky.

El comissari Pachot preguntat soPotser—afegeix Pachot—els lates dobre aquest cas, ha respost:
naran una mica de Ilum sobre el papen
La revelacld
de Galmot en aquesta circumstància soCap al final del juny de 1926 vaig bre les seres funcions de cap de banda.:
En tot cas Fenquesta judicial ordenarebre un misterit)s anís telefänic en
el qual en/ dejen que acudis a una da després de la detenció de Stavisky
cerveseria on se'm comunicarien co- no ha estar mai encaminada en el sentit duna complicitat qualseculla de lialses extraordinariament greus.
Vaig protestar contra aquesta ma- mot amb Stavisky. D'altra part, una
nera de convocar un corniseari, i vaig correspondencia abundant existeix, o ha
existir, entre Galmot i Arlette Simún.
Es probable que si Galtnot ha obrat d'aquesta manera lliurant a la justicia els
seijs el.) :7 1piiCeS, es a la regada Per fose arnh els diners i per protegir l dona
que estimara.
La mort de

Oalmot

tarnent proletati es debat entre formes primitives, croes. estérils, que no
piclolen sitió la repres s ió i la trattia,
i que horn Mria que telmixen la desperta capacitat dels nostres otnera
bus a anivecar-la amb la sotteitesa
sota del darrer inunigram, arribac
d'un cien en terra desemparada: per
no Complendre aquella mateixa procedencia, II I la senyore de sa cosa
que demaneu Fordre a lee dretes espanyoles. alad és. a ranticatalaMeme
mes rònec i incomprensiu i mes interessat en el nuStre ‘175gaven: i una
societat mig II sida. sense dignitat ni
gracia, guadalajareia penosament en
una gran clutat europea d'un milió
d'habitants a i fi ha catalans que s'han
deixat sorprendi e per I1112
tat inferior. de tipus mosearab, que
contagia de temperamentali e me incube, d'endanerment i de fracas la
noble deixa de Torres i Bages; i una
part de la itostra joventut permuta
els sens tresors possibles per la bolderia del binsaristne.
Tothom ven aquests simptomes
desorientar:O. de deslligament, de tosnades parrials a la insignificanca.
Peró el pin ideal de Catalunya ha
aplegat. aplega encara eis millors, i

aixä segueix essent pen)ora i garantia de molt. Es, tanmatein, una vergonyta que hi hagi cap nunca en la
cremor de l'ideal en el moment que
politicament prospera Pautorleterminació catalana, quan tanta de gent
flirts d'Espanya ens mira ainb enteja
o amb esperança, quan a l'estranger
Iii ha qui, amb apassionat enyor, saluda el nostre seny democràtic, que
contrasta amb certs enderroes violcuts de la civilització.
Que :Miga, doncs, no °t'U, que el
!matee ordre, la nostra justicia, la nostra espiritualitat. la nostra solidaritat
espanyola, la nostra solidaritat humana, ahans que tot han d'eSser nostres, i no pas nostres pretiriament,
com de qui les lloga o manlieva. Ho
volem tot, i fins la perfecció inassolible. Pues per a guanyar-ho tot el
primer que cal és exlstir. Catalunya
és primer.
Josep CARNER

El 6 d'agost de loa8 Galtntot moria.
Una enquesta no pugne establir les causes d'aquesta tnort. Per a Guaiana Galmol tenia relacions itils, potser hits i
tot potents. L'episodi de l'evasió deis
seus antics acollits ho p r ovada be. iQue
Stavisky hi hagi pog ut tenir !tomes al
seu servei que In d'im possi ble a aixa?
1 aquestes paraules de venjanca que
vaig sentir pronunciar per Starisky adreçades a Galmot sembla possible de re
ferir-les a aquesta mort rodejada de
miste:1.
¿Sabra mai, si hi llagué crim, si la
revenja de Stavisky rogué atendre el seu
fi l'aseassinat de etalmot?
El silenci maneje que plana sobre lee
relacion e euposades de tavisky o d'alguns dels seus comparses amb Galmot
entre t928 i to28 podría permetre suBucarest, 23. — Aquest matt
po sicions de les quals inoltes sein plausibles
ha estad signat el non Trartat de
Galmot - Stavisky, una gran novella comerç hispano-romana, que
d'aventures. acabe Pechos...
entrark en vipor

HA ESTAT SIGNAT EL

d'altres valoracions, i estava disposat
a complaure'm, ja que això cal per
a la bona manea de l'Estatut i de la

larem d'alguna assumpteu

graos. Humitat relativa: 69 per eent. Velorttat del
vent: 'un quIltenetre per hora, de l'Out and-oest. VialblIltet horitzontel. en pramedis 45 quiltenetres. Mal
del cel: 7/10 d'Ato., C1 t cist En les darreree
si horas: TeMPeT111111l otaalma: Isla grane. Tempe-
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gres una conferencia. que ha duras
cosa de mitja hora, els senyors Martí
Estere i Lerroux.
En terminar hem interrogar el consellen de Finances de la Generalitat,
el qual ens ha dit que l'entrevista ha
obeit a sollicitar la rápida aprovació
del projecte de decret de valoracions
en la part corresponent a la contriburló territorial. Si be el senyor Lerroux ja la coneixia, li ha fet constar
la unanimitat de la Comissió Mixta
en aprovar el que es refereix a la
contribució territorial, pel qual motiu no hi havia cap dificultar.
També li he parlat —ha afegit—

República.
Respecte a la visita que tare demà
al president de la República. el senyor Martí Esteve Ita manifestar que
e:hiela a agrair-li l'interès que demos•
tra durant la seca ma'altia. Es clan —
ha terminal dient —que com que el
president de la República s'intermita
per les qüestions de Catalunya, pan-

1934
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EL TEATRE
El III Concurs de Teatre
Català Amateur
EL VINENT DIA 31 ACABA EL
TERMINI D'INSCRIPCIO

Les nombroses companyies inscritea fina avui per a la comperició d'aqueas any, tant a les seccions "A"
(actrius j actora amateurs) i "B"
(actora amateurs i actrius professionals1, com a la secció (teatre
catòlic), fan preveure un xit. Concursaran els millors quadres escènics
amateurs de Catalunya.
La setmana vinent començarem a
publicar les agrupacions inscrites i a
consignar les obres imposades i de
lliure elecció que representaran.
Molt aviat quedara designat el Jurat, la constitui ó del qual oportunament eerä feta pública.
Els directora i representants de
tompanyies que desitgin inscriure
Ilurs clanes han de dirigir-se al secretari de la Federació. senyor Claudi Fernändez, Viladomat, 74, Barcelona.

ESCENARIS
Aquesta nit, a les deu, tindrà lloc al
C-A.D.C.I., a cartea de la companyia
de Marte Nicolau. la quarta i darrera
vetllada gratuita de teatre catalá de la
serie que, arnb l'ajut econòmic de la
Generalitat de Catalunya, ha organitzat
l'esmentat Centre. Secan posats en escena el drama en tres actas, d'Igna5i
Iglésies. "El rar del noble", i el sainet en un acte. d'En Camprodots, "La
Teta gallinaire".
* El número corrent de "L'Escena
Catalana", corresponent al dia 17 del
mes que som. publica el poema patriòtic en cinc actas, en vers. "La tersa és
nostra (El cant del desterrat)", de ja
-sepM.BloAqutabrfesnada al teatre Tala. d'aquesta ciutat e!
20 de maig de 1931, per una companyia
al davant de la qual figuraven l'actriu
Maria Callejas i el propi autor del
poema.
* El tenor Ricard Lara donará
aquest vespre, a les den, a la Sala Mozart, el tercer i darrer recital de cangens mexicanas i cubanes.
* En Clapera té ja formada la can,panyia eatalana que. sota la seca direcció. debutará a l'Apol-16 el Dissabte
de Glòria. C,ompta amb les actrius Assumpció Casals. Maria Morera i Visita
López—tan arreciada al Parallel—i amb
els actos Gimbernat, Timénez-Sales,
Camps, Heras i Valencia. No cal dir que
aquests noms constitueixen narres una
part de la formació. Aquesta será molt
marida, puix que la comedia d'En PoalAregall "La Gloriosa". amb la qual
debutará, té uns quaranta personatges.

elegida l'artista Paquita Campos, que ha
treballat fins ara al Cómic i el nota de
la qual hacia estat llançat, darrerament.
com a futura vedette de la temporada de
revista que l'empresari Gibert no ha
reeixit a fer a l'Anolló. Com a dames
d'honor foren elegidas Lolita Roman i
Carmen Delgado. Presidiren el Juras
j'artista Olga Arenes i el dibuixant Ricard Opisso.
* Per tal de donar repòs al cantant Eduard Brisa i no hacer de treure
del cartel l la nova sarsuela El ante del
lanar. alternen al Nou , en les representacions d'aquesta obra. l'esmentat artista
i el bariton Llu's Fabre gat. Aixi, de
passada, cl públic pot escollir, i fins comparar, tot i que les comparacions són
sempre odiases. com observa molt bé un
solt de comptadoria.
* Es baixa del Cómic. com varn
anunciar, la patena de hall Simone -Cardona. Ha estat substituida per la hallatina Juanita Bareeló, que actuava ja en
aquel l teatre. i el bailad Vicente Reyes, que ha debutat. Simone i Cardona
reapareixeran dintre de por a un musichall de la Rambla, a punt d'inaugurar-se.
Després pensen descansar a Marsella una
temporada.
* La jovenissima dansarina Emma
Maleras donará aquesta tarda, a les sis, al
Circo! Artastic. un recital de danses ditSSi•
gires, espanyoles i de carácter. En l'intermedi, la concertista Diana Pey interPretarà al piano un curt programa dedicas a Chopin.
* El rnestre Josep Sunyer esta posant uns números de música al vodevil
d'En Roture "El rei fa trehalls fnraats".
que En Santpere estrenará a l'Esnancal
per Pasqua. En Santpere sembla que
está entusiasmas amb aquesta obra.
* Ami a la tarda, la Companvia
Rivera-De Rosas representará al Barrelona la cornadia de Niccaderni Aci•aatia. estrenada a la nostra ciutat primer
en italiá per la cornpanyia de Vera Vergani. al Goya. ¡ mes tard en ca<tell,¡.
al mateix teatre. per la rompancia Riera-De Rosas ES tracto d-'utia obra mnit
camica. paró tumbe malt escabrosa. Seaons els taren!. "ne és apta per a senyeretes".
* Acuesta varada. la tournée de
Roland Dersay l els set/ 5 cadets na ha
tingut l'èxit eennómic que ells esperaven. En vista d'aloa,. i caen nue no sén
rent arniza de perdre el temps. han decid;t tornar-se'n. Abans, paró, donaran
a l'Olvmpia. aval i dernä. tarda i nit.
unes funcions de eomiat r1 oro:rama
és el que se'n din "monstre". Ultra, osturalment. Rolani Donar i la sera nena
elle en s ón la princiaal atraccin hi flan>
reta entre altres números, la dansarina
C arme Salazar, la canconeti ssa Teresa
Manzana, la vedette da enlor Eva Ares.
la. el baharí Charles Hind i la parella
Baby-Rudy.

* Demà a la tarda el quadre escènic
de l'Agrupament Cecilia Guisen representará les comedias "Jugar a casats" ;
"Un coa d'Estat". a l'estatge del Gremi
de Serrallers (Comtal, 9).
* A l'Edèn Concert va • celebrar-se,
la nit de dijous, un concurs per a l'elecció de "Miss Vice-tiple /934". Resulta

jan julio! de 1932 va aprovar les bases presentadas pela metges.
Immediatament les empresas recorregueren a Madrid al ministeri de
Treball, presentant onza recursos sobre ele guate encara a horas d'ara no
ha recaigut sentencia.
Mentrestant —seguí dient el nostre
informador —el Sindicas de Margas
ha aprovat i hem presentas a les
companyies 1.1fle1 novas bases que sobrepassen en un ata % les presentadas
l'any 32.
Durant el cura d'aquestes negociacions les empreses recorregueren novament al ministeri de Treball, primer, i al "Consejo de Colegios de
Médicos de Espada", els quals, pera,
després no han tingut altre remei que
inhibir-se davant el traspas deis serveis de Sanitat.
Com a conaeqüencia d'aquest Iracas, les companyies ara intenten
exhumar les bases aprovades pel Jurat mixt Lt dasse medica, paró s'ha
negat a aceptar-les per aquestes tres
raons:

Parqué la professió de metge, cons
a professió liberal, escapa de la com-

petencia dels Jurats mixtos.
Parque consideren que si les empresas no les han volgut acceptar fins
al cap de dos anys d'ésser aprovade s.
ara els metges tenim perfecta dret a
rebutjar-les.
Parqué el Sindicat no accepta altea
jurisdice16 que la. del conseller de
Sanitat.
La hei ¿'Accidenta de Treball —
prosseguí—, parla d'Estat, patrons,
obrera i metges; no fa referencia per
res a les companyies, simples intermediaria, lea quals, d'acord amb la
¿artera llei, han cuitat, però, a augmentar les seves primas.
Corn que estem convençuts de la
matra raó, tenirn les mesures preses.
Si el dia 3 s'azriben a trenear les relaciona arnb lea companyies podeu
teni r la plena seguretat que no quedará, tense amistada médica ni un
lesionat.
Eis metes, en llurs propia domicilia, tiadran cura dels malalts, i si cal
*faena diapensaris. El Sindicat de
-Ilietges esa disposat a organitzar els
treballa ner tal que res no manqui.
altra banda, les Ilistes, amb les

* A Romea tindrá lloc aquesta tarda la (lacren representadas del poema
dramàtic de Bartomeu Soler Alas en la
Aldea. A la nit, i demá, tarda i nit, faran la Pasidn. I pron. S'haurà acabas
ta la temporada digtrem-ne "de Passió".
El dissabte de Caria. com és sabut, ressuscitará El Divico Impaciente amb lequita que el va fer celebre a Madrid,
equip la davantera del goal és integrada
narr les actries Rosarito Iglesias i losefina Santoläria i els actors Ricard Calvo, Alfons Melle. i F. López Silva.
* El conegut escriptor i periodista
Josep M. Ft211Ce5 estrenara demà al vespre, a l'Ateneu Obrar d'E. R. del Districte VI (Provenga, te, la comedia en
tres actes "Pageseta moreneta o El saltiró de la carclina", amh inustracions rnusicals del mestre Vicenç Bota Ha pintas
cl decoras En JOSCP Cebriá. el q ual tindrá cura de la direcció art'stica. La direcrió escénica aria a cartee de Lluís
Manresa. Aquesta representació ha estat
organitzada per la Secció Femenina de
l'esmentat Ateneu, a profit del Segell
Pro-1n (árida.

* El debut de Nitta-Jo a l'Edén
Concert ha estas ajornat quaranta-mit
horas. En lloc d'ésser el cha 26 del mes
corrent, será el 28.
* La bailarina Lolita Benavente, que
després de passar desapercebuda en els
nostres cabarets i escenaris ha assolit
a l'estranger grans triomfs, s'lla casal
darrerament, a Madrid, amb l'actor cinematogràfic espanyol Josep Nieto,
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COLISEUM
MUIIMINEIBe
Un film exemplar

La Música
NOTICIARI
Els concerts de la Banda Municf.n
pal. — Denté, dia 23 del mes actual,
a un quart de dotze del mata tindré
lloc al Palau Municipal de Bellas
Arts el 6se Concert simfanic popular
de la Banda Municipal, tercer de la
present tanda de primavera. El P ro
-gramd'questicóéomgueix:
I. — Weber-Olivar "Euryanthe",
Obertura. — Saint-Saens-J. Larnote
de Grignon: "Dansa macabra". Poema sinifónic. — Tschaikowskv-0:iva:
" Francesca da Ritnini", Fanta.sia sitafónica.
II.—Antoni Català: "Glossa del Ball
de la Moix:ganga" (primera audició per la Banda Municipal). Direcci6
per l'autor. — Antoni Català: "La
ProcessO de Sant Bartomeu", Sardana. Direcció per l'autor. — WagnerOliva: "Tristany i Isolda". a) Preludi. it) Mort d'Isolda. Sense interrupció.
Col-laborará en aquest coticen el
mesure Antoni Calais, compositor, el
qual dirigirá les sacas obres.
L'ingrés seré !liare, cont de costurn, i l'accés del púltlic al gran saló
de festes del l'alai, de Bellas Arts
s'efectuará per la porta principal.
Es recorda al públic que l e s Portes
del gran sala de fastas restaran closes durant l'execució de les obres, i
es pra,:a a les persones que arribin
despees de començada l'execució
d'una obra que, per respecte als
oients i als ts rtistas. s'abstinguin d'intentar de penetrar a l'asistentas Saló
[los a l'acalsament d'aquella.
Associació d'Estudiants de l'Escola Municipal de Música. — El dinmena, passat tingué llac a la sala
Mozar t un simpatic cancera organitzat per l'esmentada Associació, en
el qua! ',rellanaren part els destacats
artistas Pilar alomó i Conrad Giraid.
Cal adregar tose els elogis a la
ta3ca meritissima de la jove pianista
Pilar alampó, que arnb técnica depurada i fina sensiltilitat executá la seca
Part del programa.

altas i baixes. ja hem manifestat que
únicament les lliurarem al conseller
de Treball, al qual hetn visitas per
tal d'assabentar-lo de l'afer.
Parque us feu càrrec de l'exigiiita:
de les nostres pretensions— acabé ei
nostre informador —us diré que l'augment que sol-licitara representa únicament un 025 % de l'import de la
prima.

La T. S. F.
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que conta la gesta
d'un poble per a restablir l'imperi de la
Ilei
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Les compasicions que executä el
haix Contad Girald, fases pel seu
fill Conrad, taren força ben dites.
i l'auditori les aplaudí llargament.
Nin, Mareé Plantada i Jeanne
Bachelu. — Joaquim Nin presentará
denla, diumenge, a les den de la nit,
al Palau de la Música Catalana, la
jove violinista francesa Jeanne Bachelu. Aquesta violinista va °Manir
un sensacional primer premi al Conservatori de París quan nomas tenia
quinze anys. La seca història nis brem

cara la de tots els artistas francesas
que es formaren durant o &sarda de
la guerra europea. Perú malgrat la
seva joventut. Jeanne Bachelu ocupa,
pee les seves excepcionals condicions, un lloc a part en el mota
musical parisenc. Joaquim Nin la
considera com una de les sa y as millore interpreta L'actuació de aferré
Plantada en aquest concert is impartantíssima. Cantara en primera audició la interessant obra "Diez Villancicos" (per a cant i piano), dels guata
vuit són estilitzacions de temes populars i altres dos són completatnent
originals. Joaquim Nin, que collaborará amb Jeanne Bachelu i Mercè Plantada, actuaré tarabé com a
pianista solista, i en aquesta part
donará a cone'xer tres obres de gran
importáncia. Per a aquest concert
no es venen localitats, car és organitzat per l'Associació de Cultura
Musical exclusivament per als socia.
El "Concierto" de Manuel de Falla. — Es ben oportuna la iniciativa
d'Audicions Intimes" d'incloure en
el concerts del dimarts vinent al
Casal del Metge una obra de tanta
importància com el "Concert" per a
clavicambal, flauta, oboa, clarines,
violf i violoncel, car, com ha dit molt
Isé l'eminent musicòleg francés Henri de Prutrieres, no tan sois es tracta d'una de les obres cabdals del sets
autor, sinó d'una de les obres mestres
més significatives de la música moderna.
Per deferència especial del mestre
Falla, l'estrena d'aquesta obra va ferse a Barcelona, en tan dels concerts
de l'"Assneiaci6 de Música da Cantera", sota la direccia personal del
seu autor i arnb Wanda Landowska
al clavicembal.
El programa del concert de dimarts es completara amb l'"Ofrena
Musical", de J. S. Bach, i el famas
"Septet", de Beethoven.
Per a la interpretació d'aquestes
obres horn compta amb l'excelient
canjunt, dirigit pel mestre Eduard
Toldrá, constituit pels prestigiosos
concertistas E. Gratacós, flauta; Carlee, oboe; González, clarines: Goxens,
fagot; Bonell. 'xantina: Toldrà. violi:
Tarragó, viola; Millet, violoncel;
J. Grataedis. contrabajo. La part
clacicemhal ha estat confiada al nota.
hie concertista alemany Macari C.
Kastner.
— Amb motiu de la commemoració del primer aniversari de la seca
fundació, l'Associació d'Estudiants
de l'Escola Municipal de Música ha
organitzat per a dama, diumenze.
dia 25, a les onze del mati, un roncera extraordinari, el programa del
qual anirá a carree del Quintes Barcelona, integras reas destacats 2TtiSte5: Panca, Verzés, Ribrs.
viola: Rotó, violoncel, i Vallribera,
piano.
de març, a les deu
— Aval. dia
Sindt,
de la nit,
Incal Casal del
Metge la XIII vetllada d'art, organitaada per l'Agrunacin Artística d'aquesta entitat. Es presentará per
primera cegada el Quartet "Ascleojos". integras pchs doctors Rafael
Olivares (primer violi). i Alfred Rocha (violi segnnl: Josep Flanch (vio:1,mM) ; Guillara Olivares (viola).
S'ha confeccionat el segiient programa: Primera part: Parlament de pre-

EL CINEMA
D'UN FILM À L'ALTRE
* Parlem moltes vegades de la
censura de fora dad; aves parlarem
de la que exerceixen les nostres autoritats. Han prohibit "Más allá del
Rhin", film que es projectava a l'Actualitats. Deseoneixem quins motius
han induit a prendre una resaludó
semblant; sols excusara la mesura si
és per una qüestió de manifestació
politica; si és per qüestió del nudisme. que és presentat en la pel-licula
amb gracia i habilitas que treu tot
reflex que pagues tenir de pornografia, ens sabria molt de greu constatar
cana són de malpensats aquests senyors que exerceixen l'ofici de la tisonada a casa nostra.

nya, és el primer film en que treha.
Ilen junts Halen Hayas i Clark
ble.
* En la pellicula Colúmbia
dama del Club Nocturno", q ue pu.
sentarà Cifesa, el paper 'estelar" éi
interpretat per Ruthelma Stevens, ac_
triu que procedeix del teatre. En e,
cinema ingressà contractada per la
Warnen; la seva primera pellicula foz:
"Li je Gogine", que interpreta un top
acaba la seca actuació en un tease
del Broadway de "Una vegada a la
vida". En el film en que la vetare:
ara te per companys Adolphe
jou i Mayo aleshot.

* Als estudis de l'E. C. S. k
d'Aranjuez, Imperio Argentina
terpreta el sera primer film a Espanya
amb el sisal de "El novio de mamá-,
dirigit per Florian Rey. En la irise.
* La censura podriem dir cen- pretació intervenen Carmen Mora.
tral, que s'exerceix a Madrid, en el gues, Pepe Calle, Guitarra Moliste::
film "Colón traicionado" suprimí un i Pitusin.
himne a Barcelona que es cantava al
final, després d'haver estat a punt
* Metro-Goldwyn-Mayer fou tra
de privar totalment el film parque de les primeres productores que llar.
creien que era una burla als Reis Ca- eä al mercat penicules de gran estòlics. Ara preguntara: ¡si la censura pectacle, com "Broadway Melody'
dad pot privar un film com ha fet "Hollywood Revue", i ara es pe.
suara, per que no pot autoritzar para a presentar al nostre palie ata
nova pellicula d'aquesta modalitat
aquest final que no hem vist?
El film es titula "Alma de baba.
* Bing Crosby, que el recordareis
del paper principal de "Ondas mu- tina", i es interpretada per Jora
Crawford,
en companyia de Clara
sicales", el veurem de nou en un altre film Paramount titulat "Coktail Gable. Ens diuen que dais el genere
musical", en el qual colaboren els de revistes hi veurem coses mi;
formidables cómics Jack Oakie i reeixides que en cap mis peilicula.
Skeets Gallagher, amb Judith Allen, La música és de Burton Land, 3:Harry Green, Silyan Tashman i Ned chard Nodges i Jimmy McHugh;
coreografia es de Merril Pye.
Sparks.
* "Guerra de valsos", la producció lil a que ve precedida d'un gran
exit a tot arreu on s'ha presentat,
seré estrenada a Barcelona el dissabte
de Glòria: el 1:tasajo dia també ho
será a Madrid, Valencia, Saragossa i
Palma de Mallorca. Arillos film segueix la serie de pellicules alemanyes,
tan exceRents com per exemple "Vuelan mis canciones", que se n'han dit
musicals.
L'intèrpret d'aquesta pellicuha és el
famas galant Willy Fritsch.
* Per al dissabte de Glória e3
prepara una altra sensacional estrena:
es tracta de "Cristina de Suicia", per
la gran actriu Greta Garbo.
*
"La Hermana Blanca", que
actualment podern veure al Catalu-

* La Gaumont-British presentan
"Tsnorio de Sleeping", film diriga
pel director hongarès Anatol Litsvak
i interpretas par aiadeleine Canoa
l'inoblidable protagonista de "Yo he
sido espía".
Derblay", la famosa obra
*
de Georges Ohnet, després de l'IV:
aconseguit al teatre i al cinema mut
el veurem adaptas al cinema sonor.
Els intèrprets d'aquesta peHicula sátt
Gaby alorlayan i Henri Rallan. La
supervisió ha anat a cárrec d'Abt:
Gance.

TIVOLI
NEO

sentació pel doctor Manuel Corachan
(president del Sindical de Metges de
Catalunya): interpretat pet Quartet,
"Quartet XVII" de Mozart (adagioallegro: andante-cantabile; minuetto;
molto-allegro); estrena de dues peces
per a quartet de carda, del mestre
N, Carbonell (escritas expressament
per al Quartet "Asclepio"; primera
audició a Barcelona del Quartet II
de Milhand, i el Quartet op. 96 de
Dvorak (allegro ma non troppo;
lento: molto visare; vivace ma non
troppo).
Invitacions al Casal del Metge, a
les horas d'oficina.

1

amb la

música
mis de .
lic losa
de l'any
en Urt
gran film

XOCOLATES

Programes europeus
selectes
19'00. — Leipzle, 382 rn,
ti-10(1er, opereta de Suppd.
1810.—Munic, 405 II/. "Gasparone", opereta de Milloecker.
19'40.-1411e, 360 m. "SaintMartin", ópera cómica de Silver.
20'00.—Londres, 342 m., j Esobcla regional, 373 in. Concert
d'un questra.
20'00.—Praga, 470 in. Festival
de música clitssica.
20'10.--Suissa alomanya, 54 0
metres. "J'etats cela", ópera da
Leo Blech.
2020. — Varadvia, 1.415 metres. Concert Chopin.
20'30. —.Marsella, 400 in. Cotscert dels cantaire de Palestrina: Beethoven, Bach, Liszt.
20'30.—Paris P. T. T., 432 ro
"El rapte de la Soledat", opereta
en tres artes, d'Audran.
2010.—Nennes, 289 m. 'La
princesa del dólar", opereta en
tres actea, de Leo Fall.
21,411.--Ritclio París, 1.798 m.
Música lleugera.
21'00.--Zordeua, 279 m. Concert simfònic: ballets 1 melodies.
M'OO.—Posta Parlaien, 313 In.
Jazz simfònic 1 danses cantadas.
21'40. — Nacional anglesa,
1.500 art. ConceNt, wat,
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INFORMACIO D'ESPANYA 1
El _Parta

El quart Consell
Els patrons del de Ministres
Un estudiant és
Després d'una d'anuló
violenta

Els conflictos socials

Republicit
d'Esquerra ram de la Cons-

d'aquesta
setniona

LES CORTS DE LA REPUBLICA

reprès la discussió deis
pressupostos

víctima d'una Una interpeHació sobre la crítica situació de la provincia d'Almeria

La setmana entrant seran trucció anuncien
agressió i resulta
dissolts els partits RadicalAprovació del projecte
locaut
el
d'amnistia llega ahir a
socialista Independent,
greument ferit
les Corta

El ministre de Justicia ha llega el projecte d'amnistia

M adrid, 23 — A les quatre i vint-i- tuacid és horrorosa, fine al ount que s'ha er l'Esquerra Republicana, fan constar
cin c obre la sessi6 el senyor Alba, anda de vente per creure-ho. El llaurador, llar protesta per aquest camal de dies,
gran cleeanimació a tSC0115 i tribuno. Al l'industrial. el comerciant, tots pateixen que al seu judki obeeix a tenir en
harte blau els m i nistres d'Estat. Justicia crisi horrible, desernpurats de l'Esta t compre unes festivitats religioses que una
hacia
la
¡more.Acoló Republicana i Orga Madrid, 23. —1li
Tuna manera atrog. Explica les greus di- República laica no té motiu a apreciar,
Madrid, 23. — Aquesta nit, poc des- i Obres Públiques.
Siú que denla dissabte, els patrons del
ficultare que s'ofereixen a l'exportaci6 i dcmana emitió nominal. Celebrada
a'ha desLA SITUACIO ECONOMICA
Madrid, 23. — Autoritzats pel mi- ram de la construcció ea resistirien a pa- Es proroguen per un tri- mes de dos quarts de dotar, Figueroa,
ile fruits agricoles d'Almeria. Excita el aquesta, es pres l'acord a to amb la
D'ALMERIA
al carrer d'August
cabdellat
aerem
ala
el
que
setmanals
catre de la tiovernacio se celebraran gar les llores
airb el de Valgante Dios un Aprovada l'acta. el Sr. BARCIA ex- ministre d'Estat perque faci gestiona proposta presidencial per 188 veta consetmana entrant els actes anunciats laude ministerial. Sobre ojeó el ministre mestre els pressupostos cantonada
prop ele1, paiaos consumidurs del raim tra 54.
saetea ele carácter politic, a conseqüèn- plana una interpellació tobre la situació
per dissoldre les organizzacions politi- de Treliall ha dit als periorlistee que senegoci que és fonamental per
El MINISTRE DE JUSTICIA dóna
vigents
cia del qxal ha resultat greument ierit económica de la provincia d'Almerie etAlmeria.
gues Acció Republicana. Radical- e ,15 les dades que i pl s est poder la
a fa vida d'aquella provincia. Parla des- lectura al projecte de hei d'amnistía.
trinytí.
Madrid, 23. — A da quarts d'onze
Diu
que
en
la
dita
provincia
es
troben
laude
el
patrons
acceptes
dele
generalitat
ores de l'estat en que es trsla la classe
eocialista independent i Orga, actes
El senyor PRIETO: I els de dedel mati s'llan reunir els ministres
Segons referencies de diversos testi- plantejats problemes gravissims que afec- obrera d'Almerist,
on
revesteix ca- sembre, que es podreixin. No és aisni?
que han de dependre de rassembla per ell dicta t . i que .- s-en molt pocs
en Consell a la Presidencia.
presencials, a la dit hora anaya ten diferents ministeris. Expone la si- l-asiere veritahlement l'atta
alarmants.
od batirá de celebrar-se a Madrid els de.caasa importancia d'un o dos obrers quarta reunisi que se celebra aquesta monia
senyors del Govern? (Rumore.)
per aquel l lloe el jove Jesus liernandez tuad(' de les pedreres d'Almeria, On
a ne<TPEl senyor TUSON DE LARA. cnnt
dies i i 2 del proper tres d'abril, per solament. els Int es reaisteixen
setrnana,
i
aha
continuar Vestudi
de quinze anys, eatudiant, viuen centenar, de families amenaçades a diputas per Almeria, s'adhereix a les
RoKiriguez,
disminueix
ES REPREN LA DISCUSSIO
nombre
aeu
tar-!
..
i
que
el
,
constituir el partit crEsquerra RepuDELS PRESSUPOSTOS
lee questions piantejades en Consells afiliat a la J. O. N. S. Anaven amb per una esllaviasada de terres q ue els manifestacions del, anterior', oradors. el
de die en dia.
blicana.
A
la
cantonada
del
Públiques
sepulti.
La
reunió
ha
acabat
a
tres
companys.
El
ministre
d'Obres
anterines.
almea
Nacional
ell
Feleraciin
delegat de la
S'obre ¿chal aabre la totalitat del
rifareis( que el Sr. VEGA DE LA
El senyor Casares Quiroga, que ha
correr de Valgame Dios s'llan detingut —afegeix—ha datendre aquest proc i or- IGLESIA.
tarda al ministeri de quanta d'una de la tarda.
dictamen relatiu a "Obligacions gemarear a Galicia per a dissoldre l'Or- ha estat aquesta
per notificar al eots-secretari
Alg un5 ministres ha manif estat als a conversar ainb altres individus perra- denar que es realitrin les obres neceeEl MINISTRE D'OBRES PUBLI- nerals de l'Estat", que pugen a
ga. ha dit que en el nos partit tindran Gavernacid
a
la
C.
N.
T.,
sembla,
reine.
seguretat
dels
dits
«iries
per
a
la
U115
,
be¡:
nyatite,
abséncia del m inistre , rn2 els Pati'm periodistes que shavia ultimat el proQUES es d'Una per assabentat de les L033.318.199 pessetes.
.cabuda o entrada tots els elements o en
(Entren els ministres de Finances i manifestacions fetes pele representante
del ram de la construcció han arardat ¡este de llei d'amnistía, que será Ile- anib els quals han entulat Una diSC USEl senyor RODRIGUEZ DE VIgrupa sinzerament republicans que acasseneea celebrarla ¡ginesta tarda. pa- git aquesta tarda a les Corts, i que SIÓ de carácter politic. Les patraules Governació.)
de la provincia d'Almeria. Creu que s'ha GURI, agrari, es tnostra partidari que
ceptin aquest programa. Quan s'hagin gar els obrers reforme al disnosat pel
Hernáni
quan
Relata
arnb
cus,
color
a
la
miseria
en
de
to,
han anat pujant
a aquesta trististima situacciO el Pressupost de la Cambra i el del
farmat els seas organismes directius, ministre en la seva ordre de diumenge. gairebc no es diferencia de les Hines dez i els seus companys donaven per qué visten el; habitaras de diverso s no- arribas
unes Circumstancies diverses 1 un Tribunal de Comptes han d'eso« esamb elements d'autoritat i orientacib, o eigui que pa garan la ,emanada con/ al generals que en publiquen ele perió- azabada .a disc 55 h 1 ee d;7po saven a bles almerienrs. i diu que dormen el son per
abandonament
de segles, i per tant el pecificats al detall en comptes ¿es
dica,
es finaran les directrius a qué haurá haguessin t reisallat att bures.
aquell lloc, han sopat alguna dels justos mals proiectes que s i e s r e s que et ministre d'Obres Públiques per ser consignats solament la quantitat
El senyor Guerra del Rio ha dit abandonar
d'ajustar-se ia propaganda que la roHernändez ha caigut, diera:
per-litresnauj rlei.com
dispare.
representará molt poc remei pel que global com es fa.
que denle e5 proposa marxar a Frieya força nacional republicana des exemple. alguna pantans. pie regarien fer
ELS METAL.LURGICS
El senyor BESTEIRO, com a presollicita.
go, i el sena-or Iladariaga a Paris "M'han mort-.
g uerra que es proposa desenrotllar per
rernarnuee on molts treballadors que es- hom
Plan
vianants
Diversos
(Entren
els ministres de Trebail a In- sident de la Consistió de reglament
acorniadar-se del cos diplomàtic
tar
desesperats
/vidrien
trehallar
i
protot el país.
Avui han quedar detinguts el Presi- per
catasocors
l'han entras a la casa de
diu que la proposta del senyor Rodriduir. Una nein! lira de regs — diu — rea- dústria i Coniere.)
Creu el senyor Casares Quiroga que dent i el Secretari de la Societat sie lde- acreditar a la capital francesa.
guez de Viguri, no pot isser accepbien: a una tres metres del lloc on ha
Del
que
sita
tractat
en
el
CenLes
obres
paliques
poden
servir
en
per mitja de retires obres. milical establir un tracte crestreta relació tallúrgies El Baluarte. El Sindicar ha
rada en el que es refereix al Pre scaigin ferit. El metge de guardia ha litzada
i
circumstancial,
sen
iacilitat
la
següent
nota
ofimornetir
determinar
Oil
et
qual
atribueix
noria
la
crisi
d'aquella
provincia.
Reen
marifest
entre el nou partit i els elements o publicar set
supost de la Cambra , parqué aquesta
practicar räpidament una primera cura,
per() res mis,
rmereix
al
Govern
lamine
f q :Ce$ que, essent autènticament repu. aquestes detencions a una maniobra na- ciosa:
pr
est
i
Men
que
Ilernandez
tenia
una
aut6norna. i que pel que es refe1Entra el ministre de Comunicacions.) es
Presidencia. — Concedint a layo! ¡ ha apreciat
viu problema de la provincia d'Al--tidal
blicans desitgin mantenir resperit que i,1:11. Un directiu del clit Sindicat ha
reix al Tribunal de Comptes, no
ierida d'arma de foc, sense orifici
en
jurisdicció
ordinaria
compeshavia
avançat
la
una
que
di
sensbla
de
Afegeix
mería.
la
a
un
periodista
ase
magnitud
del
qual
per a antiells
les Corta Constituents donaren a la manifeetat
oporni el detall.
surtida, a la regid inguinal esquerra, de
part a aquests desigs, iniciara la recons- sembla
riostra carta fonamental i es proposin nur no hi ha interés a resoldre el con- tencia entadada entre l'auditor de carácter gravissim, is davant la urgencia nobles isgran, mentre que per a l'EsEl PRESIDENT ea mostra conni Guerra del Marroc i el jutge de pau
fat
significaria
solament
un desembossa- trucció del pon i la eonstrucció del dic forma amb les observacions del setrasde vigoritzar els fonaments del non Pirre ni per nart dr les atuoritate.
que
el
ferit
bis
ordert
del cas, ha
de mena del mateix port.
dels T'aterir,. Ha acahat diera que el, de Nador, arta, motiu (l ' Un indlCi se- nadar a reggp sirtirgie, on ha cstat ment sen se importancia.
Estat.
nvor Sestea° i per consegüent no vea
guit contra as, sergent.
F.s refereix a rexportacid de rain i Enumera tumbé altres obres públiques cap rah nerque es trenqui el costurn
Suposa que el senyor Martínez metalliktries no preteren tiró assolir
scitmes a una epeeacih.
de menor importancia efectuades a la
din
que
aquesta
rinitesa
ha
estat
bojeosetmanals.
Comunicacic,ns.
—
Decret
declarant
;ornada
de
44
llores
actual.
Barrio intentará, en el seu discurs
El merge ha rnanifestat que la cir- tejada als Estats Units amb el titile de provincia, i diu que es dóna el cas que imposat pel reglament
en Situació de jubilat, per tila i reglaEl senyor CALDEROS. agrari inSevilla, enfurtir els corrents de somprovidencial de trobar-se la mosca mediterránia
cumstancia
Públicmes
DEL
RAM
DE
de
la
la
Prefectura
d'Obre;
ene
no
existeix
PATRONS
mentaria,
el
funcionari
del cos tècnic
ELS
dependent. consumeix un roen en conpenetració entre els republicans.
la casa de socors a tan poca diStillCia
provincia lux tornat 1 .11a0.000 Pessetes. tra de la totalitat del dictamen que
LA CONSTRUCCIO PRESENTA- de Correas, senyor Ernili Alonso Mo. del lloc del fet havia evitat que Her. antil sinh als Estat % Units.
En materia cultural. aquella provincia sobrante del crèdit concedit per rerneiar creu ha estar confeccionar en pies:reno, i al mateix temps ii sin roncea
moments,
RAN OFICIS DE LOCAUT
110riS als pOrs
bs la rendresa d'Esnanya, car l'Estat es
i apeada l'ocasin per dir que mes condicions. Es lamenta de la
cid; honcrs de cap dadministraci6 nändez
duna hemorragia, con/ deserten
tntalrnent dels grans afanes de aquest cas es repeteix cnnstantment a falta d'informació que han tingut els
El Trihanal de Ga- La Federació Patronal Madrilen n a civil. Ideas. idem, per les mateixea consentir/da
de
s'hagués
hagut
Si
hauria
succeit
saber que s'advertrixen en el noble al- diverses provincies, resultant aixi ver- diputats per estudiar a! detall el proha enviar una neta a! s periódica, en causes, el aenyor Joan Garcia Gara un Une mis apartar.
merienr que sustenta i costeja rliverses gonysts que mentre les Corte es Preocu jecte del Govern (ins al punt que
anuncia que en relad6 a l'or- cia. al qual es concedeix igual distin. traslladar-lo
ranties Constando- la qual
que havien pre- institucions docente de carácter particutranseiints
Alarme
ministerial
sobre
la
jornada
de
de la situació de les diverses ro--pen ningú pet alardonar a la Cimbra
dre
ció.
fet han assenyalat com
lar. Això mateix ocorre — din — anda marques concedint crèdits per al seu re- d'estar assabentat de rahast del pres1/ores s'han adoptat ele següents
Finances. — Diversos decreta co- senciar ell'agressió
tren
nals, per ara, només 44
individus,
uns
els Museue que visten gráciee als donei millorament, aquest interés no supost , que per altra banda ningú
acords:
inunicant a la Comissió parlamenta- autor de
detinguts per una tius cenerosom de la iniciativa privada, mei
pot tenir efecte, perqué els enginyers
Es mostea parPrimer. — Aconsellar el, efiliats ria de Pressupostos modiftcacions en dels gneis han estas
seguretat i traslladats a nue tambe te cura que nn es Sacia mal- caps repreaentants d'aquest raen de l'ad- s'atreveix a defensar.
s'o.eupa de qiiestions dels
la oficie alertan, per la dita os- epígrafe i anees eValguns articles de. pancha de
reduir les despeses que ocadel districte. Interno- be to s moniiment s. suplint aixi rahandli minisdracid a les provincies no saben u tidari de
dre. que (lema dissabte, din 24, r5 la llei de pressupostos, que no al- la Comissaria
siona
l'excés
de
burocracia
i crea
t que l'autor dels sie PE.stat. Dernana al ministre d'Inetrucde Catalunya
completeci la disposicii, ministerial en teren la suma tOtal. Derret prorro- gats, han manifeSta
no voten invertir aquests credits.
que es convoluen un excessiu nnmEran- rió que
d'ells
anomenat
era
un
l'Eatat
remiré
tritt
possible
el
orfaci
nt
els
j
a
es
parts.:
abon
totes les Se,
Se suspèn aquesta interpellacie, i cl hre d'oposicions per entrar al sern den
Madrid. 23. — A la reunió celebrada nals acord as/7h els que . percebien gant per al segon trimestre d'aquest cese Barallo, al qual se li ha trobat nr;Jegueixi
incia. deeentenent ee d el e sea
PRESIDENT pregunta a la Candra vei de rEetat, en molts casos encaea
els pressupostos generals de l'Es- un carre gador buit.
Ple del Tribunal de Csaranties per les 4 1 . hores, mas faugment de any
res educatius i cultural, a l'esenentarla
el quan no Ial ha places. —•
si S ' arOrda que se celelarin sessiona
unica.nent es prengueren acorde relatius 440 pessetes setinanan, esperant del tat que regeixen en l'actual.
es cripara del fet Miguel
(El senyor CASANUEVA pasea a
i dilluns vinents i que no n'hi
Governaciu. — Separactó de l'al- GarTumbé
al personal d'aquest. Pel que fa a Ca- ministre Faclariment nertinent a les
El Se. GIMENE7 DE ARCUE- dissabte
pera; aqucat ha negar termin-ia,
ocupar la presidencia.)
dijOns i divenclres.
calde i primer tinent d'alcalde de
talunya, a part
urea part en la que:- LLES (de la CE DA.) a'adhereix, com hagi
raesumptes relatin
oantrnent
haver
categories que correspon aquest ame, Chtlia (Valencia), per
minoria
RAMOS,
per
la
Creu lambe que haurien d'especifiinimoralitate fin. Se Iba sotmes a un acarament a dinutat per Almeria. a l'exnosici6 de El senyor
immunitat dels diputats del Parla- ment de 4.40, premie anotasen/ no ' per I car-3e al detall lee despeses de la
alent cauta. hi ha tres portera:lea diese- altres que ne abastará els ajudants ni greus. Ideen de l'alcalde de Castro del amb els que reensa y en, en el qual nroblemes almerienes feta riel senyor socialieta, el senyor GRAL,
- guerra Catalana, i el senyor MUÑOZ • Cambra i del Tribunal de Comptes.
Rio I Còrdova 1, per hacer ordenar arrestos que afecten a aqueeta regki. Una a pr enent s.
llurs respectius Flareia, i diu que la gravetat de la s i
Al seu judici seria preferible que els
bitrariament la destitució de vuit re- han mantingut totsaltra
sobre el recaes d'ineonstitucionalitat en
part
els Pe
Segun. — Anunciar on correspongui
de vista. Per
punts
ingressos es consignessin tan sols
assumpte d'aigries minero-medicitials, que elS 18 oficis liC referencia afec- gidors d'aquel! Ajuntament, sense cap riodistes han pogut esbrinar que la
quan aún efectius i ro van se sap
dei qua l tis ponett el vocal parlamentari tara per rordre mMiaterial presenta- justiiieació. Re1c,sicis iii sliversoa se- primera impressió que els protagoque no ehan de recaptar en la quaneretaris d'Ajuntament i denegad('
senyor Vega de la Iglesia.
succés discutien, abans de
ran el dilluns vinent. din 26, els cor- ilsgssaf
testes
del
tia finada.
sol-licitud respecte d'airee,
no es exact a .
De dos aires as surnptes són ponents responents oficie de locas!, davant la
produir-ae
Vagressid,
Creu que el poble el que vol es
cionaris. Decret concedint el pes a la puix que ini ha qui assegura que el
e:5 senyor Alba i Fernández del Caen- impossibilitat material de complir
menys politice i mis economia, i
segona reserva 1 de retinas alt raps ferit anava perseguit per un grup de
:: De la immunitat parlamenterda de: aquesta ordre sense perjudici també
accessòria d'inliabilitació o suspen- culpa el regint democratid creasen el
i oficials del mateix Institut. en cl subjectes, els quals, sense que hi llaAnide primer.— Es concedeix am- usa
d.ratzts catalans sen tracti en princi- que 5ucce5si v ainc n t es vagin presen•
causant de raugment de departaments
per- qual hi ha excedents, d'acord amts els gues cap paraula, han disparat so- nistia a tots els sentenciats i proces- ató.
en. reuni5 celebrada fa un mes apro- tant els d'aquelles altre' societats
No obstant, tindran dret a percebre ministecials. i amb ells de la frondecrets de 25 i e crabel de 1931.
a:Patada:nene donant-se diverso; criteris tanvente a aquesta Federacii,.
bre ell. Els tres detinguts han pas- sato no rebels per ¡ets anteriors
Peru' dositat que adquireix, cada cegada
les
i
s'a
reer
Chaver
paasiu
o
de
Guerra. — Decret de (libertar condi- sal a disposició del jutjat de guardia, 3 de desembre de 1933 constitutiva
relatius a qiteetiors d'indole quantita- REFERENCIA DEL MINISTRE
‚duts que per qualsevol concepte po- mes, la burocracia. (Rumor; d'avecional d'un penar proceden t (id fue de en unió del corresponent atestat.
de les iniraccions que co refereixen gueren correspondrels en la data en
tra i qualitativa, fe a dir: dilucidar sovació en els
guerra. COnee9ii) de la medall a de So•
GOVERNACIÓ
DE
als apartare seguents:
bre st aquesta immunitat ha destendree
que cometeren el dclicte.
El senyor OROZCO, radical, per
fliments per la Petria al tinent de la
Primer. — Delictes i falten enriscaos
no solament al territori català, sind a
especial podran la l'omissi6, contesta el diacura del
Ilei
per
una
Només
Madrid, 23. — El ministre de la Guardia civil senyor Vicenc, Mora Garo
per ¡unja de la impreinta, gravat
trei el territori espanyol, i si aqueva Governació ha dit aquesta matMada
enaquest
les
penes
que
remerre's
senyor Calderón defensant el prescía. Expedient concedint havers Paardus
una altra forma mecánica de publi=marinar ha de teMr la mateixa qualisubsistents.
supost presentar pel Coceen, la qual
periodistes:
al capita d'inianteria retirat senjor Di- S'aixecarà aviat dril, o per !unja de la paraula parla- fiele densa
7at que la des parlamentaris de les ala—Misa
causes ja
les
Art.
tercer.
—
En
visitar una representaciä de dar Saavedra Ayala,
da en reunions. mannestacions. es- sentenciadcs, els tribunals, sentit el cosa desnienteix— diu — el que ha
Corta de la NaCi& Un dels vocal; parPatronal per Iliurar- me
Federació
la
el senyor Calderón que no
afirmar
vies
públiques,
amb
Indústria 1 Cornerg.—Diversos R ecen pectacles o
lementaris, amb el qual Pararen, . e's, els acords de la seca assemblea. Fan
fiscal, declararan aplicable als conas reglamentaris de Pels.i lial al
sola excepció dels del:0.es t','ainenaces, deninats Vaniniatia, i acordaran en bi hauria ningü capat de defentar-lo.
l'opinió que ha de gaudir de protestes d'inspirar-se en ei compli•
Con
Nega que hi hagi hagut nous iuneioinjúria o calumnia a particulars.
- • 5 immunitat parlamentaria, ja que mera de les Uds i disten que volen d'enginyers industrials.
la !libertar deis almea- nada; el que s'ha fet ha estas trasJtsticia.—Es dona compte de laute'
Segon.— °lenes al cap de l'Estat, conseqüencia
-.esta és filia de la facultar
tiara.
demostrar al Poder Púhlic el respecte 1 lecte d'annustia que amb motiu
de
MinisHartar
funcionaria d'una departament u
Consell
al
Parlantent
i
)Indrid, 23 — Preguntat el al
mentre té aquesta facultat el que elo inercia les seves decisions, i
Aquestes declaracions no alerta- a une altre3. Justifica les diverses
la testa nacional del 14 d'abril ha re- ministre de Governariú si seria tres, compresos en els articles tau,
arlament català, han de gaudir sie cor- en retacis amb l'ordre del min:steri dactas
ran
les
responsabilitats
civils.
Penal.
despeses a qui es reiereixen actuesla ponencia de n iall e trcS q ue es
al 1bb, del Codi
aixeral aviat Vestal d'alarma. tu", 101 i 164,
ta immunitat els seas comprinents. Per de Treball sobre la jornada de 44 lloEit les canees en traMtació els tri- tes obligacions generals, i fa observar
Tercer.— Delictes comesos pels
eaxia al seu judici, no poden tenir-la e;s res, sense perjudici del; recursos en- designi a refecte, i ha errar aprovat pel lia contestat que aquest era el particulars
orases de Vexercici bunals, escoltat el fiscal, acordaren el que sempre s'ha procedit amb la.
amb
Consell.
Despees
de
breu
discussió,
regidora. diputats pruvincials, etc., que rulare i que es poden entaular per
prf,päsit. perO que no ella- dele drets conatitucionals definits en sobreseiment Dime i la Ilibertat dels major escrupolositat i austeritat.
rha ao.,toritzat el ministre de Justicia per- seit
29 fan lleis.
la Federació, acaten l'ordre mirare- oné
via trartat (l'agur:4a qiirstiA en els articles 176. 177, 185, 18b, 1158 i encartats, salvant les responsabilitats
previs
el
requisits
procedente
l'eleEl que no es pot fer in comparar
en
una
impressions,
Segons les ni-Aires
rial, peró poateriorment presen,aran
d'ordre civil, que postran reclamar els aqueets
sl Consell de ministres, ni tenien 189 del Codi Penal,
a Vaprovacia de les Curte.
pressupostos amb els de coeeenid propera s'a.bordará a fons aquesta l'ofici de locaut. respecte a s8 oficis siMarina.—S'acorda
Quart.— Delictes contra la forma intereaaate per la via procedent en mençaments de segle. perque Havors
decidit encara la dala en qt.I
que
aria,
rota
tu
importart
afectar: per Vordre ministerial. EnEn les causes arnh processats
eta el; articles
Govern,
previstos
de
s'Inunda
de
prescindir
d'aquest
rapidesa
possible
presenti
Corto
es
a
1,3
l'Estat
no
tenia els compromiaos que
cara que aquest anunci de loca/a cau
situadh de rebeHia, alai que com- avui té ni tenia encomanades la pro1W, 168 i 171 del Codi Penal.
el projecte de comunicacions maritimes. cal al d'extepció.
lora de l'esfera del ministeri, jo em
i
re- pareguin davant el jutge o tribunal
Defieres
de
seducid
—
Cinquú.
els oual s'han canviat impressions.
ardes al pillsib de reconotnia nacional ni de
perulero de creure que els patrona po. sobre
belliú, i que es reiereisien en els ar- competent, es passaran els
les obres paliques. Per això no es
en retada:, llar actru sl atril, lea i l'estudi del qual es continuara en el
Reunió del Consell saran
Celes 238. 243 i 245 a 230, del Codi fiscal perquè ilivtainini sobre la pro- poesible aturar-se ni ter conaideravinent
Consell.
Aixi
rnateix
sha
aoto
actjtuds
seves patentes i no adoptaran
de l'ainniatia,
l'aplicacih
cedencia
de
ordinari.
Penal
coatinuin prestant el, ,erveli ES VA A LA CREACIÓ DE
cions sobre raasttnent del deute guau
a les quals notris es pot aciudfr guau dar que es
Siaé.— Darles de rebeHie, i sedicid i en el seu cae l'autoritat judicial dic- es tracta de cohete les necessitats naSuperior Banca!'"
sisan tancat ele camins de la con- de les linies transozeiniques fins que
, de finit s en els articles 2 37 a tara la resolució a la qual es reiereix cional, i d'impulsar la vida nacional
'
militar
Comunicacins
ahans
s'aprovi
la
'leí
de
LA
CONFEDERACIÓ
HIciliaciA, de Varbitratge o del recurs.
2 41 .s iar2.43 a 251, del Codi Justicia el parágraf anterior. :tontea deis dos anth ell.
Madrid. 23. — Ila celebrat una Tampoc no oblido que hi Isa molla e.mentada.
Art. quart. — 1.es
reunid, que ha resultat moll patrons per als quals aquest pkt no
DROGRAFICA DEL DUERO Militar.
El MINISTRE DE FINANCES
l'article preceAMPLIACIÓ DEL CONSELL
Sete.—Delictes d'atemptat del nú- última parigrafs de
curta. el Consell Superior Ban- existeix, i tot aixô cm ia confiar en
Cambra única no pot
E: Cunsell de ministres aha limitas,
dent no seran aplicables als militara crea que una
l'article
258,
desacamero
primer
de
nou
conilicen
un
ens
troliem
que
no
car i .
i encara no jutjats pels emprendre una reforma burocrática
segons han mandestat diversos niinis31a.l y id. 23. — Es ve preparan' tament del número primer de rarticle processats rebeHia
.jue
proposit
el Sr. Calderon,
com
la
Sha donat comide d'haver es- te, pera') en fi. Minterca'a subratllar tre s . a l'examen dels assumptes sute fii eedició, en les
2tit i injúries a rautoritat o al> scus delictes de
ta t reelegits com a vocals su- que Verdee ministerial ha estat com- guren en la nota oficioea lia estar breu, l'orgaiiitzaciii siC l'assemblea que agents, dels articles 264 i 265 del Codi gneis seguirá la tramitació de la cau- ja que en una ( l amben popular no hi
busquen
acomodaplents: per la zona A. Pis senyors plerta i que tots
sa fins a la aentincia definitiva, en ha els clemente técnica que calen per
i la darrera hura ha estar dedicada en sliti de celebrar a t'alludolid, Penal.
la Ilei.
ramnistia, que a emprendre aqueo estudi. Opina
Garnica tirquijo (J. M.); per ment dintre
realitat a conversacions sobre els dis- per lal de constituir la Confedeles lleis de la qual, en aplicar
de
Vuiti.—
Infraccions
no podrá utilitzar,e con, a anide de que ranement des jornals produeix
tiats temes d'actualitat poliisca. peró rad."' lt sir' .gritf ice. del Duero. carácter social sobre vagues i atur.
la B. els Seny011'a Eclievarria i
es tindran en una disminució en les rendez, la qual
sense que arribes a tenir la referida o al- Per itquust molla el senyor
Rodriguez (J. 31.'[. per la C. ele
Nove.—Deliètes amb ~sis', de previ pronunciament,
en minva deis inversacki la consideració d'una delibera- Robles ha 5 , 051iP 55'll 5' i51 amb tel conflietes dr treball. amb excepció dels compte les restriccions assenyalades cosa es tradneix
- e eyors CsattobúS Soler. La vaizreAsce per aquesta conceptes, i
ció de Govern. Principahnent a'hen de- ministre il • Obres Pehliqurs, el cpmesue contra les persone,: O la pro- en rarticle sepan.
n•n•••n•
al. del senyor Alvarez Naldes
haixa
que s'observa en
d'aquí
ve
la
les
penes
Art. cinque. — Quan
dicas els ministres a examinar detingua- qual elia tfort per presidir les pietat o que constitueixin atemptats
tal ministre de duelícia, c.iin
(Aplauditnente dele radican.)
hagin estas imposades per trihunale
dament el projecte d'anmistia, en el sisal sesslons de l'asseniblea, a la contra l'autoritat o eta seus agents.
a
vocal
propielari.
correspon
que
1 Els que aneu a París
El senyor PRIETO recull titanes
sItan introduit almines lleugeres m o di— Debere s de tinença ilícita circunistancials no permanent› la
IV) ha estat encara objecte .IC
ficacions de redacci, u modificaci,a en qthil assistiran els diputats de d'armes, previstos en lee lleis de 29 fundó del tribunal sentenciador Ve- allusions deis oradors que han interNO OBLIDEU
Deis
els
matisos
de
la
provincia
voleen'', per a cobrir-la.
del
Tribunal
segona
vingut en aquest debat: creu que mi
el topant que aitenyaiava est el prode gener de 1932 i t4 de juliol de xercirä la Sala
bid e5 cert que hi ha motu, crédits inque ircoareu
Suprem.
El Consell ha Cs'iletiat
jecte de 19 de novembre per a l'execu- de Salamanca i de les altres pro- tO33.
Art. sisé. — Ele ministeris respec- juatiiicats, n'II' ha ¿'alees, no obsme demanat pel ministeri de
ti. — Delictes no definits en les
c i 6 (1,1 5 jets que determinaren les Can- edíteles rompreses en la ronca
urgencia
les
rant, davant la Justicia deis gneis cal
del, compresos en ela beneficis del Duero. L'assernblea se cele- Ilei, penal s vigents, que foren jutjate rifle dictaran arnh tota
Finnnees sobre el projecte de llei
LA PLIBLICiTAT demnes
jamnistia, que es trasllada al 3 de brara (Mitre uns quirizr dies. per tribunals eeperials. desi gn at. Per normes realamentäriee que calgttee- retre • s. Per aixh és necessari qua
d'imposi del Timbre en els 'lirápida
aplicacM
i
de
una nació que ¿sial mente liquidar
propoeta
sin
per
a
l'exacta
a
quioscos
dele
Corts
Constituents,
els
les
desembre.
a tote
Tatobe estan stoll ss'stsss;ala eh,
bres de comptes correnls i mira
crèdits que si be modestisaima no
El ministre d'Agricultura ha donat treballa per al restabliment de la sera Comissió de Responsabilitate, d'anuesta Ilei.
Grana Routeviarde, de la
reapondencia no copiada.
34.
s
de
mere
del
9
per aigiN crea menys sagrats, corts els
Madrid, 23
se:se rque en cap caa pugui abaatar
cumple de la cOncetsació que havia sos- In Con forbeneid HidrOgráfir a del cmba
Després ha exarnittat diversos
Place de la Republloue a
per
la
m
directament
deutes dele ereditt d'ultramar, no
as,
(eta
sancion
de
l'actitud
tingut amb el senyor Robles i
Guadalquivir.
assumptes.
segueixi per aquest cansí, 1 deatini
la ladelaln•
en qué semblen collocats els diputats
VISITEU
una quantitat global en cada ras per
ROM procurat completar la
populistes agraris davant Taplicació de
— Delictes d'ansió de capiA
la
Place
de
la
Bastilla
a satiefer casos anälegs.
nostra informació sobre el Contal a qué es refereixen els decreta de
I a reforma agrária que ve efectuant
Es dirigeix al senyor Marraco, i diu
de
julio!
de
top,
sell preguntant quan seria col'Institut.
A la Place, de SaInt-MIchel
LI N AZA 29 de maig 1 18
que hi ha dret a demartardi que doni la
sempre
que
s'acrediti
que
alta
reinals
bert el narren de president, vaEl senyor del Río ha manifestat
•etropolltát
M'ANIMADA tegras al territori espanyol la quan(costat
seva iniciativa, pule que s'ha passat la
cant després de la dimissió del
seus companys que esta dedicas a l'esvida condsatent Kliversce presmupostos
titat exportada.
Al Boulevard
senyor Barcia. No sabien absotudi de la reforma de la l lei citient , Perä
i ara no ¡Kat plegar-ae de
Article segon. Els militara con.
que ha de donar-se preferencia al pros
lutament res sobre el particular.
Al Soulevard Sebastopol
bracea i deixar pasear suportant-lo, un
Rebudes les novetats
dentnats pels delicte de rebellió i sejecte d'arrendaments rústics, continuant
pressupost amb el (M al no sembla con Vointimo d9
guata Si g ui aplicable larnmentrestant raplicaci6 de la Hei de Re.
l a tols els grans quioscos
Illarne41 dició als
f,rme. Time semblen estar d'acord a la
RONDA DS SANT PERM 24
niatia. no %eran per aixó reintegrats
Irma Agraria amb estricta subjerei6
de t'arfe
l'arara en unes idees generals sobre
N MIMO 11,
g•INAMINIK
tA
guata
dele
arrees
o
carrera,
a ilurs
T414fon
18888
als preceptes d'aqueeta.
aqueo punt, i pot dir-se que ja ningú
Llegiu LA PUBLICITAT
Tots ele ministres s'han solidauitzat piAtuieleausniemuli, seguir-en definitivament separats.
no pensa en qui el pressupost Iti d'ir

El projecte d'amnistia llegit
pel ministre de Justicia

l'estat d'alarma?
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amb el criteri del senyoa del AM.
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El tercer Reich

Els fets del 6 de febrer

Dangülüa

Interessants
declaracions de
l'almirall adán

Els nazis enprimer cisma cara es milien l'Església taritzen més

El diseuti s de Benes sobre
el problema austriac El

• l'opinii• internacional

E
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, U;

IELIPERFUM
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;ACA B A'
.D'. EVAPORAP-f
ce•"-

senda d'efectes oratoris faci:s, la claDescontent a Berlin
la simseritat.
Berlín, 23. - La miura daquest ma- redat
Es creen traus en les
Els periadics txeca de tots els parn cementa ca termes violents el disBerlín. 23. - S'acaba de protits posen de relleu com a trets essic', parlamentaria que cnten en el reCuro de Benes tendint a reioraar les gaseccions crassait
tardes del protocol signat a Ginebra en sencials de la palitiaa txeca tal com duje el primera cisma fornord en
latiu als successos del 6 de febrer ha
és
representada
per
Benes,
la
perfecel
si
de
l'Esglesia
evangélica
Liar5 e32 per tal d'assegurar la inaependenBerlin, 23. - El senyor Roehm, prestat avui declaració l'almirall
ta unitat de punts de ciara amb les unida del Reich.
e.a d'Austria.
seccions d'assalt, tan. cap del Gabinet militar del miministre
cap
de
les
altres
nacions
de
la
renta
Entesa
El Sitiaste de l'Església de
Sota el titül "Un infant mort-nat". el
nistre de Marina, que es trobaca al
arnli Franca i el desig de collaborar W"estfälia Ola constitnit en Si- Ira creat tres insignies esportees per seu despatx en produje-se les manirliner Tageblatt" escriu:
als rnilicians, que els seran Iliurades
"Aparentment, Benes crea que al amb qui rnaniiesti una voluntat sin- r:a-s ale !Hure ronfessiona I. despeas segons el gran d'entrenament que ha- festacions del 6 de febrer, i que asd'esforços extraordinaris Alerta- cera de collaboracia.
d'una se:sic') borrascosa, en la gin aconseguit.
risti al comenaament dineendi de les
pugui decidir-se en fi a signar el Les Cambres apresen l'exnes situades a la planta baixa del
(mal ha liagut d'intervenir la poEn realitat ajad equival a la crea- ofici
pugui
a-atocol a fi d'impedir que Italia
posició de Genes
alinisteri.
licia. a petició deis cristiano ale- cid de gratis, com a l'exercit.
tenis Iligada. Austria. Un compromis
El testimoni ha declarat, entre alLa primera insignia. de bronze, es
Praga, 23. - Ea una reunia cele- manys que es trobaven en misemblant, el mes estrany de tete els pro- brada
conjuntaraent per les Comis- norara.
concedirä a tot alemany "digne de tres Coses, que ducs bales s'havien
a-aats, deixaria esllanguir Austria. sians de Negocis Este:1nm' st
incrustat
a les parets de les habitaarmes
i
apte",
és
a
dir,
Encara que el reglainent de portar les
miastie
Romainino no era llame de
Trauria tota perspectiva de veure inCambres. tots els partits goverque hagi sofert la prova de marxes done del gabinet del ministre, al
tervenir aquest intercanvi de punts de namentals i dbposicia. adheic l'ale. l'Església prolestant permet que en
primer pis ale l'edifica es a dir, a uns
campanya
i
despees
d'haver
estat
FourEl
general
Bardi
de
un
Binada
es
declari
el
Poi
primtra
tenir
are de la
tista que necessäriament han de
masc. i amh la sola excepciO del par- que aquesta separació es pr o- examinat pels metges i els caps de auinze nutres de terra.
tou acusat
amb Italia. Ens faria Caere, en fi,
Alguns oficials que es trobaven pre- Brouilhet, l'acusat d'astit comunista, han aprovat la declaracono tina Huila contra els seccia.
ca l'error comes a Roma quan la
meini
Les diligencies i udIcIals sobre el, di"
setas en aquells moments calcularen rie sasslnat de Cialmot, estuserà
La
segona
insignia.
d'argent,
cid
del
ministre
de
Negocis
Loteandels protocols de Roma."
ferents assumptes Stavisky han continuat
da is t ians oil e lita nys, partidaris de
que siguin aprovats en pidament la traject òria deis projectils pefacta...
atorgada
als
Alemanya - escriu la "Deutsche All- gers, senyor Benes, relatives a la
realitzant-se activament.
demostra que la pau i el el' examens d'instructor.
aquests procedien duna distancia (fans
gemeine Zeitung" - no podria adme- miestió austriaca.
Brauilhet, l'acusa: per Henriot d'hacer
Aquest vespre s'indicava al ministeri
trionif de les idees racistes es
La tercera insignia, (roe, quedara 400 metres i segurament forte' dispa- donat mort a Galmot, h afet declaracions
-a:" una solucia basada en el protocal de L'opinió de Budapest ::
Justina que el general Bardi de
de
1111
mol!
Ilttny
d'haver-se
aconserato
al
pont
de
la
Coecerdia,
arnb
de
les
secciono
als
taps
reservada
només si el noble austriac es
Fourton possiblement sera acusat de triasuele molt petit, es a dir, quasi en li- a un periodista.
Budapest. 23. - El desig maniks- guit.
d'aesalt ,
coniixcr les ne d'influencies.
.T.eclarés netament a favor d'aquesta soLatir
realment
sorprès
tIc
nia horitzontal.
En tant que una part craquest po- tat oficialment per Txecoslovaquia ile
de q u è se' m fa victima.
Per altra part, obert una inforcomençar amb Hangria negociacions
La policia i la Guardia stubbut estan acusacions
mort Galmot! Horn ha dir que ¡nació contra desconegut per expenda
:ae no podrá expressar iliurement la se- preliminars en vista d'un tractat de
dotades de pistoles automatiques capa- hauria
solució
de
Benes
ens
apaera
a
la
Guaiana
en
el
marnent
de
la
ra voluntat. la
anglo- ces de tirar a la dita distancia, i les bacid de falsos certificats medies, i dense;
Les
a pahre nut
reixerà com una ternmativa per fer vio- contera, és acollit arab satisiacció a
mort de Calma. Atxei as mentirla. Eta
le: eren, denles. de calibre reglamentad. a Calcador. a Riva-Bella. Vaig marcar s'espera d'un moment
Budapest.
:Cada sobre un poble feble.
formulin noves inculpacions.
el
Respecte
a
Tincendi.
¡'almirall
ha
deHom
comentava
aquest
man
amb
ama
Alter.1928
l'any
"Deutsche
de
mar;
de
franceses per arribar a un clara: que possiblement ion provocat de Parí, el 2
Benes - escriu la
Galmot. Ile passat quinze dies a Gua- Un escorcoll a casa del
meine Zeitung" - ha pronunciat un mateix espera, encara que amb
per alguns trcaos de fusta ruixats ainh dalupe i a 2n Iartinica, després una aintera doctor Vachet
a:scurs que assaja de deixar les portes reserva, el discutas de Genes.
essencia
i
no
únicament
amb
papers
crenota,
no
obstant,
de
Lloyd"
El
"Pester
en
ebjeccions
i
de dies a la Guaiana. 1 he tornat a Paaaerte s . tot i abundant
La policia ha practicat un escota:oil al
mats,
que el tractat de comerç amb Txesn,s-r-s:a7nentde celles.
ri, el mateix dia de Pasqua. Peca fon domicili del Dr. Vachet. al qual se 3,1va
l'altuirall
Encara
la
vaga
de
la
inEn
surtir
del
minieteri,
lotiquia ha deixat desser un probleen juliol o agost que Cialmot fon aseso- posa complicat en l'afer Stavisky.
Reserva a Viena ::
veme uns 30 minyons vestits arnb abrics sinat. Va morir absorbint una raetzina
ma urgent per a rliongria grades als
(l'e de la primera pagit:a)
Fins ara es desconeix el resultat del
Viena, 23. - Encara que certs pas- acords conclosos recentment.
kaki i portant gerra que ebenen les or- que li ion donada per un crinII, que no
de
satges del discurs de Benes semblin
; dasn heme cestit de la mateixa anomenaré peralte no tune preves de la dit escorcoll.
interessant dels temasder.
comité
minisl
Es
un
signe
e
espera
que
Washington, 23. - La Federal
Hom
Cescetllar certes susceptibilitats en els diu aquest periódic-que Praga demamanera, i alguna dels quals parlaven una seca celpabilitat.
La Comissió demana ajut
media politics de Viena, la tendencia ni l'obertura immediata de negocia- Reserve Board ha aprovat ocaso terial que es reto nira dilluns sera en ilengua estrangera.
I Brouilhet mostra una !letra gute
La Comisad d'Enquesta ha iltrigit
qüestió en
manifesta dels cercles dirigents aus- dons quan a Budapest s'esta en sima_ reserves el projecle de Bel, es- mesura de tractar de laels
lumbres
1-la aiegit me s'ocuparen, sohretot. tau adreeada a la seva filia per Gal- al Gavera una solicitud en el sentit que
iiits aleshores
trines és d'evitar tot el possibie les cid de poder concedir-se algun ter- actual, relatitt iti control de detail.
a
les
tuheries
ale
mot, el seu pogs dies abano de siguin posats a la seca disposició un jutdel Govern deliberaran sobre el pro- en produir avaries
polémiques de detall i de buscar en quil'Stock Exchange.
cediment a seguir i especialment so- l'aigua i del gas, i nagua la impressia l'asszssinat, la qual carta acaba aixit ge i un suplent, amb l'objecte de poder
na mesura les directives generals del mina
Parlant davant la Comissiú bre la convocaci d de l'oficina de la que entre els manifestants hi hacia alguns "...abraea el tea pare."
executar mes räpidament les diligencies
pensament de Benes poden eoser de Silenci prudent a Roma
que necessiti portar a cap la dita l'asenatorial bancària, el director conferencia que ha de decidir si el inclividus que tractaven deliberadament Romagnino no šs l'home
proba Sena dubte hom ha restat una
publiRonla, 23, - Els periòdics
es nO la base de de mutilar una gran coniusió.
de l'abric mastec que va
mica serps de la Ilargada d'un discurs quen extractes del discurs de Benes Jet dit organisine, senyor Elack. pla britanic formara
Per altra para ha manifestat que ha- comprar el ganivet
ha declarat que el Board crea les cliscussio ns ulteriors.
en que no es tracia res mes que d'AusLes activitats de StaviskY
columel passatge en ei qual
cia
assistit
a
la
deshilada
d'una
i
principaimera
El **Times" anuncia out un d ebat
que el projecte, esnienal, es aplitria i sembla que se'n lamenti el carác- el ministre d'Afees Estrangers
Dijon, 23. - Aquest mati el jutge a Roma
nt s, la mal marxava
eta
dex-combate
os
sobre
la
resposta
france,da
al
mem
Rabat ha cebas la visita d'un tester una mica historie ensems que hom Txecoslovàquia afirma que el seu país eable h bo, ett principi. i ornpliris
Londres, 23. - Bei comissari de Bourändum britänic timbal lloc abans de perfectament ordenada.
insisteix sobre la tendencia. orientada i la Petita Entesa no cesen, a priori. el seu ubjecte.
laalmirall ha dit, iinalment, que la timoni de la primera hora, Víctor logne i la policia daquesta oberta soles
vacances
de
Pasqua
i
molt
probaque
en
declarat
l
ha
Lamber:,
el
qua
cacees les realitzacions practiques, de de rnal au les ternntatives italianos
En canvi, per part de l'Stock
vinent. placa de la Concordia estaca comple- veure les fotografies de Romagnino bre restada a Londres de Stavisky
blement el dijous
:a politica austriaca.
tament plena de manifestant s i curioper a una solució danubiana. Aquests Exchange ha trobat el repetil
Surete CO- els seno sequaços.
Per abra banda es nega amb força extractes no van acompanyats de cap projecte de llei una furia oposos i nagua netament la impressid que hom Ii presenta a la
Segons sembla, l'estafador freqüentaUn discurs d'Eden
a Viena :'existencia disto problema comentad, pera tot perrnet de creure
I:árale havia reconegut l'home que ha- va principalment, duran: la se aa estada
que
era
impossible
aclarir-la
En
tot
austriac, havent Austria afirmat d'una que a Roma s'está satisict tel te mo- sicid.
cia comprat el gobinet.
a Londres, els cerdeo de negaseis i
El jutge d'instrucció ha rebut de: d'assumptes teatrals. peris hem no creu
manera definitiva, la seca indepen- derat que ha usar Benes i de le , pos- La vaga en la indústria da
En un disours qu cha pronune:al cas, les autoritats no havien d'hacer
ahir en una reunió conservadora, a l a pertues que es produis a; dit :loe una seu collega del Jutjat del Sena una
Zencia.
sibilitats cracostarnent que el seu dis- l'automòbil
del seu viatge fos Vespa>
tan
nombrosa.
nota comunicant que en els moments que l'objecte
dels arnics d'Euston Road. Eden concentracid
D'una manera general i. malgrat cutes deixa preveure. Es un fet que
WasItinnton. 23. - El senyor casa
Ira justiiicat els esiorcos del Govern Seguidament lea declarat davant la en que ocorria la mort del conseller natge.
les preocupaci on s evidents d'evitar almas de la signatura del protocol JohnS011 ha informal els repreun metge que fou el que sens-or Prince trohava el senyor alguna periòdics, el cert és que fint ara
britànic per tal d'arribar a °Idean- Contissid
a.derniques, els comentaris de 13 italo-austro-hon g ar es la prensa itano apareix cap personalitat ;inglesa commenasa tienesa sobre el discurs de liana hacia insistit en resperatiça d'ar- sentants dels a p ela s de la indús- min exit en l a C ortirréacia del desar - assisti els primero ferits en un café Romagnino prestara declaració al seu plicada en els assumptes de l'estafador.
del carrer Royale.
despatx.
Braco, tenen en molts indrets el ca- ribar a un acord le taus e:s Es..ats tela de l'autonisibil, abans de la mamen:.
Cantrariament al que han fe veure
També ha prestat declaracia el cap
E3 irunitih assenralar la importancia
aacter d'una refutacid.
Anglaterra - ha dit - té nmés a guainteressants en el psoldetna danubià. sera coxa erimicia amb el senyur
upar ime no importa qualsevol país adjunt del gabinet del ministre de /at e té aquesta noticia, en retada amh Stavlsky se suicida o no?
Aprovaci6 a Praga ::
ES 1111 jet i g ualment que en els co- Itoosevelt, que el Govern té el
del rnam a la pau universa!, perque Marina, capita de navili senyor Fe- la mort de resmentat magistral.
Bonneville, 23. - El docta: BriiPraga. 23.- La premea txeca aPro mentaras que han seguit al discurs pra.apasit de notnenar ¡inmediataLa COMISO:, escolta el
fa o que, en qualitat de rnetge ideento i les idees de-vaunimertl de Mus s olini el passatge relatiu a la inent mi Comida d'enquesta, que ella és una nació de comerciants que nard.
se, practica rautapsia del cadáver do
revisió dels tractats noracIs ha estas estara etwarregat d'esbrinar el te necessitat de la pau perque les sesenador Odin
2exnosiciai de Benes.
Stacisky, ha manifestat qua n:ante les
La Baltérnia loposició alemanya I recordat en to menor i la majoaia de que In hagi de cert de l'acusació res indústries puguin exportar i el
Pari s , 23. - La Comissió d'Encomerç
esdevingui
floreixent.
Si
la
cegades
passat
en
silenci.
questa sobre cls assumptes Stavisky conclusions del seu informe, es a dir,
que alguns pal roas venen aca . ..a-recia els termes moderats, l'abn t fracassa
Conferencia
del
desarmanie
ha escoltat avui la declaració del se- que la mort es produí per una bala
..-n••n•nn
Inant en forma contraria al que sera un gran cop contra la S. de N
nyor Odin, senador, el qual ha ex- que li travesea el crani de part a
estä ordenat en el referent als
Nombrosos paisos augmentariea
plicat les seres relacions com Sta- pan, acuse que fossin apreciades al
obters que PS traben afilials a ilin armament. Nosaltres eins hauriem
cadaver abres lesions.
vi
algun Sindical.
d'ocupar molt mis seriosament daHa dit que nomas ccmegue l'esta1-la acabat dient que la tesi del salPer altra banda. és general la airear problema que no ens n'enumere
fador sota el nom d'Alexandre, quan cidi Ii s esohla l'aniea admissible.
creença que d'un moment a l'al- ara. Pera un augment d'armarnent‘
acudia al seis despatx per consultar Una Companyla que reassumptes jurídics, i que si be tingué
tre quedaran resultes les dife- per una nació no vol dir un augment
Vuela, 23. - Segons una heformacia
en
la
seguretat.
Es
per
a:ab
que
une
impressió que intentan esclar-10 clama ::
rimeles que slatt produit en la
que publica l'Organ oficial -Wiener en els seus negocis, sempre va trobar
cursa
als
armarnents
no
seria
un
nsbil.
indústria de l'aulorn
Paris. 23. - Al Ministeri de 'Denova Coastittwiú Ausen
la
Zeitung",
an
collectica.
Estic
p
substitut a la
maja d'cudir les P retensions de Sta" ban s'anuncia que una companyla
seguir - acu lad declarant Eden - que tria sera considerada com a isis
cisky.
d'assegurances sha dirigir al Gavera
Ha afegit que aquestes consultes cci solliaitud que l'Estat la reintegri
ajudarett el Govern en els sen: e:- federal constituit per la capital, que seaa
Paris, 23. - litterrogat as tti
toreos per salvar la Conferència da.s' Viena, i vuit lastats federals.
juricliques les tela sempre l'estafador d'una quantitat total de dos milions de
jutge ifinstrucció el tinent
La paraula "República" no figurara abans de constituir les seres famoses
desarmament.
iranCs que la dita societat inverti en
en la Constiteció, per la qual cosa ea societats.
senyor Dumoulin, que
París, 23. -"Le Temps" expressa
Roas del Crédit municipal de Baiona.
el
successiu en les relacions internaciola
seca
satisfacció
pel
iet
que
detingut el dimarts passat, avui
Broquoville a la Comissió
El text taquigräfie de les declaracions
aals el país figurara solanizat con' prestades país senyors Proust, Puis i
En el document en que CO formula
acusat d'espionatge, ha destilen- hagin et firmats nombrosos acords
belga
d'Afers
Estrangers
-Austria" o "Esta federal d'Aovada". °dita que han estat interrogats aquests aquesta petició CO diu que hores les
rotundameztt les acusacions comercials, especialment amb Espaducs
cantes atribuïdes a l'ex-ministre
'ramita figuraran en la Constituciú
i Portugal.
altims dies per la Comissió d'Enquesta
Brusselles. 23. - I.a comissiP si' .-'s
• ' a a contra ell per l'amerieä nya
Pel contrara larnenta la paralitzacla
unes disposicioas d'importanzia rela- que enten en l'afer Stavisky, ha cstat de Trehall senyor Dalimier, loe que
F.Arangers
a
la
Cambra
tia
tinta
raia
les
quals
havia
1z, segons
que sha produit en les negociado:1s
el Concordat, i aixa fa transmes al ministre de Justicia ala den- l'impulsaren a comprar els valors esimportant reunió a presència de Amare- cionadeselsartstas
.. • et, subsidio dels Soviets per a franco-angleses. Diu que co es trocla
earcols eclesiàstics es 1:011S i- les oportuna.
inentats.
Betlim 23. - En aquesta sau- vi l le i Ilymans. Tot, dos han r et una cere en
- ,Ienir la revista "Ex&rcit t De- de cap manera d'una ruptura de neindispensable
raprovacia del prodels t t diputats pre- deri
gociacions, sine, que el que sha inter- pilad circula andi insistencia el crida a la discrecit;
mocracia'.
jecte,
la
data
ale
vigencia
del
qual
na
sents referent a una coimmicacií ParL'acusat ha declarat que no romput san les converses directes en- rumor qtte doctor Sachar:hl, ticular i de caräcter confidencia!. Bra- ha estat decidida encara.
director itel Reichsbank, te la
pertanyia a Forganitz.ació d'es- tre. delegacions.
La causa contra els subteD'UNA BANDA
PARTICIPARA
Les relacions comercials entre els intencid ute IniirNal* ida Eslals queri l le ha es:Ore:a els esdevenitr.ents
rsionatge que ha eslat dese0.dos paisos san tan complicades que 1 - nits d'unid el proper toles que l'han decidit a fer les rece its de- vats
hart a.
Viena, 23. - a començat a veure's
no es pot arribar a una "entente" en d'abril, immedialament després claracions al Senat sobre el problema
A
del desarmament que han fingid a Bel- davant el Tribunal de Viena la causa A
o obstant, no ha pogut donar poca dies.
INTERNAde
les
conferencies
que
se
celeEl
i a l'estranger tants comentrris.
. a ap explicad() nl utge riman
contra eis primer; processats socialistes
De totes manen , , les converses de braran en aquesta capital thleatil gira
i
rimer
ministre
ha
insistit
especialment
p
aqUest li ha dit que hacia esta! Londres. permetram segons expressió
detinguts a cen,cuilencia dels esdeven
NOS AIRES
primers dies del mes esmen- sobre el fet que. dan-ida la situació d'Eude fehree.
vist l'any passat Iliurant un pa- del senyor Lamoureux, aclarir el
-ments CIONAL DE
ropa.
el
Govern
belga
es
preocupa
estal.
Són acu s ats dcl delicte de rebellia
Buenos Aires. 23. - La pulida
quet al rus Preaehky que dirigia /el-renta
ern
Zilo
li
o
n
111
23.
de
de
mantenir
la
unitat
el
seSegons aquests roirm_art:,
sencialment
centra la iOrça pública.
Fins que es toril: a restabilitat mol'organització d'espionalge a
ha comunicad al de Biqgiea-inay ,l'aquesta capital lis prestar tin
netaria. -El Temps" crea que sola- nyor Schacht Ine.raara ale Esta t s froto; entre Belgica i els seus antic,
servei ett tletenir tina banda
Franca.
que ha decidit neir eptur la isten- bou
r/lene 56n possibles acords provisio- 1 - nits amb l'objeele de negociar aliats. Lis intercanci de pum, de sisti
mut e,.rlat ialreçaila de malfactors que tenia aterroque
li
laciii
nato limitats. lacró acull com uts feliç ami) 2.1.a baumuers americans la lu tingut Ilse despees i nl diputat
DAVIS PARLA de participar a l'Exposicid Inter- ciliada la provincia de Buenos
presagi. l'espera de conciliació que eoncessisi d'un emprestil de cinc- rialista ihrain ha combatut la concepciO NORMAN
des de ja feia un any, sensIra Dosat de manifest en les con- conts tullimos de mares, guau- de la ncutralitat volumäria i ha demos
KREUGER nacional que l'aura de celebrar- Aires
L'AFER
DE
,,, que les autoritals poguessin
Belgica estaca Iligral
verses de Londres.
se a Brusselles en 1933.
:dad que es destinada a fin:1'1- trat cpre la coi. : dc
pesar deis esforeos
a la de Franca.
A conseqüilleia d'amnesia de- agafar-los, a
yd. la compra de master: res priDecore; Vandercelde ha demostrat
Estocolm, 2:3. - El senyor eisi4 ha esta! nomen:ti. Comis- que es realitzaven per a aeonsesmas que ne a ssitai la indústria
discurs
prommciat
pe'
primer
91/C el
Nao : luan Davis, president de la sari del Fidel' per a tot alta) que guir-ho.
a le 'intuya.
ministre al Senat estaca en contra- consissiú internacional que en- fa referanefit a reament m'a ExLa in-dieta creu que aquesta
diccia amb una ordre del dio colores' I en en les relacions entre les posieit'l el conseller secret doc- banda d'atracadors ( a'ssa responsaraunt el, putas de vista d'aquesta as- diverscs Societals Hreun.er and
ble de mes de cent pereetor Mathics.
semhlea.
LA
trata durant els dotze darrer
inlerrogat per tul redactor
altre
diputat
socialish.
Fn fi, unt
ilet peribtlic "Svenska TageblaPierard,
Ira
demavat
especialrnent
CONSEin
rma
Viena, 23. - Segons una fo
del 1 ha dit quo encara no sisa DIMISS16 D'UN
uns compensacions el primer minisvis ' d'origen angles, el Cenote del
tre esperara d'Alemanya. d'Ancla- convingut cap pla definitin; peris
LLER SU1S
partit social-dennicrata d'Alemanya
POINCARE A SANT REMO
Munir. 23. - El ministre d'Esper a fer-se rapdstol que, no obstant, s'han fet
es disposa a trasnadar el seu domicili
Budapest, 23. - El president ta!, senyasr Esser. rebut el :erra i d'Itàlia
El conseller fe5 hut arribat
raids
progressus
i
Berna.
23.
del
mal
pitjor.
San Reino, - L'ex-preside Praga a Paria
del Consell, senyor Gomboes ha
deral setiyaii Mrussi, cap del DeLes declaracions del primer minis- a fixar alguns punts cssnerets.
Als cercles dels emigrats socialis- fel davant la Coniissió de Nego- Comitè de l'Aliadna Internado(lord de la República francesa
de
del
i
qual
Estocolm, 23. - Aquest matf partament dr Finanees
sial de Turismo. davant el
tre i d'Hymans han estat aprovades
Poincare, acompanyat de
tes es declara que aquesta informació
ris Estrang e rs de la Cambra una ha manifeslal que el °uveras del Per la majoria, pera violentament cri- s'llat vist slavant el Tribunal d'a- 1)tinnes, ha presentad aquest senyor
da prematura. Per ara sols es tracta
ha seva esposa, ha ar p ibat aquest
exposició
que
ha
durat
milja
madi
la
ditnissió
del
seu
carree.
tiendo
no
solament
considera
que
per
la
minoría.
quensla
capital
un
dels
processos
ticades
dun projec t e eventual la realitzaria
mati a aquesta poblael(s.
L'assenthlea federal, que hadel qua l dependrà de la situada, inte- hora sobre les negoriacions ce- 11 construcció de grams autOLondre s , 23. - Als rerdes diplo- motivarlas Pul . la fallida de la SoL'illustre politio [canees té la
rior de Txecoolocarmia. Be sap que lebrades a Rozna, i ha posad de droms es un assumple e:K(1nel- matics ben inhormats s'asegura que atol at Kreuger and Toll, i han via ut lo»ar per arnbals els selle
de roma ndre a San
el Comité ha interessat Leen Blusas, relleu la importancia dels armarlo vatnent nacional. sitió que esta el Govern de la Gran Bretanca ha saomparegut cono a ItellSals els 11'1 , 11;111s dissahle, els continuara ihteneid
entrant. tiento una !larga temporada.
lider de la S. r. I. 0. i director del politics i econOrnics que s'han conveneut que amb la realització rebut riels Estats UnitS informes que ca islaporientS del Consell d'Adiar- dura nt totat la set lunas
"Populaire". perquè gestiones prop roncerlal.
indicaten que el dit pais no esta dis- nislraein de la repetida Socielat.
dimarts vinent colehlai
d'aquests grane projectes
del govern francas l'autorització d'esA continuad() la Comissió par- serveix efic.ayment la causa in- posat a acceptar. en materia de seguEl fall duela! pel Tribunal con- la sessió complementari a per (al L'ASSEMBLEA URUGUAtablir-se A París. Es té la inmressió lamentäria o'ha ocupat d'una ternacional.
retar. altres compromiso s que els que
(Irania el director del Banc Kreu- de nomenar Cl subslitut del seq ue ei .ministre de I'Inter' ior, Sairaut, proposta que havia estat feta,
IANA APROVA LA FORIla arabat expressant l'espe- es trnlien previstos al pla britänic
ger and Toll a qual re 'Ilesos de nyor Mussi.
liatorgarà.
desarmament.
En relacid ami) ;muestro ditnis- MULA TERRA-NAVARRO
preSö i 7.500 corones sueques de
El Camita estima que després dels dar- per a prendre en considerad () la ranca que el Esta que te l'esWashington.
23.
A
la
Casa
rers esdeveniments d'Austria. , s'ha fet possibilitat d'entaulair negocia- mentat Conoili internacional de Blanea ha es! al facilitar. ton en- mulla. Dues persones Inés sin) sid. la prentsa suissa fa ressalMontevidea, 2I. - L'Asseincions comercials entre t'As dos construir un aulialrom que per- mutilen, en el rinall es manifesta condemnades a vuit [tiesos de lar que ha estat motivada per idea Conslittlent ha aprovat la
difícil la seva residencia a Praga.
qüestions
d'ardre
personal
i
siuss
meli efectuar en les niillors conParís. 23. - El president del Consell . paisos.
presú, i tina altea persona a dos
Terra-Naque l'entrada deis Eslats
rail I1111- rsírnsula preeidencial
Aquesta proposta tau rav,,ea.. dirions el vialge de Londres a
Dounlergue , en la darrera reunió minis(ilesos de la mateixa pena, per :taxis ii,, inotlifiearä
es creu que poda'
terial, ha Ilegit una carta de Illum en la blement acalhisla¡ s'espera que Alas manya Turquia, via Holan- en el Pacte Consultiu ha quedad negligencies eomeses en perju- fleta la politica monetaria del vareo, la qual
Conselt federal, que continua obtenir el suport popular deis
ana l el diputat per Narbona trasllada
da. troharà en els nitres paisos limitada als termes que tpardi
les referides negoriacions
diej dels interessos deis cretljdiferents partits en Bulla,
petició del partit sosial,dem¿icrata ale- guin conminar et dia 3 d'abej,1 el rnateix ajut que ha de pres- redat s tat l'Acord de seguerlat
esiaeul, partidan del patró
tort3
many sobre l'eventualitat de trasllada r la
Europa.
tar-lt Alemanya„
vinent
i
a París.
N'ya residència
_

Jean Galmot formava part de la banda
Stavisky
l'abrie

El control del
Stock Exchange
dústria

negociacions

conveni

l'automòbil

La paraula 'República'
no figurara a la Constitució austriaca

Declaracions del coro- "Le Temps" comenta
nel Dumoulin en l'afer els tractats comerd'espionatge desco- cials amb Espanya
bert a Paris

i Portugal

desarmament

Corren rumors que el
Dr. Schacht anirà a

negociar un emprestit

als Estats Units

DETENCIÓ
ALEMANYA
D'ATRACADORS BUE
L'EXPOSICIÓ
BRUSSELIES

EL CHITE SOCIAL-

DEMOCRATA ALEMANY
Gombes fa una exES TRASLLADARIA
A PARIS

posiriá dels acords
de Roma

ALEMANYA I CONSTRUCCIO D'AUTODROMS
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BARCELONA A
Pels Centres Ofieials
GENERALITAT

a la implantació de l'Estatut
Catalunya, aprovant una regla
ieimplementeria sobre el cessamea dele governadors
Jltst lia i Dre!: Oletee adreçadu al senyor presiden', de l'Audiencia Territorial de Barcelona
eerque sigui lliurada hl Departement de Justicia i Dret una
relaeite de les vacante de jutges
i magistrals existente a Catalunya.
Decret encarregant al Consell
de Cultura que estudiï l'adaptació dels plans de les Escales
d'Agricultura de la Generalital
ale de les Escoles de l'Estnt
d'aquesta eepecialitzaciú, per a
l'aplicarle, en el sen dia, del «ere( sobre expendieiö de Otras.
Reenplació de Cont riburione
de Barcelona. — Anunre
Administració de Rendes Vi/diques de Lleida. — Propielale:
Anunce

Amb la nova organitzaciú s'obtinare tina distribucie raeional
.le foreeß per ed Barcelona , per
miele de la qual ce pot assegurar la millo!' en el mane
tele/no/11 .le rerdre
ArbItrl sobre aprofftaments
hldraullcs.--Ls recorda als eentribuents subjectes a Parbitri
sobre aprofttainents hidràulics
que el dia hl ltin ea que sala
huirá el per a
la preeentneiú de Hure decluralene, i que en el cas de Manea
d . aquesteb u Jv la sera insufle
delicia l'Oficina Liquidadora
(es te auloritzada per a procedir
a la liquidació trofici de l'arbilri
estilen tut.
VIaltes..—Allir el senyor Companye ea rubra, entre filtres, lea
eegüents visites:
senviera Comes, alcalde de CalCOMISSARIA GENERAL
des d'Estraeh: Boixatlerets, diD'ORDRE PUBLIC
redor del Bau' Colonial; liorna)
l'amoneda, secretan i de la Coope_
Amh
rexpres de Madrid arribe
t'alivie del Taxi; Juan Fagee, al'alle de Sant Bol ile Llobregat, i ahir el lilumil al a Corla senyor
..otnissari general d'orare, Fti- Atifoni Primo de Rivera.
Je Ahir al mati sortiren cap a
bite, senyor Coll i Llach.
Pro monument al doctor Mart.( Madrid els equipe militare del
i Jullù. — El secretan de Patria Centre Electrotecnie que van veNova, Llenen Latorre . ea vi- nir a Barcelona amb moliu de la
vaga ite Llune i Forea.
citat l'honorable senyor preeident per a parlar-li del projectat
se Al port ancore ahir el valxell portaavions "Dédalo", el comontunent al doctor Martí i
mandan!
del ¡mal va vieit am' les
L'honorable senyor president
/La prentes interesRar - Se per a la nuterilats.
d'squest projecte.
• Ahir fou detingut el direcEl Butlleti Oficial de la Ge- tor de "Tierra y Libertad", Josep
neralltat. — En el set número Cueco Marcons, per haver
d'aler publica el set/flett su- eat aquell setmanari cense aulain ah:
rancia previa, a desgrat d'estar
Presidencia: Decret posant en suepes.
vi gor els acords (le IR Contissió
Je Ahir al mal( castigué a la
Mixta per a la implantara() de Comiscaría general d'Oree POl'Estalut de Cataluny a. ampliant
bite el xofer del fabricant seles normes ehre adaptació de
nyor Juncese, que fou atraen(
serreta relatius a l'Administracie abane-d'ahir. per retire si r ec o
de Just icia.
neixia ola atraeadors en les teDeeret posant en viger ele legrafie, que li feren ensenyaacorde de in Camissia Mixta per des. No en va vera/tal:ver cap.

Constatarla de Governació. —
El senyor Selves digue ahir als
periedistee que en el Clonsell del
Ciovern de la Generalitat feu
aprovat el projecte de reglament
deis Sometents de Catalunya.
i afegt que es publicarit al "But!tete Oficiar, acompanyat del decret corresponent.
* El cònsol de Suissa eetipié ahir a la Conselleria de Governació per donar comide al
Conseller que el dia 31 de inarç
arribare a Barcelona tina Miseite
científica internacional. presidida pel professor Breen Blanquee
director de S. I. G 11 .1, 1 . 1 qual
es dedica a lee investigaciens
geolegiques. H 1 venen prufeesors
I aluinnes de te( Europa. la visita va tenle per objecte lemair el Conseller de GOVernfIC
que ne lt siguin posats obstacles
a la frontera i, a mes. dernatiarli el concure de la torva pfiblica.
per si el necessiten per a les seves recerques. Mentre em troten
a Barcelona els acompanyar
el doctor Font i Quer.
* El Conseller de Governació
Ja traines comunicariens al general Batel. 91 remeneerit eenyer
Gernez. cap dele terpediners; al
cap de l'Aeroneutica Naval, senyor Sierra, agraint-los la col l a
beració prestada per les force:,
que estan a les seves ordres amb
rnetiu de la petició que els fou
feta le conformitat amb rartiele 1; de la ¡leí d'Ortire Públic.
Tambe n'ha adreçat una altea
al Comissari general d'Ordre Públic. redactada en el maleta sentit , per la vigilància i el zel demostrat per la force pública durant el conflicte de Llum i
Força. Amb aquest motiu, el senyor Selves digué que volia reMarcar el procedir exemplar dels
vaguistes.
* El Conseller de Governacie
va anar a Manresa a visitar
:Marte Oms. ferit darrerarnent en
ple carrer per un individu d'ideee
feixistee. L'estat de la victirna
és salisfactore
• Ahir al metí estigue a la
Conselleria de Governmeó el co- CAUSES VISTES AHIR
mandan' del "Dédalo", senyer
Ramos Izquierdo, el qua l re_
A la Secció Primera es velé una
mandre alguns dies a Barcelona
causa contra Francesc Argtielles, acuper tal de recollir un . equip
sat d • haver atcmptat contra un agent
elertreteenic que hi resta en- de l'autoritat.
El fiscal va retirar
care. Seguidament sortirà cap a l'acusació per manca de proves.
;Valencia.
* A la Secció Segona se susee El dia 31 del corrent Ondee lloc la revista de les noves pengueren les dates que hi havia
forres de seguretat i d'asean- anunciarles.

Tribunals 1 jutjats

que eón les que supliran els individus que han optat pel huren
Central. Hi assistiran el Comise
eari d'Ordre Públic i el Conseller
de Governació hi ser e convidat
el President, de la Generalitat.
Actualment hi ha 500 tientes
tomplelainent uniformat s. El
Timbre al qual s'arribare es de
mil cine-eents,
• Avança ràpidament la reorganització de les COIllibSarieS
i el problema de l'eneasernament
de les torees de la guerdia civil,
If essalt
de eegurelet.
El nombre de les Comissaries
es de 20 Avui llur nombre es
Inti5Ra rerluit,• ensa que r antrihuela a la sera poca efieficia.

* A la Secció Quena va compareixer Huc Maniatan. acusat d'un
delicte d'aixecament de ben s . El fiscal sol-licita que li los aplicarla !a
pena de guatee anys, quatre mesas
i un dia de presa.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Es veieren dues causes. La primera contra Antoni Garcia, per resistencia a un guardia ur •na. Ei Tribunal
considera el jet com umm mancanient,
iii imposä una multa de 25 pessetes.
La segona. contra Nimi Fanal, per
tinença illicita d'arma de inc. La
sentencia foil alisolutúria i alliberat
aluest processat.

VARIA
-Ahir al mati ingressä als cala'
hossos del Palau de Justicia Rita
lurte, la qual, en una disputa que
va sostenir amb Lluisa Santo, se
sentí Cecilia Aznar, i Ii pegà un;
quants cops al cap ami una planau.
causé lesions de pronóstic reser,at.
* Ahir fou denunciat el diari
"Combate". per haver publicar un
article que foil considerat injuriós
per les autoritats. La policia va rece:1hr PediciA.
* En una obre en construmó
del carrer de Marian Cuhi va caure
un maó damunt el cap de Enbrer
A. Grarnatge, el qual va morir a
Pacte. El cadaver per ordre del Jutjat
de guardia, ion concluir al dip5sit
udic al.

* La pOli r ia va posar ahir a diSposiciö del Jutlat el -envor Robert

PER 1 DIUMENGE DE Hin

Vaquer i Subirana. El detingut es
presenta en una casa de compra
venda de: carrer (1 • 1 Balitar(' on la
pries ches es perpetra un robatori
de joies per valor de 5e.orio pessetes
i proposà al proaietari de la casa
que els lii tornarien si de ras s'a,enia a Murar la ema p titat de tamo
pessetes. .‘quell ultra no acceptar la
propnsició va pre . entar una detmüncia. i fati iietingut el dit Robert Vaencr. Encara que es crea que na va
intervenir en el dit robatori, ha estat
detiartut i posat a disposicia del Jutjat per encohridor, ja que va dir que
sabia qui eren els autors.

EL BARATO

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI

té grandiosos assortiments de VEST1DETS
i CALÇATS de darrera novetat, a

AUDIENCIA TERRITORI1L
Sala primera. — Arbitris: Era
Fournier i Ondee% contra Ajuntament de Barcelona. Arbitri: Catalana
de Gas i Eleetricitat mitra Tribural
F.conainico-Admini<tratin. Faecutiti:
R. Cucare contra D. Martha
Sala segona. — Divorcis: Candelaria MoIllidleila c ontra Trances'
i fiscal: Ramona Cibrdia i
caaciä rontra Enric Madalena 'Madraza: Mis rc
Gimi,nez con.
Sra Josep Alava: Dolors Flotas% i Renälies contra Miguel IInsch
i Cucó i fiscal.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Seeció primera. — Döç orals per
falsedat i injaries contra Joan Romea
i Jacint Trimmt, resoectivament.
Secció sesenta. — No té asscnyalaments.
Sudó tercera. — Un oral per lesions contra Lluís Ronso.
Secció quarta. — Un oral per homicidi per impela:landa contra Manuel Chavanel i un abre.

PREUS SORPRENENTS

ANUNCIS JUDICIALS
niés, es fan grans

PRESENTS
a tota els comprador&

EDICTO
En virtud de la dis puesto por el sellar j uez de primera instancia accidental del Juzgado llameen diez de esta
ciudad y en méritos de los autos de juicio declarativo de menor cuantla promovidos por clon José Sánchez Ruhio en
mimbre propio y como representante legal de su CSDOSK doaa Josefa Gonsales

FULL DE DIETARI
El ring de les belles arts
francesos canten les absoltes de
la pintura amb una unanimitat impresslonant. Aixf la pintura artística
com la dita anti-artfatica —aquesta
però, mole mis que no aquella — pateixen una erial aclaparadora. Felicitem-nos que a Barcelona els pintora
seguelxin desvetllant l'inter è s del,
colleccionistes i fine dels amateurs
eventual,. Sena dable, no Es cap
desideràtum: caletre& que l'elide, a la
pintura —a la borla pintura, s'entén —
loa mis esteaa i niés generosa.
Peal, dins el concert peasimista que
ens arriba d'Europa, anida de saber
que entre nosaltres la vocaci6 anística no in encara i necessàriament un
vot de miairia. Eta irrita de l'agudisairn Ramon de Campmany, del gran
mestre Sunyer, de Penciaer Carlee i
d'alguna abres que han exposat dilas
aquesta temporada, demostren que
en mig dels detalliments, les angúnies
i les mesquineses de l'hora, resta a
Barcelona un nucli d'homes que traben algun consol o eatimul apreciable
en la contemplació de la pintura.
Aquest nucli, aguantara gaire ternos
Minvarà? S'engrossirà
Si fos certa la tesi de Carlea Rina.
el caricaturista-crític, la pintura no
tindria salvac16. Ell — i no l'únic —
creu que el rival afortunat que ha
occit la pintura no Es altre que el
cinema. La gent — venia a dir fa pocs
Mea en un seu artitle publican a
"Les Nauvelles letteralres"—segueix
amb interes el matx Young-Cinema
contra Bettling-Teatre, en el qual
aquest sembla destinat a rebre, però
mentrestant la pintura ja ha anat a
terra i ha estat -comptada".
Per fortuna, aquesta mena de mates
mai no eón tan Jada de sentenciar
com els de la boza en el cas espectacular que un lluitador rodela per
la catifa tense sentits. D'altra banda
els que cenen, de vegades •'aixequen.
Es possible que fina a Parte mateix,
la pintura pugi alguna abra vegada
al ring-. La vida fa tanta tombs!
Caries SOLDEVILA
EI

Arroyo, ne ha dictada la providencia del
tenor literal siguiente:
' Providencia - Juez seflor Moles Barcelona veinte y ocho de febrero de
mil novecientos treinta y cuatro. - Por
pre sentado el anterior eKy ito juntamente con el testimonia, certificacian y
exhorto que se acompaña los cuales se
unan a los autos ah i como el escrito de
demanda y proveyendo al mismo se tiene por comparecido y parte a don José
Sánchez Rubio en nombre propio y eatn1 representante legal de su esposa.
doña Joseia González Arroyo; se admite la drmanda de juicio declarativo
de nienor cuantia m'e se formula contra don José Seculi y Barceló o a sus
ignerades herederos, a los que se confiere traslado de dicha demanda con
emplazamiento, por su ignorado paradera. por edictos que se insertaran en
el Butlieti de la Generalitat y en el
diario LA PUBLICITAT a fin de que
se personen en autos dentro del termino de mime dia ' : al primer otrosí, Se
tiene per designado el domicilio que se
indica I al segundo otrosí, se tienen
por presentadas y unidos los documentos mencionarlos.
Y a lin de que conforme se ordena en
la providencia transcrita sirva de notificación y emplazarnientn en !arma a
don Juan Secta; y Barceló o a 3115 i g
-noradshe,xpilrsnte
edicto que firmo en 131rcelona a doce
de marzo de mil novecientos treinta y
caatro.
El Secretario
MARIANO PUJADAS

Butileti Pedagógio
UNIVERSITAT AUTONOMA

cumulani Catalunya i per tal d'atendre ipillor les necessitats de l'ensenyanea i resoldre d'una manera definitiva la manca de personal del Collegi Subvencionat d'Ensenyamem Secundari de Cervera, aque s ta Direcció
accidental ti a lié convocar un coartas per proveir Unes Ajudanties vacante en Ir.. seccions de Ciéncies
tarares. Cal remarcar la conveniencia
que els espirants posse:nx'm el Titoi
de 1.Iicenciat en la respectiva seccii's
i a inanra daqueit seran preferits els
Illoenciats en Farmacia i Medicina per
a la serré d Ciències i els de Dret
per a la secció de Lletres. Documents
a presentar: Instancia a ;a Direccie
reintegrada azul, una pòlissa de 1'5o
pvsetes, en la qual tot aspirant, ultra acreditar la seca personalitat i Llicenciatura, l'ara constar l'as,ignatura
que li plaur:a rnés de professar. El
termini per a la presentada din 5teneieS finirä el na 31 del corrent
mes de mare.

ELS MESTRES
Reunió de normalistes, mestres nacionals i cursetistes dula anys
193r i 1931 — Són preaats d'assistir
a la reunia que, convocada per al
diumenge passat, no pogué celeararse, i que tindrä Roe denla. a dos quarts
d'onza dcl mata a l'Ateneu Enciclopeche Popular, Carme, 30 Ei aquesla reunia es rimara comete de les
gestions portades a cap a Madrid pel
company delegat en l'assumpte reterent a la postergada ezonamica i moral del Magisteri.
Germandat de Mestres Nacienala de
la provincia de Barcelona. — Es convida els senyor socia a la junta gene
agur-ralextodinquralc
a les sis de la tarda, a la "Casa del
Re idre", Plata Urquinaona, 4. pral.,
per tal de donar contrae dels treaalls
iris relatius a la implantada de irrt ge de capçalera 1 clínica. Es tuerta
l'assisténcia a f: i efecte de poder
delirar l'assumpte acabat i procedir
la formació de la 'lista.
Curasts per a mestres. — L'Institut
Nacional de Precisa es proposa
aquest dorganitzar dos cursets dedicats al Magiaeri de Primera Ensenvanea.. Un ilela cursets es donara
a Miraflores de la Sierra (Madrid),
i versara sobre técnica apicola: durara de deu a quince dies, i tindrà
Ilec el mes de jun.
Labre curses de tecnica fructicola
es donara a afona5 (Osca); durara
tanibi de deu a quinze dies, i tindrä
Roa als darrers dies de maig i primear de juny.
Cadascun deis aliadas cursets anirà
a rerrec de personal tecnic especialitzat en les respeetives matataes.
Aquests ensenyaments que secan diiieminentment práctica. es dediquen als mestres que vulguin utilitzar
una ticnica o l'altea al servei de la
institució denominada -Cotos Sociales de Preeisian".
L'Institut Nacional de Previsió eligira deu becaria per a cada curset.
als relees ecis abonar e l a su ma de
lee en pessetes diäries, des del dia que
eurtin de llar residencia fins que hi
tarnin, mé< 0'15 pessetes per quitómetre de recorregut d'anar 1 tornar.
Els que aspirin a concarrer-hi poden
sol-licitar de l'Institut Nacional de
Previeió, o de qualsevel de les Seres
Catees Coliaberadores la tramesa del;
qüestionaris que ha formular la Comisar', de "Cotos Sociate le Previsi • n". Els en<clits gliestionari s n'ere
que siguin contestats Pe ls sollicitants
per tal que la dita comissió posseeixi
elements de judici per a escollir amb
garanties d'encere
Els sollicitanta, en el cas que fossin designats becaris, s'han de cornprometre a °limar de lairs superiors
l'oportuna autoritzaciú per deixar
c0.4

.1.5f,SZII. al ,C,CUpl211ellt correl.

ELS ESTUDIANTS
Concurs. —
Facultat de Dret.
L'A ssooiacia Prof es s jala l d'EAudia nt s de la Imedtat de Dret obre
im concurs entre tots cas esta:lima<
del. Centres docents oficial; de Barcelona, per tal de proveir-se duna
in , ignia-distintiu, sota les següenis
bases:
Els treballs hauran • dieser medite,
quatre colors com a máximum inCi0So s el blanc i metall, i de mides
no superior; a ro per lo eentimetres.
Cada dibuix portara un lenta en
una plica saneada, que contindrà el
non ' de l'autor, ansb el lema al sets
exterior.
Els originals hauran de Iliurar-sc
al secretara de l'As:mama') ahans del
ilia lo rIel vineut mes d'abril.
L'Assmiació podra reposar els diImasos presentats al coacurs.
L'auter de rubra premiada haura
d'acreditar la seca condició desiudiana
El premi que s'atorgara sera de 25
pcssetes, qnedant el dibuja preiniat
nIe propietat de laa,sociacia, que en
15 n Irla ien ríe; que eregui convenient.
Els autors dele treballs tus prernia:s
pudran retirar 2.os a partir del 311 da•
bril ¡ e tt el termini de vuit dies.
El jurar estará cainpost pel senyor
ji el II Capdevila, president, i els
ienyors Josep Bernalia, »sea Palas
ino. Francesc Culi i Alexandre Cma
llar.
El iall del jurat es Cara tifitili,: el
det 13 dalird vinena
El sol fet de prendre rad erl aquest
e6ncurs I n arta amimtu ell l'acceptacia
iniquestes base ., i del fall del jurar.
que sera inapellable.
—

Visita al Rector. — ¡la visItat ei
Rector. doctor htochm i Gimpera, una
comisar', de la Junta directiva de
l'Agrupacie de Professors Particulars
d'Educada Fisica, a l'objecte de cona
alimentar-10 ami, motiu de la constitució de la dita nova entitat.
Titols de Batxiller. — Pe' Rectoras de la Universitat han retal rape •
das els titols de Batailler següents:
Instain Balnies. Barcelona: per a
Josep M. Faimet Carda, Jaurnc EeIletisch Gabriel, Pilar La Rosa Conzalea, Josep Ros Cebrian, Joan Rovira Carreres, Maria Ferrer de la
Cuesta. Elvira Rones Santvicenc i
Josep Llargués Tauregni.
Institut i he Girona: per a Tomils
liallester Girald.
Institut de Tarragona: nee a Josep
almez Cascante, los' t' Esteban Bes
i Jeme Berenaner Amenas.
Instara de Lleida: per a Josen • 1 . arra g 5 Revais.
Jubilacions al Magisteri, -- Per haver complert l'edat reglamentaria, es
declaren jubilats, amb l'haver passiu
que per cla<sificacia eIs correspongui,
els inestres segitents: Florencia Mar.
Oral, de Jaén: _líala Ferreres, le Ca,tella; atara< Sano Colonia. de Caeeres; Filomena Pazo. de La Connya: Faustina Nicolau, d'Alacant;
Valeriana Alonso. de Cáceres: Zulla
.\lvarez. de 1.enn: Maria Cruz, d'Os•
ca; Joan Manuel Tejerina, de Lean;
Manuel Sanjurjo, de Lugo; Nicomedes Vilarda, de Santander: \Vences- ASSOCIACIO PROTECTORA
lau Alvarez, de Lean; Vicenç Artors
DE L'ENSENYANÇA
Nadal, d'Igualada (Barcelona); Mar CATALANA
ceHi Ifolero, de Guadalajara; Lluisa
Dice, de Badajoz; Josep Maria TorXI Concurs Nacional d'Història de
res del Rei, de Granada, i Lluc Rei Catalunya. — L'Associació Protectora
Terrazas, d'Alava.
de l'Ensenyança Catalana es complau
a fu aúne que el Jura( del XI Canear< N'ación:11 d'Histeria .le CataluENSENYAMENT SECUNDARI ia a estaré forinat pels s o asan !. 50gilent,4, Francesc tilartorell. AlcxanCollegi Subvencionat d'Ensenya- n Ire Gala Ifaman d'Alas. Rasa Sensat
ment Secundari, de Cervera. —
ile Ferrer. Antoni Rovira i
cordial-mitin amb les disposicions vi- Ferrar/ Valls u Ta,erner. ',erra!' Solgents i d'acord amb les normes del devila, Pau Romeva, Enric Bato« i
Comen Regional d'Ensenyament Se- Jaurne Vicenç.

Diesbte, 24 de mare de Mi

DIA
CutrsosiConferneies
CLUB EXCURSIONISTA
DE GRACIA
Conferancia a carric de Josep Rossell,
del Centre excursionista "Sabadell"
Despres de la presentaciO de consuetuu pcl president de l'entitat, el
scilyOr comença a parlar sobre el Valles occidental, iadicant que
la cumarca del Valles es una se les
mis extenses, més riques i mis poblades de L'aleluya. LI Valles és un
territori tant caten, i variat, que avu:
els moderns geagrafs l'han dividit, seguint raonades i seculars tradicions.
en Valles oriental i Valles occidental,
cumarques que cadascuna d'elles re
una iesomia tan premia com Jet:mida.
lth halles orienta!, terna eininentment agrítola i ain buna plana fértilment emir: cada, te coto a centre de
les seves activitats pagesivoles
ciutat de Granollers. Cum que daquesta brenca del Valles ¡l'ha de parlar un altre conierenciana el senyor
Rossell dedica l'aterida a la part occidental, d'un total Ile 600 quilametres
quadrats amb un cens de 129.0oo habitants. Feu ter seguit una veritable
estadistica detallada deis telera
!USOS, etc.
Seguí després lela una interessant
descripció de tot el paisatge vallesenc
el qual es composa de conreus, boscos.
rierais, etc., lent ressorgir q ue si be
compten amb gran serralades poden aterir a l'excursionista l'imponderable massis de Sant Llorenç del
Mune seguit deis cingles de Galliga
Pu;g de la Creu i la serra de Granen.
Deis monuments que poden Mertr
i que és per als vallencs un orgull
és el rnonestir de Sant Cugat del Vallas, el qual s'aguanta majestuós tot i
els embats del tenlos i dele bornes.
El moneser es una de les pagines de
la histeria de Catalunya.
D'aplees i traiicions tia remarcar
les mes irnportants que encara es
conserven. Assenyalä les dates en qué
tenen lioc els aplecs, i els dies de les
tradicions que encara conreen els in
tants a base de Serra-Bella i la de Sant
Joan de la Barra.
A remarcar deis la comarca, ultra
el paisatge, l'alzina de Can Padró, de
Palau-Salita. que té .ts metres d'aleä-

rin per un diemetres de ee meres

les seves branques, i que té prop de
210 anys. El pi de les guatee besses,

emplaçat a Can Dalmau, sota Sant
Llorenç del elunt; ees cesare, de
Sentalenat, i de Castellar, de Can
llenes. En prehistòria cal cementar
el poblat leerle de la Salut, la necrupoEs de Can Eatje i les darreres ex.
cavacions de rantigua Egera.
El comentad final bou dedicat a la
dita "Cum el Valles no hi ha res", ¡
per aixó recomaná fer el màxim d'excursions per aquesta centrada on dacord amb la dita, hom chi trabara
força satisfet ja que enclou tots el;
encisos que tent plauen als nostees
excurs ionis tes.
Un centenar de diapositius acabaren
d'arrodonir aquesta interessant i decumentada conferencia, d'un valor
máxim per al coneixement de les
fiestees comarques i deis Se115 aspectes
en teta es conceptes.

PER A AVUI
---

Societat de Cultura Literäria (Duran i Bas, 8, pral.). —A les 19, La menyora Carate Perarnaa de Bruce parlará de "Fraternidad universal".
Ateneu Encidopidic Popular.— A
les 19. 30, en la sessió inaugural d e.
cicle de deu cursets cientifics, el doctor Serra-Hunter parlará de -La filoolia contemporania".
London Club (Ronda Sant Pere, 44.
pral.). — A les 1545. conferencia ama
orojeccions a cerree de J. Rovira
Mas, amb el tema "Frota the Plain to
tire amainas", la qua l ene readuida
a ranglas per Miss Camille Reis.
Lyceum Club.— A :es 1945, Vescriptora dominicana Rosa Senester
seriare sobre "La Ilispaniole de ayer
y la de hoy - .
Centre Republici d'Esquerra de
Vallearca.—.e :es 21, el senyor Lama
al. Sera donará una conferencia pablica sobre e La ciutat de cepas i de
vacances".
Club Excursionista de Gricia.—A
:es 12, tercera conferencia del curs
comarcal. a cerrec dei dcctor Jersey
Estelella. Tema: "Concepte del Penedes".
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VIDA

CORPültATIVA

L'activitat política
Catalana Republicana

Acció
Casa Valencia celebrare demà, diuD'ESTUDIS I DIVULmenge, dia 25 del corrent, a les ata CERCLE
del inati, junta general extraerdineria GACIÓ DE LA JOVENTUT CA.
TALANISTA REPUBLICANA
per a la renovarle total de la DirezAbans-d'ahir se celebre la cinquena
tiva.
sessio del Cercle d'Estudis que tu
organitzat la Joventut d'Accia CataA l'Associacia le Mostees Pinten lana Republicana. la gual anä a cärri:
de Barcelona ha quedar constituida del senyor Cama Res, qui diestra
la Junta Directiva ami: President, sobre el tema "Egolsmee.
Comença maniiestant el seu desig
Josep M. Bes; vice-presiden t , Dimas
Pujarles: secretari, Josep Cantaren; de fixar ben elarament el unte (lee
vice-secretari, Joan Ventosa: treso- dena al mot objecte de la seva
rer. Joan Vidal i Riera; comptador, sellada, significada ben diferent de
Josep Maria Rodriguez; bibliotecari, la que sembla entendre's en la seva
Nicanor Serrano; vocals: Josep Goi- accepeió vulgar.
Per la seva etanolog:a del proncm
xens. A ni adeu .11zamora. Ignasi
Valls, Joaq u 1 en Mesdeu. Gebert Han ego (joa interpreta que no
ha res mes cert que la premia exisUtrillo i Ramon afma
tencia i que les preocupacions de f
me sesea de limitar al que és relate, a ell mateix. Assenyalà les diverLondon Club cebé el dissahte pas- ses i oposades maneres en qu.i
eat, tal com shavia anunciat oportu- presenta regoisme, i posi per exemnament, la visita oficial de la pintora ple la vida de Sant Francesc d'Assis,
anglesa mistress afary Taylor. que que l'impulsa a ter el be pe; l'e
niatelx. per la seva própia
es va mostrar micas complaguda
la sera visita, i felicité els actuals
Remeda. també. que els gratis ideas
dirigente del Club per la magnifica cenen samba un fons egoista: tc . saltres
mateixos, que sOnt catalanistes,
organitzada de rentitat i per la seva
amplia obra de propagad6 i difusia ho son/ per un egoisme noble per
de la llengua i literatura angleses. afirmar la mostea personalitat de caEn el cura de la scva visita va iniciar talans. e: rimare ego (jat).
Passa a citar les deitnicions donaMrs. Taylor 111111 interessantissima
conversa sobre Van pictäric, que va des per diversos bilásois, que afirmea
que el primer instint de l • home es
intcresJar molt els concurrente.
el de conservacie, i el segon, el de
eociabilitat. Einalitee fent ressaltar que
l'egoisme ha impulsat l'heme fins a
Representant l'Aseociacia Nazianal aconseguir les cornoditats i avantatd'Agenta deessegurances ba sortit ges de la civilització actual. Oben c1
cap a eladrid una comiesió de mem- tiehat, diversos dels presente intervinhres de la seva Directiea atril, l'ab- gueren per tal de fer objeccions o per
jeme de realitzar diverses gestinnS declarar-se d'acord amb la tesi sostinguda pel senyor Ros, e: qua; re.:
per a la res aluda d'assurtiptes
seres per als agents productors d'as- inolt aplaudit en flnalitear la Sera descrlaciO.
scgurancee
NOVES ENTITATS D'ACCIO
CATALANA A BARCELONA
A l'objecte ic compieter CegadaEl dimecres pa s sat va tenir Iloc ment l'estructurada dels nuclis adbcla visita collectiva de l'Associació rits a AcciO Catalana a la tiritar de
dindustrials Electricistes i Anexos Barcelona, s'este prorectint a enllesi o
de Catalunva a la fährica "Manufac- el; treballs preliminars per a la creaturas Pirelli". de Vilannra i la Gettre, cki de centres adherits 3 aquest Para 13 anal assioiren mea de cent in- te al districte V, districte IV (part
dustrials deis diversos raras ile l'elec- baisa) i districte IX (barriada del
tricitat i especialment de la classe Poblet).
Installadora.
Per a tots ells, els organitzadors
cometen amb un ban nombre
er:pcions i emb importante oferiment;
EI: "emice de PArt ved - cs re. de collaboracite la qual cosa permet
titilean en assemblea g eneral extra- e sp e r ar q ue les esmentades noves enentineria &Tia dumenge. a le< deu titats naieeran amb una vida prespere
del mati de primera convocaibria i a que els permetra de realitzar la .nles onze de segona, a la sala dactes tensa actuaciO que els es assignaea.
El Consell Executiu del Parte i
del Centre Excursionista de Catalunya (Paradis, lo). Motiva aguesta Delegacie comarcal de Barcelona-eiutac
prega als afiliare i simpatitzant4
reunió la reforma del, estatuts acorle , e n Inentades demartations clec
dada en la darrera junta general. Tant de
no deixin de collaborar a les iniciaper rinteree de la reforma, com per tives en cure i tiene:rige:le per tant,
a reunir ben nombre de rots. es a les entitats en tormació. Les alise'
convenient rassietencia o be la dele- d ermis poden isser trameses al Serme'
gaza') en aislan soci assistent.
Pirat del Partit, signant la butlleil
adjunta.
La Societat de SUMISOS mutes entre els sords-muts d'un i altre sexe
de Catalunya celebrará sessia general extraordinaria denla, diumenge,
dia 25 del corrent, a dos quarts
guatee de la tarda, a l'Institut Catali
de Saras-aluts (Montserrat aus principal). per a formar el programa de
les festes que ban de tenir lbse enrna mr e an/l) ulatio te romplir-se el
X XV aniversari de la seca fundarle
ecoblant irrt el treliall que les respertires (omissions, nomenades amb
anteriaritat, han vingut realitzant a
tal obieete

Acció Catalana Republicana
Oficines central.: Corts Catalanas,
número 589, pral. - Barcelona
•
d'edat
anys. de profesa.)
que s'está a . . . •
, cure/.
pis
inon. .
gris con/ a soci, a l'entitat en formada de la Demarcacia . . . . •
comprnmetent-se a pa g ar la quena
mensual ite dues pesantes u oferint
voluntiria de , . . . pessetes
. . . . de 193
. de ,
El soNicitent.

-

BARCE Lt)
La Mar • l'Aire
SEMAFOR DE MONTJUIC
011servaclons mettioroleiglquos:
A sui ixent, vent al N. E. Iresc,

cercle semitapat; al migdia
amb la mateixa força, cel sieb
cainuius i horitzons clars, i a sol
onent S. 0. molt fresc, mar ma'rejada del S. E. 1 el cercle queda
cirrus cúmulus.
Barömetr% 7 5 45. - Tertr.Ometre, 1 2.
itoviment de vaixells a posta
de sol. - Demoren a FE. una
goleta i dos bergantins goleta
que van en popa, i un pailebot
motor de dos pals que pasas
de l'E. a l'O. Pel S. una polacra
olela i una balandra que passen a Ilevant; un pailebot i dos
1:ergantins goletes que passen a
ponen!, i al S. 0. una corbeta,
dues balandres i un pailebot que
venen costejant; dos pailebots a
motor de dos pals que van cap
a la mateixa direcció, i dos paflebots a motor, un de dos pala
i l'altre de tres. que venen al
pon; de vela tialina dos falutxus
cap a diverses direccionS i dos
cap a aquest port.

en llast, cap a Avilés, del senyor
D. Mumbrti; "Elcano", amb gasolina, cap al Ferrol, de la
C. A. M. P. S. A.; el noruec 'Rolf
Jod", amb càrrega general i de
t ransit. cap a Londres i Anvers,
dele senyors Fills de M. Condemines; l'italià "Puecini", ainb
carrega general i de transit, cap
a Valencia i Genova, del senyor
E. Carandini; el3 correos "Rey
Jaime I", amb passatge i càrrega
general, cap a Palma. i -Ciudad
de Mahón", amb passatge i eärrega general. cap a Mnó, tots dos
de la Companyia Transmediterränia,

MOVIMENT DEL PORT
Vaixells entrats. - De Huelva,
Sevilla, Ceuta, Palamós i Sant
Feliu, amb cärrega general, el
vaixell "Arilluze - , del senyor
Josep Morey; de Hamburg ¡ Mälega, amb càrrega general i de
trànsit, el vaixell alemany "Mälaga", dels senyors Baquera
Kusche i Martin; de Seto, Marsella, Port-Vendres i Tarragona,
arnb càrrega general, el Naixell
espanyol -La Guardia", del senyor Josep Gilabert; de Susak i
Malta, amb fusta, el
iugoslau "Sud". deis senyors
Tortellà ¡ Figueres; de Palma,
amb correo. mercaderies 1 75
passatgers, el vaixell correu "Rey
Jaime I"; de Mnci, amb corren,
mercaderies 1 37 P assalgers , ei
vaixell correu 'Rey
II",
tots dos de la Cia.« Transmediterränia; de Consterna j Napols,
amb càrrega general ¡ de tränsit,
el vaixell italiä "Capo Arma", del
senyor Joan Salvador; de Gijon
i Vigo, rimb carbó mineral, el
vallen espanyol "Nurna", dels
senyors Coma i Riba, S. L.;
Liverpool i Torrevella, amb carrega general i de tränsit i 1 passalger. el motor anglts "Palacio", dels senyors Mac Andreas
i Companyia; de la mar, el portaavions de guerra espanyol 'Dadala"; de Gannva, arah earaega

general 1 passatge, el vaixell
corren Palia -Franca Fassio",
del senyor Tomàs Mallol ¡ Bosch;
de la mar, amb el sen equip , el
vaixell pesquer "Santa Rosa", del
senyor P. Cateura.
Al dio. - El vaixell - Ebro", de
!a Cral. Combatia i Sagrera.
En port, de guerra. - El canoner "Xauen" 1 el portaavions
"Dédalo".
Vaixells sortits. - Distancia
navegada deis vaixells que avni
han sortit: fora d'horitzii es tr o
-benlspayü"MrCaibe",
amb càrrega general, cap a Galveston i escales, dels senyors Regato i Fontbona; "José Tartiere"

FIN

MOVIMENT D'AVIONS
AHIR
Aeròdrom de l'AB. Franco. Procedent sie 'rotosa, a les 755
arriba l'avió amb correu, mercaderies 1 6 passatgers.
Procedetit de Maisella, a les
7'07 arriba l'avió amb correal.

mercaderies i cense passatgers.

Proceden? de Casablanca, a les
1356 arriba l'avió amb carreta

N A

ILL I

!lea. Dotares d'auxiliats Pastaren a

A les 9'10 sorlt l'avió "FOKKER 8 EC-AKR", amb corren.
merenderies i 6 passatgers. cap
a Madrid.
Base aeronaval. - Procedent
de Roma, Ohms 1 Marsella, fl
les 1625 arribtt l'hidroavió italià
"1- DOAK", amb correu, mercaderies i 3 passatgers.
Zonificar:16 ale valitelle de tuMama. - La Junta Provincial
Marítima es va reunir abir al
mal,: a la Delegad() Marítima. ID
assistiren ein senyors Bono, pels
navilers de la Mediterränia; Arnau, per la Cambra de Comerç;
älorey, pets consignataria; Vallejo, pela capitans i pilote de la
Marina mercaul; ianregui, per
la Junta d'Obres del Port, i Abat,
pels pràctics.
Aquesta reunió, que ton presidida pel dele g a? senyor Linie
'Verdugo ¡ Partagäs, lingtni per
objecte tractar de les tarifes de
practicatge referent als vaixells
de turisme que recalen al nostre
port. S'acordís autoritzar un
marge de Ire: llores després tle
la posta de sol, per a l'aplicad()
de la tarifa senzilla, a irte els
vaixells de turistes que no passin
de 25 peus de calat.

Servei Meteorològic
de Catalunya
SITUACIO DINERAL ATMOSPINICA
001. 01/1
D'EUROPA A LES
$3 DE MANO Di 1984
Entre R 1011.1., Penlneuls lbS.
rle• I Illedlterränis e'han establert
venta alt moler nord que han nro.
dult un notable deseen. de u, tonel/MIAU,' I Mn dete ,mlnat la formoló d'un mlnImum barernitrlo a
lee costea de Tanto, sola le Influtncla del qual as plugee dee
del centre d'Itälla tina el nord d'Afries.

lee costes de lee III. Dritanlque. torna a tosiese el berametre, et
dua l aseenyel* la prosIrnItet d'una
Misa •ePreisló Promdent de Paulant I c nora, pera ele afectes d'aquesta

dad/ros:PO Unen •ncara poca Importancia a les eamentadee Mes.
ESTÄT DEL TEMPS
A CATALUNVA. A LES VUIT
bola els electos de les bahOS pros•Ione ~tracias • S'aislo domina •
Ctelunya ternos varlab/e I fred, emb
vente ton, del nord al caes de l'abre, ale Piren.. I • l'Empordi.
111 cel estk esr• • lee comernos,
de LIelde i navales • l• meitat cm-

listes respectius doinicilis.
- En un establitnent del carrer de
Duran i Rae fou detinguda Carne Santiago Gómez per haver-se apoderat d'una partida de mitges de seda mentre
simulava una compra. La detinguda passi a disposició del jutjat de guardia.
- Josefa Cercos i Tornen, que via
al carnee de Tallers, presenta una denúncia contra un matrimoni, al goal tenia rellegades unes habitacions de casa seva. que se talla anat, empertantse'n un cofret de metall amb joies
per valor de Sao ressetes i, denles, unes
250 pessetes en metillie.
- A l'Hospital de !a Santa Crea
nansa Antoni Sugranyes i Barbern, de
22 anys, que, procedent de l'Hospital de
Terrassa, hi ingresa arnb greu fez-idea
el dia II del corrent.
- ‚Al carrer de Juli Verne la guardia civil sorprengué quatre individuo
que pretenien robar co una torre. En

En lee d 24 Poros Osan
registrat pluges leen/idee, que a les
altea muntanyes de Tarragona i •Is
Pireneue, cap al Pallare. han .514.4

nevadas.
Temperatura mínima a NS -li, 7
2,1nOuß 53t2 :ere, on saistaia un
gruir de neu de 50 eentImetres.
A La %Hm e/ vale de neu es
de 70 centímetros a Font Canaleta,

1 la temperatura min/rne 2 gram nota icen.
Has observacions tel lemps a
Barcelena, a tes set, van a la cap-

Calera de la primera ramal

mercaderies 1 4 passatgers.
.4 les 1 :s'OS sorti l'avió cap a
Tolosa amb correu, mercaderies
i 2 passatgers.
A les 1401 sortf l'avió cap a
Marsella amb correu, mercadeA la Rambla de Santa Manica, ahir
al mati el cama') 5-5639 dona un cop
ries i 2 passatgers.
A les 806 sorti l'avió cap a Jcsea Tortosa Cueva, de 63 anys,
Casablanca amb corren, merca- causa contusiono al tarea i al cap. Foil
auxaiat a la casa de aurora del carrer
deries i 6 passatgers.

dieta. Fou assistit de primera intencid a la casa de socors del Port.
- Ahir, a clus quarts de den del man,
el nen de 14 anys Alfons Almada i
Canip, darniciliat ai carrer d'Aragó, numera 475, pral., que anava muntat a
restrep d'un trainvia, en passar pel (arree de Claris, vora al de Casp, rete
un cop ion d'un canija que pretenia
pasear davant del tramvia, i en ésser
auxilias pel facultatiu de gtUrclia a la
casa de socors de la Ronda de Sala
Pere, Ii aprecia mago12.mcnt general,
fractura de la clavícula esquerra, hematoma al front i altres ferides i tonta,iens a diverses parto del co,, El ‚ei
estar fou qualitica t de pronòstic reservas.
El camia es féu escape!, i el nen, despres d'haver-se-li practicar la cura
d ' Urgència, passt a l'HospItal de Saut
Pata
- Ahir al mata a l'atainguda dz
Gaudi, el comió B-44317 atropella Jauale
\acial i Albolcda, de 1 7 a lt as, slomici
a la plaça de la Universitat, núm. 7,-Iat
i II causa ferales de pronastic reservat,
de les quals loo cucar al dispensar'
di-torta.
- Martí Samper, de 32 anys, ea
tornar al seu dornicili al carrer de Sant
.Andreu, 133, a les caes de la =tinada
després de iicar-se al Ea encertgué un cigarret. Peria sense dubte
el tabac era dolent i caigué sobre els
Eeneols alean "cos estrany que l'Arrendataria acostarla a barrejar entre
les labors que produeix, i sense adonar-se'n Samper el fac prengué a les
robes del hit, que raaidament s'encengueren. Madi Samper, que eslava endormiscat, salta del Ilit tot procurant
apagar el foc, amb tan mala tort qua
es produí cremades de primer i segan
grau a les mana Fou auxilia t de primera intenció al dispensar( del districte, on qualiiicaren el neu estat de P ro -

de Barbare.

Aeredrern de l'Aeronàutica Naval. - Procedent d'Estutgard,
?mil) escales a Ginebra i Marsella, a les 7 arribà l'avió "JUNKERS D-I 0 2". s tab torreta, mera
caderies i 7 passatgera.
Proceden? d'Estutgard, amb
escales a Ginebra i Marsella, a
les 17 arribä l'avió "ROHRBACH
D-17 27", amh corren, mercaderies i 3 passatgers.
procerlent de Madrid, a les
1345 arrihä l'avió -FOKKER 10
FC-AMA". amb corren, mercaderies i 5 passalgers.
A los 8 sortf l'avió "JUNKER
D-1082" rata a Estillgard, amb
escales a Marsella i Ginebra, trab
corren. rnercaderies i 8 Pass M
-cers.

Al toa'sei de Gracia, entre els
carrers de la Diputació i Corto Cata-

donar-los l'alto, f5 rellenaren contra la
guardia civil, Ilancant-las mares, per la
qua l cosa la parelia encega alguno disparo enlaire, i aconsegui la detenció de
dos des nearca El públic i el Sometent sorti al carrer, i grades als guàrdies 11(1 foren linxats eis lladres, que
havien estar presos per atracadors.
El que voste pensa i diu
El que voste penaa i no g011a a dir
El que alees diuen sense pensar
Ho trobar a a les pàgines de

'cada i "slalom". - Excursi6 conjuntament amb l'Agrupació Eacaraimista de
Granollers (Montmeló, Santa Quitarla.
La Sacietat Naturista de Barcelona COVf5 de can Nadal. Cabrils, Sant Cenia
tare una exeursió a la platja de Gaya. de Vilassar i Vilaosar de Mar. Sortida
SORTIDES PER A DEMA

Sortida. pel Baixador del Passeig de
Grecia, a le o 5 9 n.
- El C. E. Rafel Casanova efectuará les següents sortides: .Secció Esports
de Neu. a los Molina. Per l'estada elel
Nord. 4'4c metí. - Secció d'Arxiu: Delegara; dilatarla i Arqueol a gia: Ex/ansia al Tara de lee Maleas... Pel Natal,
a les 6. - Secció de afuntanya : a la Vall
de NCula. Pel Nora , a les 445 mata
- La Sacció de Muntanva del Casal
d'Esquerra Fetal CataA de Gracia tel
projectada una excursió a Sant L'arene
del Munt arnh el següent itinerari: Terras ga. Matadepera. Le. Castella.ses,
Sarna Ato& La Mole, Els Obits r0 05
del Drac, Can Poble, Cavall Bernal
Ternes,. Reunió t Estada 'te Gracia, a
les cinc arl mata Pressuixat. l'In ates.
- El C. E. Rodamon anirà a Vanvidrera. C a n Cuyes. Santa Creu d'Olnrae , Sant Tiartomen de la Quadra i repica.
- laa Unió E de Careta:11a (Barreo.
na1. tara la IV exeursió . del primer
',cl salsa are.ent caro. a leo serres de
Garraf. Itinerari: Ga y a. Antevés, ras.
ten a'Aramprunvi, T,is Me-ella i Gar5,! Soatida. a les 630 al Baixadar del

Aval surt el primer nümero

FESTES DE PRIMAVERA

d'Imminent aparIclie el Cartell
anunciador de les Festes
A l'objecte de donar el major
relleu possible als Concursos do
rotxes ¡ carrosses florides i
CL. Blanc, que arnh molini del
tercer aniversari de la República
tindran lloc a Barcelona, pairoeinats mm In Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. la Comi.ssió eteganitzadora fa una crida a totes les enWats arlistiques. regionals, romareals, grane in a ga t zero s,
premsa i a tots eta cititadans
Municipi.
en general, l'objecte que apor- Ahir al matí, a la placeta de afana
tin a aquestes restes Hur coopecada, nam. 3, %rama segona, en catite
ració entusiästica, car conve que
casualment Pene Oliver i Iban, de 3P
assoleixin l'elevat nivell que reanys, e5 tractarà el genoll i la cama
quereixen la (tategoria i la importancia de la nostra estimada
e total.
Salido que ja esta gairel0 enIleslit el prngrarna definitiu cle
les Festes de Primavera, el conjunt de les guata constituirà un
veritable esdeveniment popular
en la vida de Barcelona. que
sens doble voldrà aportar-hl la
sena entusiastica col.laboració.
tant per la significació comme_
moraliva de les restes com per
La nova Gula Telefónica de Catalunya consl'impuls que donaran a totes les
activitats en general de la Miltituirà un índex de catalanitat.
lat, a la qua" acudiran no sola¿In heu tramés la demanda sollicitant la V03ment ciutadans de tal Cataltinya
a t'al un enorme eonting.ent de
nastic reservat.
tra inscripció en català?
- A la lana d'Iaaanislau Figueres vialgers de la resta d'Espanya
Feu-ho avui mateix.
un autoamnibue topé Contra un pal
i de l'estranger.
tramvia. A conseqüencia de l'accident
En praximea edicions ens serä
Palestra i la Protectora us facilitaran gratuixofer
resultaren atrita diversas ferides el
possible de donar als rostros
Riera
l'autoamnibus,
Isidre
i
ala
sie
lectors tota mena de detalle retament unes targes-formulari.
arinya. de 25 an y s, i els passatgers Pas- la eiona le a ah 01 con . pint de fe8_
La Companyia Telefónica ha concedit un darq ual Vallespir i Aguller. de 29; E xpec - tes de Primavera. ranunei de lee
tada Ladrero Remón, de 35, i Manida quals serä fet pfiblic tot seguit
xer ajornament fins al dissalite dia 31.
Garcia i Fabra, de al, els qual s brea en un mag.nific cartell, obra de
assistits al dispensari del disticte,
lanes, toparen dos tramvies, un de la
linia 21 i Ealtre de la 24. A conseqüaneh de la topada resultaren amb diverg es ferides Antoni Carbonen i Terradriles, cle 41 ama, i Pere Falca, de 51.
els cuas foren auxiliats al dispensar'
d2 la Universitat.
- Ahir al migdia, treballant en un taller situat al carrer de Castillejo!, 96.
rempleat de 33 anys Ignaci Tellman,
de nacionaFtat hengaresa, domiciliat al
rarrer d'Urgen. so, quart, serrana. es
produí cremadas de primer gran a renga-mal. Fou auxiliar al dispensan i del

Per la catalanització de la

Guia Telefónica de Cafalunya

Es

NCES

La tanca anteriar dels Asland es del
din 2 del IT1C5 que sorra i del 21 la COI,
res;:onent a les Aia-iies.
BORSA AL COMPTAT
MERCAT LLIURE
El mercat datbialacions no registra
Litem a pum de deixar una setmana
que poca transcendencia ha tingut per cap variació a la tónica de dies aaeceal mercat d'especulada. La disposicia Lenta i prosseguzix atta) regular efec(orca ialaguera que horn registra en la tivitat, manten:nt canvis anterio:s. En
sess.ó de dilluns no tingue continuitat apesta jornada discrepa un ate de la
en l es que seguiren, deixondint la com- tendiacia central el sector ferraviari,
pra-venda fina arribar la jornada d'alar el qual en anteriurs paltsa de bona diaen que la passivitat fou remarcada. No posada i ferme:a.
El sector de valors de l'Esta t , mielés estrany que aquesta inactivitat es
reflecteixi en els canvis, els quals es li- cota Inés actiu en la a:rara:taca:a car
en
la 5e5fi ,5 d'ahir queda a posicions mimiten a mantenir posicions, tense rellorades, i san la major part dernissions
gistrar-se racillacions, tan ocre
per donar al Lector especulatiu l'oportu- que aconsea,ueixen aveneos u:1 mart.
nitat perquè es desenvolapi la nemali- d'enter.

Obligariens Tresoreria Geaaraiitat
no varien de 10025.
Las Ajuntaments prossegueixen, com
en die; anteriors, ben diseo.nits a tontractar, i fermesa en posicions, mastra u t-re en gairebé totes les el/115210llä
augments que oscillen d'un quart a mig
anea i dc Inés importancIa. les 1 55 7 se rie D, 50 . 00 (+2'00?; 1725 ampliació

No hi ha dubte que la irregularitat
que es registra d'alguns dies eneà en
els cercles fiaran i el fet de trobar-nos
prop de la "dable" influeixen en aquesla passivitat que lamentem, peró c reiem que si la contractaeid es mostris
un xic disposada i no es mostrés inda
frrent, astas dubte es produiria la vitalitat que tanta falta fa al nostre mer- ion, 7700 (+1'29; Exposició reza,
0 600 (+3'00).
cat de termina
Del grup de Diautacions nomis opeTanca fixada pel Mercat Lliure de
Valora en la reunió de Borsai
ren les Provincials, 90. 00 (+0'25t.
Les cèdules, no gaire actives, queden
Dia 13 Tanea Alca o
ea de reanterior baixa a canvis sostinguts, i només
marcar la baixa de les Hipotecan i 6 per
4-030 mo, 10385 (--0. 50). Les Csa Rica,
Nords
5155
SISS
+0'05 81'ro (--1 50).
Ataranto
4645
46.50
En aquesta jornada ha registrat re+010
M. Rif
59. 75
59'85
Colonial
4750+025 ducció en la cantractaci6 i depressió en
47.73
60.5o teso -- - camas el sector carriler, el qual en sesMontserrat
-an't0 sions precedents donava proves de re3'70
Petrolis
5'40
-0 '25 sistincia i bona disposició. Entre les
135'oo
134'75
F.xplosius
+0'50 Nords s'aprecien alguna davallades enAigties
17025 1 6973
e2'65 --0'15 torn de mig enter, i alai macla en Ma42'50
Sucres
-215
taras, les quals presenten algunea per7065
68'50
Asland

Demä, diumenge. dio 27, a les
deu ilel watt, l'Agrupació d'Obligacionistas del Metro Transversal celebrara al aeu eatatae aovad, Portal de l'Angel, 7. Foinent
lel Treball Nacional, la reunió
general reglamentaria. en la
erial ea donara compte, entre

dues de mis importancia, com les segona hipoteca, 77 zto (-0'85), i serie E,
7:00 (-1 .25). Les Andalusos acusen
feblesa totes les emissions contractaaeo,
i queden mes perjudicades les primera 5drie vale., 9'25 (-t'ora; 3 per roo.
I7 . 05) (-1 . 85 i , i emissió 1907, 16'50
(-1'50). Del crup de Tramvies és
itasumptea,
juiportaill o
allres
notar la baixa dels ernissia octubre taza d'haver es' al pel Tribunal
76 (-la
Stiprem el recurs de cussacio
E l sector naviler mnnntéposicions aneatallal contra el fall d'aquesta
teriors. Obligacions d'indústries

seo no presenten cap particularitat remarcable, i en general s'oaserva anoteniment amb regular efectivitat. Es de
remarcar la bona aispasicia de les e t actrieues, en partiaaar les Energia. Varien mis Cconarativa Fluid 1821, st'nn
; Aigiles terrera airie A, 6'on
(2- 1'001. i Cros, io2'50)
De les accians cal notar l'auement
que registren les Transmeliterrenies,
iÍetàtlics,
163
1 37 ( 4-5); Carburo

d'Obres. 138 (+2).
FARSA DE PARTS

(+1), i Foment

El mercat misma en la unió que

celebra ahir presenta millor tónica que

l'observada en la reunió anterior, pero
malgrat ami, continua nett irregular,
en particular pel que respecta als carvis cotitzats. El grup de rendes és potSer el que presenta millor aspecte, i tot
i no regiotrar minora general, presenta
alguna avanços: 3 per lo°, 6745 (+35;
1917 alliberada 4 per roo, 7375 ( a-35):
1 9 18 4 Per 1 00, 74 (-0a1 0); 119 20 4 Per
ion, moon (+so); l mig Per 10 0 , 7070
(+15 ) . Sant de Franea, 10530 (-8o) ,
l'esperulacia continua poc sostinguda
Río 14 00 (-1); Royal Dutch,
16650 (-50); Canal Suez. 19780 (-aró;
Kuhlmans, 346 (-3); Wagons Lits, 09.
Barcelona Traction 5 i mig per 100, 711.

Per l'estada de França., a les 7'3 $ mati.
- Ei G. E. Zatalunya ani73, Mcb autarar, a les Costes de Garraf, Sitges,
Vilanova i La Geltrú. Rasen de Foix,
Arboe i a'ilafranca. A la Glaça de la
Universitat: 6 madi.

NOTICIES SOLTES

La presidencia de lea feotes que
per a relució de Miss Saat Martí
1934, ha organitzat l'Atemen Ober
Martinenc (Besalú, 14 al ao), per al!
des 24 i 25 del mes que som, ha
estat atorgada al baffle de Barcelona,
senyor Carles Pi i Sunyer, i a lea
autoritats del districte.
El Consell directiu de l'Associació
de Portera Serveis Domeatjaa i
lees, anda el seu president senyor
Volara va fer una visita a l'honorable
President de la Generalitat, senyor
Companys, per a ier-li patent la sera
protesta contra el decret publicat a
la -Gaceta" del dia 25 de febrer darrer, el oual no fa obligatbria rassePasseig str Graria.
guranca per accidents de treball. Amb
- 1.a Unia F.. de Catalunya Maree- l'amabilitat que el caracteritza, el selana- 8 ans) sortira cap a Sant Llorenç nyor Companys va manifestar-los que
del afana
es diragissin per escrit al conseller de
- l'A. E. Tagamanent efectaara ,ina Treball, senyor Marti Barrera, la qual
=artida a La Molina, am" rama. Per cCnia, han fet, lliurant-li una ramada
l'estad& del Nord. a le s 4'3n. - Visita comunicació de protesta en el mial Canventet
Perlmlaes: a les o'ao ne exposat al senyor President de la
del mata Placa de Catalunya (F. C. de Generalitat.
Cat ea , - y a
- La S. E. de Palestra fa ,a una sarCampanya contra l'impoat
ta-1a per tal de visitar el Santnari
Montaron,- (Raleo da Fres se,'. Camped'Utilitats
Pla
lles, Erina Armada, Cim
El Cornitä Caleta Pro-SupresSantuari del Mamaran,. Rival). A les
ció de l'Impost d'etilitate, con5 molí. estaca; del Nord.
tinuant la campanya empresa
- La S. d'E. i Farnarafia
zadors. de l'Orfea de Sana ta proiertula acaba d'adreçar al President del
1/13 exrursi6 a l'e-mita de Sant atabas Consell de ministres. als minis(Premia de Mar. Premia de Dala Sant tres de Finances, del Treball i
Iratep Roe, d'En Temí. °Malee . 4e Can
d'Obres Públiques i al president
`ataba Vit aaava ae la Tefe, \Cantaleta
de la Comissió de Pressupostoa,
i Para, a las 6, davant l'Orfea.
- El C. E. d . Gracia dura a terne el telegrama aegfient:
"Sin contestación nuestro an5 . 5 efT )rf55 sartales: o !II:Aria. per a s sistir a! Campinnat 'je Catalunya de hai- terior telegrama fecha nueve ae-

EXPOSICiONS D'ART
GALERIES LA1ETANES
CORTS CATALANES, 018
Pintura
SUTTNER
RoMIU
ELEUTFIll BUSCO
Dlbuisist
AquarePm
A. 1303CH
riyeses en metan
DARTOMEU PUJO
Fine el 16 del corrent

F1

LA PINACOTECA

qualificarcn Ilurs lesions de pronòstic l'artista Obiols,

Reunió general deis obligacionistes del Metro Trans.
versal

A

Carnet de l'excursionista

Els Fets Diversos

Moviment borsari

tat.

OP.

LA PUBL/OITAT.

DiSeabte. 21 de maro 'de 1931

Mercat de Llotja
La sessió d'aliir en aquest
niereal foil forca concorreguda,
si he les transaccions no passa-

ren de regulars.
Blatt: Els compradora conti unen retrets, t si alguna compra
eteci t'en, Izo as nowas que per a
aliar refent existencies; per filtra
Sorlich de
lama, la manca
t'atina els priva de ter cap eafore.
El poc que poguérem registrar
AudienciaCII l'expedient de sus- haver-se venid, Im fou procedent
51
pensid de pagaments illstOt Pels de Salutgün i Främista, tot a
pesseles, (latiniza vagó origen.
n ibligateionist es. La Junta prega
Farines: Per a les clamo; coralud, 'literas OS 15.'oeis
renis, borles per a la panifienció,
de

P.

PASSE10 DE GRACIA, 84
Aquerelles
SABATE JAUMA
Fine al 29 de maro

SALA BUSQUETS
PASSEIG DE GRACIA. 56
!Robles I objectes d'art
Pintura
PIRI BADIA
FiRRER-PALLEJA

Inauguracld avul

SYRA

l'olieron 18710
DIPUTACIO, 262
Art I ornamentacI6
Pintur•
111.114YER
MANUEL CAPDEVILA
T'abat, decoratlue
PIRE AMAT

SALA PARES
PETRITIOL, 6
CAMPS-RIBERA
Inauguració e•ul

Pintura

SALA GASPAR
CONSELL DE CENT. SU - Tel. 12064
Pinturas. Dibulroe, Marco, O.
Malle I MotIlures
DIbulsoe
VICENÇ NAVARRO

GALERIES VALENCIANO
MACIA, 10
PLACA

EXPOSICIO DUNVAC

els preus es mantenen entre 71
I 72 pessetes. Es cotitza tambo
una classe a 70 pessetes, Iteró
segons ens assabentem aquesta
no respon al desig de la Bequeja que per a so/9W del pes
hoin ha de barrejar-la ami) nitres
de mes preu.
Momo: Cordinuen ferms 'lo
preus d'aquest gra. La colit7aeiú, segons classe, oscilla de 58
a 62 pessetes, damunt carro aci.
Dels filtres generes en farem
refertmcia.

Anuncis oficials

tuai este Comité constituido per
entidades empleados comercio de
Cataluña domiciliado en Rambla
de Santa Mónica veinticinco insiste en su petición sea suprimido impuesto Utilidades sobre
salarios no superiores a seis mil
doce pesetas anuales y desgravado sobre salarios seis mil
trece a nueve mil. Déficit presupuestos no puede ser motivo
para no atender nuestra justa y
antigua petición cuando Gobierno solicita del Parlamento noventa millones de pesetae para
construcción buquea guerra."
Aixt mateix s'ha cursat als
caps de les distintes minories
parlamentàries de la Cambra el
telegrama següent:
"Con motivo diecusión presupuestos ele Comité constituido
por entidades empleados comercio Calalutia domiciliado Rambla Santa Mónica veinticinco insiste cerca esa minorda parlamentaria sea suprimido impuesto
Utilidades sobre salarios no superiores seis mil doce pesetas
anuales y desgravado sobre satarjes seis mil trece a nueve mil.
Déficit presupuestos no puede
ser motivo para no atender
nuestra justa y antigua demanda
cuando Gobierno solieita del
Parlamento noventa millones de
pesetas para construcción buques guerra.e
800IETAT GENERAL D'AIGOES
DE BARCELONA
OblIgacIons 8 per 100 Serle D
El (-upa número 36 de les diles
Obligacions, vencedor a i d'abril
vinent, es pagark a partir de
l'esmentada data, dedults
impostos legals , a la Societat
Aubnitna Arnús-Gart, Passeig de
Gracia. núm. 9.
Barcelona, 23 de maro de
193 1, - La DIreceles.

DADES FACILITADE8 PIR LA
CASA JOAQUIN1 8170E8
PA PROSA
TANQUES

Alm

te nsad.

D'avul.

Aloa Dalas

Cacen Nova York
0011IPANYIA ESPANYGLA
D'ELECTRICITA T I GAS LEBON

SI. N/ -

bol
3.12
5.13

b.lä
5.35

4

Sucre Nova York

SOLER 1 TORRA Cenan
BANQUERS
Rambla dels Estudis, 11 1 13, 1 Bonsucces. 1 1

NEGOCIEM ELS CUPONS
Venciment t er d'abril
OAIXE• DE LLOGUER
MIURA OUIRA88ADA
per a guardar y ubero, documente, »les 1 altres objectes
de valor
COmpartiments des de 22 neSSeles anuals
Ea pot visitar tots ele dies feinere, de O a 1 i de 330 a 6

>044.4944..44•444444+1.44~444444444~444+••••••444

N
5.00
A partir del dia 31 de mar,: SI. - 1140
4
fSg
7.2
corrent es pagaran, amb deduc- J. - 1.22
3
i.et
cid dels impostos legals, els enBlat Liverpool
pons 38 i 28 de les Obligtioions Sf. - 1.5 1/3 4.1 1/8 8/8
4.3 1/8 1/1
1,4 718
St.
6 per 100, emissions de 1925
4.5 1/4
45
1527, respeclivarnen i , 1 ei cupe)
Blat Xicago
nüniero 5 dels Bons de Treso1/8
F7 Id
37 3/8
1/4
Ft tia
fI T 1/2
reria 6 per 100, d'aquesta Coro1/4
OS 1/8
SS 3,43
-punyia, Iljure d'impostos.
"Leyese Xicago
El pagament deis dita cupons
1/2
se
1/8
si I 51
8/8
l'efectuaran ele segnents Banca: NI. - 52
02 1.2
7.5
Ola
tae
A Barcelona: Societat Anóni- ä. - 34 3 . •
C.% Nova Ye&
ma Arnüs-Garl, Banca Mutis,
Banca Marsans, Baile •Urquijo lf. - 7.0s
8.08
al. - 8.sb
505
Cutalh i Sindical de Banquera.
0.20
- tea??
A Madrid; Baile Internacional 51.
e
late
11. - in lo
10.6b
d'Indústria i Co mere.
J. - 10.n
Sucre Londres
A Valacja: Eu Josep Ferrero,
4.4
M. carrer de la Pan, 44 ,
1/4
Barcelona, 23 de maro de 3
8/4
/
4I.0
0 81/81
• ° lid 4 3.1d
‘1. *
al
1/6
51
-- 5.5
1934. -- La DIreoo16.
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ESP

ECTACLES

Dissabte, 24 de març de 1934

PUBLICITAT

CINE RAMBLAS
RaMble del 434etre, 811 Tal?. 113611
Aval: RIVIOTA I NOTICIARI POP.
EL RODEO DE LA MUERTE, Der JAr4
PerrIn. VANIDADES, deliciosa Co-

i/rodia

TEATRE POLIORAMA

Teatros

Companyla d'alta comedia Herrero-tete
Duren dles d'ad uacI6
Acul. larda. 1/4 ne 0: LAS FLORES:
1/4 d' II: EL REFUGIO. Tarda I 1111,
TI de testa per l'orquestra Na1/0166n -QuInDeFasta de prIm . Grans testIvals per la toro I la seca vedette Eisie llamarada
4:
camiat de la Campad.), 03 1
celebre maese coral de Romaula. Estrena
d'II:
de Edpera basen de! mrsire OHritdl AM/1111, EL REFUGIO. A les 6, I nit. 1/4nit
es
I un gran festival basoo-oatalai, amb la LAS FLORES. A la fumad de la s gerpi s de ramada) dei
tOdperaCió de Faroleó Eusko AbesDatza. replesentara elLAS
CARTAS BOCA ARRIBA
mana Quintero
Queda ODert l'abonament

GRAN TEATRE DEL LICEU

Fe44/6/34o

JESUCRISTO. Pornä. r,,111j01 de la Campana:la. A les 350 , a lea 6 I a les tir
LA PASION. Dissabte de abarro: Ricardo
Calvo, Allane, Aluarn, nomen° Iglesia.,
~fina Santaularia, Francisco Lepe/ 81Iva, en EL DIVINO IMPACIENTE. S'adula-

dissabte, dladi.24ät 1 demä, diumenge,

Tarda. a las

lila a les dell

4 grana funciona, 4

a honor 1 cual a dala tamo s ,' :miste.

ROLAND D'ORSAY
ET SES CADETS
PROGRAMA MONSTRE

espoetacles en u, 2
64 a: Lisies internacionals.

TEATRE NOVETATS
Companyla IlrIca LLUIS CALVO

HOLLYWOOD

Tarda, 430, I ni!. a les 10:
Cartell de l'iban

FANTASTIQUE
REVUE ESPECTACLE

cranico•taurinas

Valtmela, 29 8-291

-

BAJO EL CIELO DE CUBA.
magna creado) de l'andnent cantant amerlea Lawrence Trobett I Lupa Veteo, I

LA VIDA EMPIEZA

Ant.

/,:r3,4 ,pany ela

TERESA MANZANO
la vedella de la canija
GUERRA-111ND

Couple de mervaalcux daaseurs
PUIE - VENT and Partner
maxima
atraaciili la laraa•a orquastrina
La

Grandlota presentada

ROLAND D'ORSAY

Dama, dlumenge. tarda:

arnb els sana InCoMparables Carlels corm
Dietario' aquast lo l0nll/C
FANTASTIQUE

Bohemios

REVUE ESPECTACLE

/adarme eapacItal de FOlympla peine
de presentar al patille de liarrelona aquest
grandias I sense parla espertaele, al preu

TANA FEDEROVA

inversemblant
TRES PESSETES BUTAQUES
1 Cl''.. PESSiETA L • ENTIIADA GENERAL

Nit: NO FALTA NAIDE I

TANA FEDEROVA

TEATRE COMIC
REVISTES
odia 'aila. 1 : e s 7: LA CaN112. 11 DE LA
POMPADOUR. MI, 9 les ta'15:

Desnata a comprodoria

La camisa de la Pompadour
I *electa ti de testa

perno. /arda.

VIVA LA COTORRA I LA
CAMISA DE LA POMPADOUR: n:i: LA
CAMISA DG LA POMPADOUR 1 selecte fi
de testa

RO!

jjaggiew-

SALONS CINAES

"Ls probeta a les 449. a les 059
I a les /0'57)

TIVOLI

tarda I in 1i11: "Esrandalo en Mulapeal", Fran c isca Grial 1 Paul tiorbIger.
Atracaba 1 CAMIca

CAPITOL
I larda I 0 : 31) nil: "La frialdad nn es el
illnerra Frita Kampers. -En nombre do
la ley", Marrana Chantal I Gabriel bajarlo
Llúrla, 115 - Telaton 81222
CATALUNYA
re ,: ..1 Icomaiiiim
Avui.
tarda 1 10 MI: "La Hermana Blanca".
el/ eSpanyol, Halen Dayea.
KURSAAL
Compañeros de fatigas
tarda I 930 o: 1: -Barrio chino"
la inieressant ilia umental explica:la
eament
tardni.
"La señora no quiere hiOto espanyol
jos", Mary Glory. -raids Montecarlo",
Ilenry Garat
CON
•ATIME PALACE
AL LAGO
Crudinua 4 larda: "Con Tarzan me ameDeroa, danneage, minina!, a las mace :o".
-La gran atrarcian". El túnel" 1
Dibulacs

METROPOL CINEMA

ALAN COBHAM
KIVU

CINEMA ESPLAI
CORSIGA, entre Muntaner 1 Arlbau
BAMBOLEOS CE BETTY,
RLVISTA PARAKOUNT, LA EMISORA FANTASMA, 1,-, Ilaipli

auno), a a: rana, NO DEJES LA
en aspa:ion!, per
)(rolad u loos110 Moreno
1;

EXCELSIOR
4 tarda I 930 nit: "Con/pe:manita' M t.
camant tarda , . -Anne s . divierte". "El
tunel" I lilbulaus
MIRI
c tarda 1 230 nit: a Con Tarzan me tas•
lo" ;emir:ameno tarda). Dos buenas ramaradaa". -Maneaba de botica" I autleiarl

PUERTA ABIERTA,

Un hombre de corazón
per Guslav Frolrolfch

GRAN TEATRE COMTAL

:m' Inri 3 la larda: -Millo patrulla".
-Dos buenos camaradas". -Mancebo de
botica". Califa I Dibulxos
MONUMENTAL

TEATRE BARCELONA

Cinemas

Com p an y ia da czmrdls
Rivera - De Rosas

nSVILLES ASPAOS. eón les receptarles pela rnetgea.
1 deLe's urP° A
Les PASTILLES ASPAOS« ida les preferidas pels paclents.

ExIgIn sernpre les legitimas PA.TILLE. ASPAIME I no admeten isubS/Itucuma Interessadea, d'escaseas o Inda resultata.
Les PASTILLZ5 ASPAIMA C3 ar enen a UNA PESSETA CAPEA en les prineiDals farmacia! I drogueries, 111nrant-se al maleta rompa, gratUllament, una
eapro de mostea, molt carnada per portar a la nutxaca
351
Espoolelltat larmacäutlea del Laboratorl SOKATARG. Oficinas

.TEATRES
Apolo. - Tarda I nit: espaciarle Goldln.
Barcelona. - Tarda. Extraordinalla (11 /11' 14 a honor de la Senyorela Macanagrata 1931: -Volpane"; hill 1 reposi s -la

de "Acidalla", no apta per a senyoretea
Barcelonka
Tarda,. 430 ;roa a
listea "RUSillillo de Triaba".
les datr. romiat de Flosarinn de Triana.
CbmIc. - Tarda 1 nit: -La camisa de la
Pompadour".
Noratal., - Tarda I nli: -Tana Fecierova"
Nos. - "El amo del lagar".
Oempla.- 4 /arda 1 10 1111: 4 grans tirorions a honor i corniat de llorona Dorsal): PI Se5 croata-, programa monstre.
Poliorama. - Tarda: "Las flores"; nit:
"El refugia". A mas, larda 1 nit. fl
t'asta per l'orquastra Napoleon-Quintero i la seca vedalle Elbe Bacron.
1n1111
R0/711111.
- Tarda: "Alas en la Mea"; 1111:
.. LII 0:111001
y Muerte de N. a. JasaVIctdria. - Tarda: a Los Ma y ales" 1 "1.1
enrollarla en peligro": un:
I -La embajada an Delirara'.

DEBILIDAD!

deliciosa comadia musical, D a is aldalidlts
eitels Lilian liarcey 1 Lean Ayres

23 - Telf. 133E2

CIÓ/Nuca Celebrar a Los Anadea

Modern Musical Luz de Stallia

72099

Toleren

Catarte., ronquearas, anginas. H.
rl nglua, bronquitis, tul/n(11M
pulmonar, Lama I toles lea atoo.
clon, en general Re la pala,
bronquItts 1 pulmons.
Les PASTILLEN AIIPAIME sopeen lotes les co p een:1es per /a seva compaais
cha que CO pdt 011er mes ratIOnal 1 clentlfIca, gust agradable I esaer les nalel
transcendental
;d'oblea,. dala Medicatuents
guea en les quals 01 Os resolt
balsamIca I 101E014 que es conserven incletinlatunant 1 manlenen Integres les
meces meravelloses propietats raerileinals per a coi/Matra ;Zuna manera consront.
Tapian I ePeag les Minillas de les irle& reiglratteles, que San cama de TOS

Programes d'aval

Asila ales:role, larda, a roa 4 , 45, 1 rat,
a dos quarls de ded:

VMACt,
AV1 1 1. larda, m'asió continua, de 4 a e ,
a les 0i: 11: aotialaris, Culiural

BABY-RUDY
l'aniastic•Dance
ornb /a :sa y a
THE BLUES STARS

Marcos Redondo

Ter, número 18. - Talaron 50751 - BARCELONA.
Ilota Importantlasima. - Fer o demo s trar 1 cOnvencer els raptda 1 0113factorls resulta! n ciar a guarlr la TOS, cnniançant les PASTILLES ASPAIME,
esa pdesibles arnb les sesee atronara I que no tal ha actualment altres pastillas
que puguln superar-les. el Laboratorl Sokatarg trame' grana una capseta•roosIra de Pastillas Aspalms ala que 11 InvIIn el retan ,l'aquest &nunca acomPanYat
n'un aegell di clac real/ms, tot Oros d'un sobre franquetai aMb des atolla).
AM.111111nn

Clec

SPLENDID CINEMA
Consell de Cent, 217 - Te/àton 30815
Aval, estuper.1 rrograinl,
La honra eumarD3 musiaal
HAY QUE CASARLOS

Aval, larda, a les 1: rill, a le s 10,
caniira REVISTA
PARAVIDUNT. DIBUIXOS 1

EL DENTISTA,

CIVISMO .

per Mary Brama 1 Iiiaharl Arlen.
I
San filmo Patamount

par Aany Omita
La ',rodada,: di rspanaol
ASI ES BROADWAY
per Joan /Coa lall 1 Illaardo Cortez
BETT'S' TAQUIMECA, ilibulxos sonor
La grat 2...perproduerei en e9Pd03.01

LA VIDA PRIVADA
DE ENRIQUE VIII
pul gran unir Charles Laualliun

4111.111~31.3

La Isla de las almas perdidas".
"Duro de pelar" I -Su único pecado"
Arenes. - -Palacio flotante", en rapanyol. "El hombre de Arizona" 1 altres.
Avinguda. - n A toda velocidad" 1 -Jadiaa las armas".
Barcelona. - "Vivamos ho y ", en aspa' .501, -Palacio flotante" 1- -En hombre
Boh' ämra
iaf .''- a ltumanIclart", "Melodía P ro hibida" I un ultra.
Boac. - Carraca, Damitas "Ola entrado
un fotógrafo" I -rreiniaculo Rojo".
Broadway. - "El adversario InclaIble".
"aacretos" 1 n Tres dcha de molar".
Capltol. - -La felicidad no es el dinero
1 -En nombre de la ley".
Catalunya. - "La h e rmana blanca".
Cäntric Cinema. - "El renca/do' I "Reelen eaSaclos".
Colieeum. - -civismo".
Colom. - El gran desfile", "Mercado da
e:rana:11os", -Támesis" I 9alonomanla".
Comadia. - "Caballero por Un dia", -El
prótago a I -Nupcias ballables".
Comtal.-"El ven garror", " 70140 de amor"
I "MI debilidad".
Delicias. - "laudan" 1 "Bocee".
Diorama. - "aalles de Nueva York", "24
horas" I "Rapten-le usted".
Entanga. - "Esclava del pasado". "No.
olas ruborosas" 1 "Canatan Ile Orlente"
Esplai. - -La suerte de Betty", -liana, guerrrea", "Crepasaulo roja" -La
vida Privada de Enrique VIII".
Excelsior. - "La mundana", "Muchachas
rara o cruz" I "L'abalar'.
Fentaslo. - -Su alteza la vengadora".
FternIna - "La vIla empleas".
FK7goll. - "MelOala pral/Iba/a" I "Serme
Ama:, -

TOP Laslo" 'mamas. tarda), "Dos buenos camaradas'
1 -alneebo dc bolle",
Monumentl. - "Simba'', .111;mo:izados"
i "Crepusrulo rolo".
Mundial. - -Una cliente ideal" 1 "ale10dia prohibida".
- -Paprika" 1 "La muerte negra".
Parle. - "E/ primer dataran de un nijo"
I -1311dos en la venganza",
Path6 Palace. - "Con Tarzaii mo basto",
-La gran al rare160" 1 "El Unid".
Padró. - -Humanidad", "Melodia prOhial a 1 un alUe.
Putli Cinema. - Reportatges d'anua:1Pu.
Rambles,-"EI rodeo de la muerte", -Vanidades" I -A toda velocidad".
Royal. - "Simba". "Anny se divierte" 1
-Crepúsculo rolo".
Smart Cinema. - "Una ellante ideal" 1
''El canlae de 103 cantares".
Splendld Cinema, - - La y ola privada ele
Em 'qua VIII".
Saló Victdria. - "Bala el cielo de Cuba"
I "311 dabllidar.
Talla. - y la Zarina". "La Isla
de las almas perdidas" 1 -EI robo de la
mona lisa".
Tivoli. - n Esranrodo en Bonnpest".
Trlanon. - "Melodla prohibida" I
cretos".
Triomf. - "La dame do Chaz Maxlm's'
a iana" I "La última emboscada"
troquinaona. - -Esclavos da la tierra".
g alga. - 3'45 tarda 1 945 nit: -El /eg ato de la mapa" (Macan :ama( tarda),
-Vals de amor" 1 "Marolcula 33".
"Su trole°
Xile. - -Flor de Ilaway"
paCado", en espany01.
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- - --- • NOTA : Ot edon- ~le se Eme" 31 NolemiE ddd.

1,.. 13035, - Alemanya, L., 128325. - Praga. L., 12281 ,

6310. - Austria,
BORNES ISTRANCI11110
.
- E3P11113 1‘. la, 2805. - Argentina. La 3737-2603. Londres. P. 7733 -NoNa York. I, . 51062. lSufasa, L., 1577. P, 49002.
P . 15147. - Holanda, L , 7565 P., 1... 3734. P., 207. - Dinamarca, L., 2339.
1939. P., 400. 4110 Janeiro, 1... 406. - Montavideo, L.,
101160. - Franca. L.. 7734. - BÑgira, P., 44450. - Suerte, L.Lisboa,
a., 9087, 2100. - Buenos Airee, L., 2812,
1..• 218550, P., 35375. .-- llalla, L., 5937. Noruega, I..., 195025, P.,

NOTA: Els oadvis amb la
!letra L corresponen a Londres,
i C13 de la letra P. a Paria.
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GUMBAU ENSENYA
rapid 1 prarilc N'estiro I t'apana, Mallorca
camero 346. segon, lunt Pasada de Gracil

VIES URINARIES
POLICLINICA FARRE PIJOAN
Retarles saca.
7slala 1 1 ,25 f• ecroes
Rambla de Canaletes, 11, 1.er

CENTR 1 C

HOTEL

Gran confort modern - PonsIó completa
ces da 1250 peSaetes. - Habltaciens
des de 6 pessetes. - Coberts a 5 Mes.
'Telefon 17441
Rambla deis Estudia, 8
BARCELONA

RESUDES LES NOVETATS
DE PRIMAVERA

J. GRAU
1111.
PETRITXOL, 12 - Telifon 13627

Dia 23 de inarç de 1934
aAXOLLAR.019
UPPED
M,,dr 4900. 1161. al,de .911,11 ,eol
6.79
15i
4).8.i

6.77 6.75 S.40
6.81 Nom. Nom.
8.49
G.:5 a.-'

0.4:
8.50
S-47
,

0.40
8.5;
s.41

.:ca
115111

.... .... •

ROYA VORS
?aloa 80155101 ..
.1tPrIIL•4
ocio. telteranue
infra

es urn2.tr.a5pas.cCjanug:a
I

DEPENDENT

EGIPTE
(1.146,004P)
6.53 6.00,
0.09 NuIll. 16.5es 61141031 4.,
'Agrura
6.99
0:1): 6.00 romea
/

ob

Liquidada rumiad

catala, da disset o elidid ancs, roneiroarr
orlogratia catalana 1 meranomatta,
rimeros a LA PUBLICITAT, núm. 5.142
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actuen en els te Si sortlaa
de tealres.
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blanca en les Bailaores) 1 alires malallies de les des urinarias
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els dolors al momeo: I eNiten complIcaclona I redia,
calendas Damaneu (apiladas gratis a 8.
rocala. 55,
Mad-/d, Pm; 17 semita.,

- ra da .selanana debuts. Vedettes
- "Fra Diavolo", "PrOanerldld'a Apolo.
ordlnlia 345 tarda: ''Si mb a'"1-11pnatt
fravoliselmes I Mercedes Fiti.
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arinlinna 343 larda: "Simba". "An
Concert. - Exilas "Satanela". eml•
!talarle". "Crepit sa ula rojo'', madolt
Lou".
nent estrella, noca a Baraelona; dilluns
Foster
Kurssal. - "Raerlo chino". "La senara
9.a. Unpartant debut de ailta-Jo.
tio quiere hilos" I -Paris-alontecario". Moulln Rouge. - Temple de la la:Jai:dita/.
BOHEMIA I PEDRO
Laietana, - -La vida privada de EnriAngelita Martha
qua VIII'. "El salto derisivo", "Oye Stambul, - Gran axil de Carmane *citen.
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1 una ailra. Ncliciari- I fulautacia
Maleaba. - a Vamplresas 1333". "21tiesDIVERSOS
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"Co;: Alan Colaban al lago laica-.
"Gente peraegulcia", en espanyul

0.,..., . Poirdenti1
VALORS1
I

EL MES

COMODE , R A Plo, RESERVAT
1 ECONOillC

'
.1WEIMMEMMINEWINHiginnaligitialit&Q..

CINEMES
Actualitat,.
BeprglaIge9 n111111111
A1T1 2311341 . - 1• Pez de tierra", "Caballos de
raza". -El congraso se divierte" 1 -Como 13 fue deseas".
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URINARIES

Coya.

Aval, [Resabia. larda, a im qaart de
Si,: extraordinaria funda a hollar i
amb assistanda de -Miss Me 'n0' I
grata 1934" I el seu seguid d'amor.

nit: ACIDALIA

SS, P. Lalret. U - Tea. 31374
Tarda. 3'30: ola. 9'30
60 ARTI8TEI, 90 - Estrelles: GARCIA, ARGELINA,
14, TIRA.,
BARTOMCU. ESTRELLITA LOPEZ
DacIng 01'I • • d• Ii ~tinada
I un ALEGRE VODEVIL

....M.04.1444•041M•41M•181.8.6

Pasudo de Gracia,

supervedeue de color. primer premi I medalla d'or en el darrer comuna' da bailases

5 amb Maria Teresa Planes. Trini Aren!,
Antonio Palacios, V. Rulz Paris, Cid.

no apla aar a 50 03a5i.,'• S
Dama, diumenge. tarda: ALGUIEN.

Documental,
Actualitats mundial'
Etc. - Sess16 continua
Viatges
Butaca UNA PESSETA

PERQUE COMEAREN LES &En.
CAUSES:

Anny Ondra en LA HIJA DEI.
REGIMIENTO. Done. Farbanks, Jr.,
en ENTRE DOS CORAZONES. Dissable da velarla: LA CASA LI SERIA.
EL REY COL. PAODY i VUELAN
MIS CANCIONES

SALÓ VICTORIA

GUAREIXEN RADICALEERT LA

TOS

ECLAIR JOURNAL

PUBLI CINEMA

Aspaime

Diversos
BA-TA-CLAN

Davis.

EVA ACOSTA

1 a la ni; pe: colossal

)ACIDALIA

Bartheltness.

Delne, diumenge, 25, a lee guaira;
10N 11 PARTIT

1030. Da clespaixa a la Taquilla per
a 1:1 sess16 de demä, larda. a les 6.

II ei lebt dansait111.1

.4 la tarda, per

VOLPONEesnt
aa

D'indias Kilt de

Charles Nind, el tela:non de la pirueta
Les 8 Belmontinas, sketch en tres parts

Manuel Izquierdo

:n art dau ne,
7111.
nu l'obra 'de
reposIcIó:
a'

Tarda, a 1,5 ti ni!, a les 10:

CARME SALAZAR

Tana
Federova

RIVERA.
EL PRIMER DERECHO DE UN HIJO.
DIEUIX011. UNIDO. EN LA VENGANZA. DC11 1 3 , dIumenge, matinal,

UBIUM/1 0f1 11

aum les secas hellis s aces reckbrade6
18 REAUTVES OF GIRLS. 1 6
Aurora-Boni, [alistes curoagraficS
Les LIkIndoys and Jazz

NAILE

CINEMA PARIS
Tarda, 420; MI, 945:

Film M'arriar Briosas - FIrst National
Es clespatun localitat y amb tres dios
d'anticiparla
Dama, matinal, a lea 11, al poca
trole de 2 pessetes

Campionat d'Espanya
Futbol

CONPOIIICIO 8
,
Sucre, Ret, D.. 5 clgs.: «tilinte
regalü g la, 5 clgs.; eztratte ala.
corla 3 m1Hg.; entrarte meduBlo
iraca, 3 mllg.; Gomenol. 6 mllg,;
lucre mentoanIssat. quantlrat
I auficient per a una pastilla.

SEVILLA
BARCELONA

SU ALTEZA LA VENDEDORA

ami Marie Bell
Es desnatad per a la seasia numerada
de denla, 6 tarda. Dama, Se5S16 matinal

1

Anal,

Pastilles

Les Corta, Entrada 3 ptas., mas el
10 per cent

Esclavos
de
TEATRE OLYMPIA par [lidiarala tierra
Baile

presentacions.

NO FALTA

Conrad Nagel
(Sessló contInUal

Albert PreJean

Tarda, 430. Indagues a 2 mea: LA
VERBENA DE LA PALOMA, EL BARQUILLERO I LA DOGARESA. Nit, a les 10:
EL BARQUILLERO 1 l'axila s EL AMO DEL
LAGAR. As lat artroara EL BE MOR!

ron encarrers per a les Di primeras re-

.

per Willlam Hables. Madge Enana I

Aval, larda, de 4 a 8; nit, a les 10:

TEATRE ROMEA TEATRE NOU
Toleren 19661
Marrar' Mea d'a q uesta oompanyla
A les 5, darrera representada tel
ata en sera, de eartomeu Soler: ALAS
A les 1015: al glande'',
C14 LA ALDEA.
kilt LA PIWION Y MUERTE DE N. S.
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