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President china
compte del fracàs
El

UNA

Pres316 al ricen de la atan 748,1
EL TEMPS minfmetres. Temperatura actual 81
Creus. numItat relativa! 51 per eent. Valoettait del
vents 15 quildenetres per hora, de l'oest nord-oest. VI!Militas horlszontal, en promeal: 40 quntenetrea. etet
del cel: 4/te d'Acu. 1 Clac En les darreres 14 boreal
Temperaura mitIma: 15'9 gnus. Temperatura ~trua
76 grane. Becorregut del vent: 351 aulDmel tee . Nees
clpitacla: 3 declinens per meter, M'adra t leselaeld en
tt4 tila d'ante: 3 non» 58 minuta,

GREU PROVOCACIO,

LA TACTICA Ha fracassat totalment la vaga de la vaga a Ahir al vespre, iris desconeges incenDE L'ESGLAI general projectada per a ahir Catalunya i comen- diaren les flors i corones de la timba
A Barcelona treballà tothom i només en algunes pobla- ta les estranyes
del President Medir i estriparen
cions catalanes hi hagué vagues parcials Unicament
de
a Tarragona el moviment tingué alguna importància manifestacions
bandera «Mana indicadora
lerroux

Som a dimarts a la nit, i la vaga general que hay a de començar al mati
tot el da no aha concretat ni ha pres
consistencia enlloc; les invitacions a
abandonar la reina han estat tan febles
i tan descohesionades que fóra excessiu
parlar de tracas, perquè de iet ni tan
Segons havia deeretat "El Comité " , manifestar que la nit havta transcorregut
sais ha estat iniciada. Les autoritats
amb tranc,uillitat, sense hacer occeregut
catalanes no han estalviat l'activita t i ahir havia desser declarada la vaga gela tarda cap fet digne desment.
s'han previngut amb la discreció qae neral a Barcelona. Durant tota
Ahir al migdia el senyor Companys
Va afegir que a primeres hoces de la
de
la
tots
els
indrets
per
corregueren
calla; han fet bé, i ninan no els en tara
fet algunes coacciona, ad- va ubre al seu despatx els periodistes
mena.
En
una
es
nit
s'havien
tota
rumore
de
ciutat
circumsque
si
lee
retret. No dubtem
iniormació a la Generalitat 1
que els obrera del moll havien de !me als tramvies, però que la torea pú- que fan
tincies he haguessin exigit, haurien che- deia
En d'altres, que para- blica havia aeudit i evita que es produis- els féu les següents manifestacions:
rosat de recursos suficiente per a monte- plegar Vendema.
heu vist—ya començar dient—,
—Com
den els trarnvies i e:5 aun.lbusos, etc. sin noves coaccions.
;ir l'ordre al carrer j ter comphr la
la vaga a Catalunya ha fracassat en
ningir no sabia altra
cos ce on s 1 DETENCIONS
id als que sense niotiu haguessin vol- En concret, lacró,
absolut. Els obrera catalans s'han adoempenvia l'al
gut pertorbar la vida ciutadana amb cosa sinó que l'un rumor
Ahir ni:jadia, es va ordenar pel nat a temps que el motiu veritable de
hi hacia altre fonament que-tre.ino general
Divisió senyor Batel. la vaga no era altre que el debilitar el
canilictes que, ti no tenen cap eficacia
de
la
donar consistencia due una
social, tenen sempre una indeclinable hi pogues
que los aixecat l'eneasernarnen t de nostre matis republica i esquerrista a
'Aliança Obrera j un manifest
punt in- favor del monarquisme i de les dretes.
i iinalitat política. Celebrem, nota de l
clandestinament i tropas, per creure's del tot
que
circula
clandesti
rnanteniment d'aquesta Com que el Govern de la Generalitat és
dones, que els responsables del govern a
durant el vespre Per Bar - necessari el
profusament
continuaran
pres. una garantia de serenitat i d'ordre, la
Catalunya hagin estat al seo Iloc
mesura. No obstant,
celora; la primera anunciava un rnoviles guardia a les diverses maniobra anava directament contra ell.
parats per a corregir qualsevol alterad()
de protesta centra el feixisme, i en tant servei
ment
casernes de la ciutat.
de lardee públic, però hen de s'el-ene
Crec que en aquests moments—prosl'alca, mes concretament, la vaga ge• 01, g K 1. 4, ..
e: que dèiem dies enrera: en aquests neral de 24 hatee per al dia d'ahir, tarnea.
seguí—un Govern que no comptés amb
moments el cos social no se sent disposat be coro a rrotesta de! feixisme.
el suport que té l'actual Govern patria
Higinio Balada i Leandre Bru- constituir un perill per a les conquistes
a cap d'aquestes aventures d'un revoiecionarisme esteril i fine contrari als L'INTENT DE VAGA FRACASSA net, president i eecretaro respectiva- de la República. Cal, dones, ofegar els
mateixos interessos que pretil-1 deiensar.
de la Societat d'Obrers empa- nurlis indisciplinats i nombrosos i manEn eiecte s'intenta len la vaga. Du- ment,
No volem sostenir que Catalunya amb rant la nit es circularen ordres. s'inten- peradors de Barcelona, van denunciar tenir l'imperi de la Ilet.
Vautonomia estigui immunitzada contra taren coacciona especialment entre els a la policia que han estat objecte d'aEl conseller de Governació—continua
acuestes crisis; més tard o mis d'hora ohrers del ram dele transports. i ahir menaces de mort per part deis afi- —rn'ha anunciat la seva visita per tal
a
una
aura
entitat
similar,
que
actualtot
arreu;
produiran
corn
a
liats
;en
de donar-me compte deis fets isolats que
al mati foren practicados coaccione en
mena perra ni l'ambient és propici a algunes fabriques. Els primers que es- eis van requerir perque ahandonessin slian produit en algunes poblacions de
äquestes turbulencies ni els que les ha n - tan eecarmentats pel fracás de la dar- el treball. Ei darrer va afegir en la Catalunya.
cien de provocar tenen prou forea per a rera vaga, es negaren rodonament a se- denúncia que li van sortir al pas, quan
—; He/ llegit les estranyes mandesser-ho. Per ara els teta sembla que es cundar-la . I a la major part dels altres anava pel carrer, quatre individus que tacions del senyor Lerroux sobre la siconcerten per donar-nos la raó; diriem estament< obrers succei, si fa no fa, el el van colpejar i li van causar lesions Nació a Catalunya?—pregunta un re,me avio la massa popular sent una aPe mateix ja que en cap d'ells no es veis de pronòstic Ileu a la cara. La policia pbrter.
vegetativa corn després d'una cein--tencia
—Sí— respongui el senyor Comvaleseencia. Seria innocent, temerari,
panys—. Les he Ilegides 1 no les he
La tomba Profanada
enaginar-se que aquest estat durara inenteees.
delinitivament, pecó ho es molt mis enninfa
un
President
el
continuarió
M'ata
Tul
A
La lamba de Francese
tessudir-se a suscitar neguits 1 desconretall d'un chari del mati i va Ilegir en estat obtrrte d'una peolanarió in c oarefiar/ces injustificats 1 a cridar el mal
manifestacions.
ven
alta
les
dites
1-une
rit un país einitnroar. L'odi a Caanuncie
de
temps obstinadament amb
em tnInnya no iba aturat darant el silenai
arribar al passatge on du:
catástrofes, la imminencia de les quals
dir alguna cosa que sag rat de la tuert. Lia gesta, que co un
veuria
ebligat
a
afalaga Vesperit dels que no poden sumolestaria algtí, perqu quan s'esta al t rodu tri de cerzardia, el palde de Cotaaerar el mal hemar produit per advercirc ere conve fustigar les {eres. Aixt, bunya ItO lobiidsrà facilment. Els insirats politiques que ells mateixos
no vel dir que jo deixi el fuer...".
cendiaris de tombes hauran Jet alguna
zeganten a gratcient.
—"Deje el litigo?"—comentä el se- rosa mes que cremar /es ofrenes que
Ningú no ens podrà acusar d'havernyor
Companys—.
Només
de
sentir
el
t'amor i /a Ociar hauia dipositat dai
rumore
nos deixat impressionar pels
mot "látigo" fa extremir l'epidermis de m un t la llora del sepulcre del primer
els anuncie escampats an-,b insistencia
hauria
les
persones
sensibles.
No
se
que
President de la Gencralitat: han encès
duraras acueste útims dies; si els deures
volgut (ir amb aix6 senyor Letraux... una flama d'indignaría en rada con rodinformadors ens han obligat a recollirSegurament que les seves paraules
nosdel
ben:
acompanyat
sempre
tala. Davant d'acinesia miserable profalos, ein
han estat ben interpretarles pels perla- nen-id, ino s'atora uncinime et daos de
tre comentari seré i ens hem esforçat
distes!
Coneixent
eom
coneixem
el
PreCatalunya. ferida en la M'imitar mis
a demostrar la manea d'arnbient favorasdent del Comen, ¿s dilicil d'acceptar delicada del seu sentintent?
ble que observàvem en aquest senfit,
com autèntiques aquestes manifestacions.
estem convençuts que amb la nostra acContra aquest are,- de vandalisme re— 1.Anireu a Valéncia Per l es testes
titud hem servit molt millor els iterespugnan', iqui gosaria trobar-hi una exele
les
falles.
tal
com
és
desliz
d'aquella
l'autonoros de Catalunya i el prestigi de
cusar per la Ilustra blinda proteste m dr
cintas ?—pregtintO ::n periodista.
mia que els que, posseits d'un funest enrela ins;ane canallada can!r tota l'eneraia
—Na ha sé. S'ha d'anar Den5ant... del nostre esperit, i auniirein que copiesvenxinament partidista, &han esgargameque
la
ciutat
germana
vol
Tiom ha dit
liar per posar la por al cos de la gent.
tomba del
posar el nom del President 1\laci2 a un tes (lames entrenan dimitid la d'alumbrar
No en < melesta que algú ens vulgui lee
tirdran la virtut
carrer d'aquella chitar, i realitzar diver- patriota
eassar per governamentals: ho som i ho
novelles resplendors l conscibi505 acto- així P5 — acabi —que tindrem ami'
servil sempre que es tractarà de la trancia nacional de Catalunya,
en compte l'oferiment.
quillitat pública de Catalunya i d'euroUn aspecte parcial de la tomba de Macia tal com estatal el dinmenge
existir el principi dautoritat, si els que
passat
el representen han estar designats per
jornada d'ahir. A la placa de Catalunya, tot
plàcida
de
la
Una
nota
la lIbre voluntat dels catalans. Si el
orador espontani
prenent el sol, els desvagats as %caten algun
eern de Catalunya demoeraticament
(Foto Torrents.)
anat a parar a d'altres mana el
7 -nibatriem lleialment en el terreny clara la finalitat d'acuesta pretesa pro- ha començat les seves gestions per a
eolitic, però lambe si Vordre i la tran- testa contra un feixi sire que aci, justa- la detenc:6 dele agressors.
•de Al carrer de Sant Andreu, claquillitat es veiessin arnenacats injusta - ment. apenes si existeix.
ment. ens tindria al seu costat lleialI el dia d'abir , en efecte, es treballa var-ir de la fábrica de La Hispanoment. No ho farem mai, perque la nostra normalment en totes les fabriques de Sttssa, volt esser detinguts Daniel
consciencia de catalanistes ens ho pri- Barcelona 1 gairebé a tot Catalunya, ex- Veeregal Rin i Joan Matterell 1 Buc.
varia, d'ajudar els adversaris, els enetnics ceptuant solament algunes ciutats esca- perque repartien fulles clandestMes
Si !Mijo no preten una lo-flemuda CO
Sera midt — alnuctlys de nodeclarare de Catalunya, encara que els dusseres en les quals es declararen va- invitant ele obrers a sumarse a la vaaistematilzació austromen, — de conrixer dudes precises so- el projecte de
no-tres interessos de partit en sortissin gues parcials isoladee, i algunes alinee, g a anunciada per abr.
honoaresa, la situació serä jazornble per
Romo.
(co
conr'erscs
dr
bre
sem
caTambé van esser detinguts
perjudicats, perquè com que
molt roques, perra on la vaga, fou geregiii danubiaua.
sortida cap a P r oya del cap de la a Un acord sobre la
t alanistes no toleraren mai cine amb neral. Als ras-ale barcelonins van entrar- Joaquim Angel i Piquen i Ernni Q ue Per ara, els comunica': de Roma nodel eniuistcri austriac
'l'excusa d'una Iluita de parti t els hi a treballar lote ele obrers. I si bé en ralt i Pascual, als quals els van ésser secció econcimica
festes i apals, en un
u ior ¡ha d'esser considerada /II('S pa ulen de
de fora es permetin insultar les nostres alguna que altra fábrica es veicren co ac- trobades unes fullee feixistes dins un, de l'Extr
de(s quals, ofert a Gotruhoes per la lea
III/ Otitici d'un no,. pan lid go0111
sicap
mena
de
cas,
i
resrgutins
quins
politiquee
feren
cionat , . no en
institucions
sobres. les quals havien d'isser
d ' IM119riel. ha assistit l'arxiduc
ami! Mussolini,
partides pels domicilis particulars. t een dc nena, d'acord
entrarre a trehallan
.4ixi i
guin els que le; regentin.
la Perita Entesa rerqu., optes- Franerse lose", d'hlabsbu rg.
Avui l'interee patriòtic deis catalanisEntili Queralt va dir que les hi havia prop dr
L'ASPECTE DE LA CIUTAT
d'elaborar ro In (Mire que a RO Itta CS parli
s'ha
pis
que
Cl
en
participi
ta
buir
a
el Piquer.
tes no pot ésser altre sind contri
de restauració . contra la qu'al el eraPer la seva part. les autnritate van Iliurades
a Ronzar Es tracto d'un funcionari
eeiorear l'autoritat i el credit dels ills - prendre algunes nrecaucion s Per les barAl Bar "Gayarre", situar a l'As'ha manifestaL rom ha littproa representaci!i política roque la teix Hitler
..ruments de l'autonomia, ¡ propagar riade s extremes hom veis eirctilar alguna vinguda France s c Layret. a les pr-remarcar al ministre de
fingid la importuincia que Pul interrs u
:alarma i difondre el recel quan la rea- que altra escadussera parella de la guar- meres llores de la n'atinada es va pre- seva nzissid
a
lugoslerria Berlín.
l'iota
te/
atribuir-ha
litat no ho justifica és tirar contra el dia civil, i oel centre de la durar es pot sentar un grup davant el (lit establiha noticies dc I.ondres que en els
Aquest mati sha celebrat la primera
henestar i les possibilitats creadores de dir imite únicament es can-ixien, arnh ment que es va dirigir a la dependenvista amb sin:patio
Catalunya. Sabem molt 1).é que ni ara el fet are a la Plaça de Catalunya hi cia a la qual va requerir porqué aban- cercles politirs Po
entrevista entre els Presidents del Conde
Roma,
molar&
que
el
conferrncia
la
Ahir, a les nora del vespre, quan ial arribaren els bombera
ni mai la unanimitat a favor d'un govern haguessin mitin &trena de guàrdies d'as- dones el treball. recomanant-li al :alahagi rebut cap ro- sell hongarès i italia, senyors Comboes
aoven anotes
(Fotos Torrents)
sera un fet: les discrepincies, les lluites salt armats de terceroles.
reix temps, que no comparegués al
deis
tenues
que
sera?!
traemunieariti
i Mussolini.
politiquee subsistiran sempre, afortunaBarcelona presenta durant red el d'a treball, per haver-ho aixf acordar el fats. Es un optimisme que no ha d'esa.)
evidencia que els
j
Macla.
A
Ahir, a dos quarts de y uit del ves- Seat
+amena mentre visquen en un régini de d'ahir un aspecte ahsolutament normal. Sindicat de l'Alimentació. Al mati el
(Segueix a la Puig. 7 (sru rol. 1.1
tranyar en MarDonald.
pre, els guärdies nocturns del cemen- incendiaris eren moguts per l'anticata..
—aertat i de democracia, i si la Mina- Contra el eae e'havia dir en mr prin- bar va obrir con: de costum.
tiri nou Josep Samper i Ferran Es- lanisme més rabión. Restà de la ban-;
per ocupar el poder és ex:at- cipi. l'organitzaci6 ele la C. N. T. i
feacartin sidonaren que de la placa on dera, únicarnent, el triangle blau i
able a tots els partits la táctica de la F.A.I. no secunda el moviment. Van UNA NOTA DE L'ALIANÇA
hi ha la tomba del president 'Macla tel blanc.
l'esporuguirnent sistemätic, i del desere- circular un, ful, rlanelestins qu e es roQuan ja gairebé el Inc s'havia apasortien flamarades. Hi corregueren imdit permanent dalló que despres heti nao-tiren en le s nrimeres bares d'ahir al OBRERA RECONEIXENT EL
mediatament i, en arribar-hi, veneren gat arribaren al cementiri diversos'
d'utilitzar es suicida. perque, con, ara. mati rar lee barriadee extremes, en els
FRACAS
DD
LA
VAGA
cotxes
de la policia, la qual donä una l
com dos individus fugien precipitadaes converteix en riclicul per a qui l'usa. nua ts la Eederaeidi Lescal ele la C.N.T.
car,
Hein nehmt una nota del Co:Mt..
menent i s'arnagaven entre les o:li- batuda per tot el recinte, sense
i pretén convertir en malvestats generals es diri ge; x als seis sim e atitzante 1 els
del
de l'Aliança
bres. Dispararen llurs pistoles contra resultat. Els mossos d'Esquadra
els seus petits disgustos particulars i les din utie han de vi siilar dr nrop t me- Regional de Catalunya
que
reconeix
s
qual e
els ítigitius, els quals respongueren de servei per aquells indrets collahoraren:
yime m nre narat ner Pana:llenada -.Alian- Obrera en la
seves errades polninues.
els ha
vaga
general
arnh
la
policia
a
la
recerca
dels
projectada
telen
la
za Obrera", donant a entend,e a ae. corra.
la rnateixa manera mellare es
que mes
factors.
escapols definitivament.
Pba Yacieras'. fallat a Barcelona. Afegeix
alimee tant el , acord s
púhiic un docttment
Mis tard arriba el conseller
1)urant Ilarga estona els dos guarel l e no secti a laran anuell meviment. rar endavant (aran
M.
explcant lec causes del macho.
dies resseguiren agiten indret de la pal de Governació, senyor Josep
el qual ordenä que los avisat
alassip,
aconseguissin
ntuntanya sense que
LE, PPr e nt lr'l e7sue prylees
heme cap dele incendiaris. Un tercer el jutjat de guardia.
A LES COMARQUES
PER LES AUTORITATS
Els bombees del parc central i de
guardia s'encarrega d'avisar l'adniimalert-1
E/ comissari general, senyor Con
A MANRESA
nistrador, senyor Salvatella, el qual l'Exposició, que a causa d'un
En la sessió dahir del Parlament Ca - Llach. amb el en secretari wolicalar
immediatament avis à per telèfon les tes arribaren amb im considerable res)
(Per telefoto). — Avtu
13
Manresa,
nit
al
la
ésser
tota
tard, no pogneren fer altra cosa que!
tala van quedar aprovats els darrers an- sentar Ca s tell s . van
autoritats i els bombees.
s'ha declarat la vaga general en aquesrieles que mancaven de la Ilei de Con- seu desnatx oficial rirculant les onorta- ta ciutat. L'atur ha e s tar com n let . Ele
corones, completament seques, prendre les mesures necessàries per
I.es
ordres ner tal d'aseemirar el manteel foc que restava.
tractes de Conreu. Amb aquesta ses,iti.
puix que tren alli des de la mort del apagar totalment
stabliments de comen tot els dia han
la policia recolli els trossos de
la CamPra ha enllestit, deixant perlera niment rio l'ordre 2 ten Catalunya. ordres en tat tancats. voluntariarnent. El dia
President, fortnaven, esteses a terra,
en
cor.2cte
-a
r-tant
se-sitre
I
larga'.
nise
des.2
hei
de la votació definitiva, "la
una estrella de cinc puntee, d'un di5.- polla que se suposa que contenia els;
Ira transcorregut cense cap incident.
anomenada ami per contraposar-la a rea te amb el cansen,- de la Governa- Els carrers &han vist molt conrotremetre aproximat de deu o dotze tne-' liquid; inflamables per tal d'ésser
"la Ilei petita", que és la de Solirció deis ci6. senvor Selvee. Així m a teix roman- guts, ami corn també els bars i
tres. A mes, una gran quantitat de minats detingudament com a mitji.
s
dese
e
txne
orrespertin
l
ar,
en
l
rmeren
permeti'
Canflictes Pendents.
rarns i handeres formaven dosser i d'aconseguir una pista que
fos públics,
pública, els quals no nan tancat.
terveis.
i
sfetribeint
s
votació
,erent
s
el
di
a
la
denant
precedir
de
Falta, abans
cobrien completarnent la tomba. Se descobrir els autors nie la salvatjada.;
En aquests establinients el servei attaL'administrador
del
cementiri,
sedefinitiva, portar a terme la correcció el nersonal. el cap dels , erveis de la Co- va a (arrees dele amos i dels mateil'anearen
suposa que els incendiaris
amb la qual alguns articles gua- rnissaria, sen enr Casellee. i
una ampolla de liquide inflamables al nyor Salcatella, avisa el senyor Com.
xos parroquians. Melle vagnistes han
Tarravona
ele
Brigada.
empero
sas
t
s-cares
redacci6
sobre
la
cap
nyaran en clareiat
el dia de testa per sorttr
Iloc oposat a la direcciO del vent, que panys i Ii explicä l'ocorregut. Al
Diez.. F. núme-n da cotxes requisats aprofitat
definitiva.
de poca estona arriliä al cementiri
el-m(112,1a.
a
fer
una
en
aquell
indret
és
molt
fort,
el
qual
afores
als
l'amerinr
matinada
la seca arribada coincidí
També la Cambra va aprovar la pre,r- ner la nolicia entre
Han circulat une tulle en els quals
lajudà a que el Inc es propagues rà- President, i
i les nrimeres llores dahin fan hastant
roga per un trimestre del Pressupost
amh la del jutge de guärdia, que inses diu que latan será nornes de 24
pidament.
lotes les cola Generalitat. Cal dir, perb. que el pres. ceescut. 1 Itel2 einuests cabe' el M'TV,- hores, i per protestar contra el feiAbans de calar foc a les flore els peccionà detingudament
te i• r¡v A t c .o•tla ranidaree nt ala
eupast que fou prorrogat ahir no is
la bandera na- ses que feien possihle sin indici.
xisme. Hom creu que denl a es reinincendiaris
arrencaren
alfeeeof,
>t
on
calia
prociut
raes
de
la
sohrtament idèntic a l'anterior, car han
No ral dir la indisnaci6 que produi,
tegrará tothom al treball.
cional que onejava a un extrem de la
estat modificades totes aquelles partides. tedie la Il l hert,t 1e treball.
—Ja esta tot a punt?
entre els barcelonins, el fet escandaEl servei sie neteja pública també
A le s does de la marinada, el temisobrera obrin ela ulla i es tornin plaça i que servia per indicar el lloc
els
que
caen Es la de personal. que deglit a les
témer
cau
'
i
nont
Ara
—Si.
ha quedat suspès.
Ort reposen les despulles del Preso- 16s a mesura que es tonelaje.
senyor
noves necessitats de la Generalitat. ho ‚se; venera, dtledre
(Continua a la Pitgina 3, col. 5) muera.
va
infornWors,
als
quals
els
rebre
W
a
han reclamat Sial.
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Les converses de Roma

Ahir tinqué lloc la primera entrevista Gomboes-Mussolini

La revolució social

La tasca legislativa
del Parlament

e

n

..•
s efe niare de 1934

LA RUBLICIlAT

Revista de Premsa
L'amenaça de vaga
LA HU.IIA.VIT.4T
Diu que la raga general que lumi
anuncia a Catalu •iya, on h bu III 90tern que Os amurria de eereblirani'sme
j d'esquerrisme, no ti sent!:
"Estern segurs que robrerisme catale no es prestara a esfer joguina

dinconscients o de pertorbadors.
Aquest aire pseudo-social i polític
que s'intenta involucrar en el moviment anuncias, no té altra finalitat
que produir reeifalles en organitzadens fracassades ; cercar aparences
d'una força que ni testen ni han tiro
gut mai en realitat.
Els qui abans de les eleccions per
la dernocricia o per la reaccie predicaven l'absteneionisme i aiirmaven
que era preferible que guanyessin les
dretes, ara intenten barrejar-se en el
que, si riegues clara justificació, podria prendre carecter de protesta
contra la gosadia i la conducta duqueIles mateixes dretes la victória de les
quals era esperada amb palmes. I
ajes', pausa a Catalunya, precisament
a Cataeinya. un les dretes estar' }asedes per recetó enèrgica i afirmativa d'una democrecia organitzada i
d'un Poder públic conscient.
Absurda i sospitosa, aquesta anunciada vaga que, per comenzar, ja
manca del fet essencial de la lleialtat,
i que nosaltres hem de recusar com
una triste habilitat de forces confueioneries i fracasaades.
No és hora aquesta de jugar a petits interesaos de grup i a estires habilitats de conveniencia. L'obrerisme
conscient del nostre poble no pos dei.
xar-se dur per aquesta ruta, que,
aquesta sí, seria la del fracàs i la de
:a derrota pesque no es feria altra
cosa que servir interessos j apetencíes que res no tenen a veure ni amb
les autentiques reivindicacions socials
ni amb els deures cívica de les esquerres republicanes.
El poble, al costat del Govern de
la Generalitat, saba discernir clarament la necessitat de no seguir els
pertorbadors en el cami denconsciéncia, de confusió i de perill a que voldejen arrossegar la demoerecia republicana de Catalunya."
L'OPINIO
Ataca dwromem fa E. A. I, i la 1.1ipa 1 diu que amb la zuga no es pre:en
sind ofeblir el paveen de Catalunya:

!serrarlo", que tanta envergadura va
tenle, sobretot a la Rioja i a leeragl'e
va costar utolts diners. ¡D'en sortien,
si no de les dretes? Croe mes cliners
la F. A. I. tingui per a moviments
caòtics revolucionaria, mis evident
i i ne les dretes els hi han abocar.
Avui els obrera que vaguessin ficl&s a la F. A. I., no és a la F. A. I.
a la qual servirien per disciplina.
Obeirien la disciplina del Sindicar
Lliure. I això els obrera ho han de
tenir en compte i no s'han de deixar
ensabanar cona n'hi ha hagut que ho
han estar. Costa molt poc descriure
literatura incendieria. Aqueeta proclama d'ahir de r Manea. Obrera n'es
un model. Dintre de l'Aliança Obrera
hi ha gent de bona fe. Pere la maniobra en la qual han caigut es una
maniobra antirepublicana ¡ anticatalana.
El proletariat madrileny, (001 el
menee. com el manee, ens tenen al
seu costat. PerO un ens hi tenen, sitió
que el/u lellen i ens tindran enfront,
aquells que vulguin servir-se de l'oportunitat que el proletariat maerileny vagui per a provocar a Cata:uoya una vaga general acuse äolta que
notnés serviria el feixisme.
Que aquest seria el sentit de la
vaga d'avui si ea produje."

L'administració de justicia

ban congregados clandestinamente,
otro fiscal denuncia a "El Diluvio"
Policíacamente la emprende con él
en forma seguramente niaS airada que
si hubiera tenido que entendérselas
con un órgano de opinión adveran a
la República.
Lo que con la administratien de
justicia nos ocurre débese a q ue er.
España la revolucien aún está por
hacer. A profundas innovaciones en
los regimenes políticos corresponden
cambios radicales en los sistemas de
enjuiciar. en los procedimientos de
hacer justicia entre los ciudadanos.
En España, aunque otra cosa nos
figuremos, la República sólo existe
de nombre, y a su alrededor persisRotundament,
ten, como supervivencias monárquicas, con todos sus defectos seculares,
amb
l'autoritat
una serie de instituciones, que si no
se las remueve y renueva profundaEL DEBATE diu que un és ter:
mente, acabarán con el régimen re- d'investigar Ics causes deis ferments
publicano."
violencia que hi ha a Madrid, sinó d'a-

La teoria de Paixatament

earar-se artib fels; aeonsella al pevern
i ofereix ajudar-lo.-

Sembla que aquesta teola a Madrid
minuta terreny. Tm san a,uuuulcus —
'.
.
1. Z-4 eximnini per a tot ella
gui caràcter d'esquema. ¿Han pensar,
pera—pregunto—, el problema que plantejaría a la dreta l'entrada de Mes les
mama proletaria o /a elandestittitall

"Pel . gra el orden pfiblico, se pretende llevar el ataque hasta el orden
social y esos intereses primarios son
lo % que importa defender.
Toca la dirección suprema y la
parte máxima de esta defensa esencial al Gobierno de la nación. Ha venido éste durante los días pasados
atendiendo a los menesteres de una
labor conciliadora, tratando de co ncertar poeiciones opuestas, de reducir
asperezas. de suavizar contactos. Nó
han podido llegar a buen puerto estas
negociaciones, y el ministro ele la
Gobernación, en las palabras que insertamos en otro lugar de este número. ntarca el plinto final sle una

"Para seguirle. en su argumento.

vamos a conceder a las derechas —
EL DILUVIO remarca que la R:- ;risible ilusión!-- que, puestos en fila
publica no es consolida r a ?m'arre l'ad- todos los resortes coactivos del F->ministració de la justicia no sigui en- tado. llegan a triunfar en sus designohlida. seu editorial de nios. Ya está; tenemos aplastado al
socialismo organizado, disueltos sus
diumenge, denunciar pel fiscal:

"La queja dolorida de "El Diluvio" atrajo las iras furibundas del
fiscal, que, rápido, fulminó contra
nosotros una denuncia con la orden
consiguiente de recogida de la edición en los quioscos y de manos de
los vendedores, registro policíaco de
oficinas y talleres, busca y secuestro
de originales de imprenta y formas
estereotipicas, incautación de ejemplares, ni mes nj menos que si se tratase de un diario enemigo de la República.
Es esa una de tantas amarguras
Por las que hemos de pasar quienes,
corno nosotros, tras una vida por entero consagrada a la defensa de la
República. nos vemos supeditados a
adversarios de la víspera. como In
son casi todos los actuales funcionarios del orden judicial.
Caída la monarquía debieron ser
removidos en montón de sus cargos
los golillas: no se hizo así, y ahora
pagan los republicanos las culpas de
su imprevisión. En realidad la influencia de las nuevas instituciones
casi nada se deja sentir en la administraciem de la justicia española.
No contra "El Diluvio'', sino frente a los enemigos de la República debieran combatir enérgicatnent las entoriades judiciales. Y, va lo veis,
mientras un fiscal dictaminaba hace
pocos dias que unosfascismo sorprendidos por la policía no se halla-

parada y todo lo dende, que por sahido no hace falta detallar aquí. ;Buen
horizonte para tapaba! ¡Magnifico
panorama! ¿Ea sao lo que se rigierel
¿Eso se busca, so pretexto de que
es necesario defender un orden económico y unos intereses conservadores? ¿De veras creen las derechas que
semejante futuro constituye un idea'
digno de un pueblo civilizado?
Pues allá ellas con tales quimeras.
Sigan con su teoría del aplastamiento, que conduce a ese caos.
Nosotros no tenemos interés nungeno en aconseje a fuerzas adversarias. Pero queremos reiterar la opinión de que importa mucho a todos
evitar dislates irremediahles. Hay
quien afirma que está el Gobierno
en visperas de cometerlos. Después
de consumarlo el psimere, todo será
inútil. Y quienes hoy, te regocijan Mas
tendrán mucho que gemir el dia de
mañana."

cuadros de mando, encarcelados sus
líderes, instalados en los campus ‘le
concentración sus elementos directures... Bien. ¿Y después? No preguiu
ternos qué liarla la República cuasi'
todo eso se hubiera hecho, porque de
la República, de una República auténtica, no quedarla ni el recuerdo
Inevitablemente, Espafia tendida que
entregarse a una dictadura. Dictadura que para mantener tu posicien
se vería obligada a fundar cada dia
un nuevo campo de concentración,
ahadir nuevos pabellones a las cárceles, clausurar todos los periódicos
menos sus órganos oficiosos, cerrar
las Universidades y saludar a la opi•
ni6n cada maftana con chasquidos de
látigo. Como es natural, volveríamos
a les caminos conocido: la conspiraclon , la hoja clandestina . el complot.
la reunión secreta, la consigna deses

etapa y el comienen de otra, I.a sub-

versinn latente se dispene, al parecer.
a salir a la calle. La calle es de todos
los ciudadanos y deber e:eludible del
Gobierno amparar el derecho de todos, Asi planteada la cuestien, nuestra actitud, y no hay que d ec i r que
la de la sociedad. Sigue con esta trayectoria un riguroso paralelismo.
Mientras duraban negociaciones e intento, varios de avenencia cabia la
critica libre, que discierne el aplauso
o la censura, según su leal parecer.
Al salir el conflicto de esa telera, ha
terminad i, la hora de la critra. Empieza paca el Gobierno le Itera de la
aceden y para la socieded riel apoyo,
ei de la colahoración Icalisima y sin
vacila dones

"Eis que avui vaguessin. ferien un
mal servei a Catalunya autónoma.
Ferien, en canvi, un exceHent servei
Elegant... 1 ben afaitat. Utilitza
a Gil Robles, al senyor Cambee a tots
els enemics del règim democràtic, als
ment
crema-sabó BLANCAFLOR, elaborar
que voldrien aterrar la República. La
vaga general a Barcelona i a Cataluamb
les untuoses aigües de La Garriga.
nya nomes interesa a la Lliga i a
la F. A. I. I es natural que el; inEl sabó perfecte de l'eterna joventut.
teressí alhora. El "no botar" de la
Es un producte nacional.
F. A. I. feia guanyar les eleccions de
la Lliga el 19 de novembre. Un anv
Adquiriu de seguida un tub d'estany
abans era agafat a Falset un volts.
mines pagues postal en el qual conde crema d'afaitar BLANCA FLOR
juntament es trametien manifestos de
i l'adoptareu.
la Lliga i proclames abstencionistes
de la F. A. I.
GRACIA - RAMMES? ORACIA- RAISMES7
El darrer moviment "comunista li-

UNA CURSA A L'AMERICANA
AL VELODROM DEL VENDRELL.
—Al veledrom vendrellene se celebrará
el vinent dia 19, diada de Sant Josep,
a un quart de guatee de la tarda, una
cursa a l'americana, d'una llora i mitja.
cli, es, pral., els anunciats exemens pes fort. Es un apreciab:e resulta/ per en la qual s'han inscrit els segiients
Per a managers, per als quals Jaan al lumen Pes fort alernany, pece la meses:
Cahardu-Jornet. Alblnyana - Rafecas,
inscrit lacres aspirants.
critica alemanya assegure que t'a
Ferraede- l'erres, Bachero-Brullas. JiA l'objecte que aquests apeguen guanyar per nielt poca diferencia
filenü.Serra.
exactament quan els corresponda
Aque s ta cursa té una gran imponenexaminar-se i no hagin de perdre inúcia, puix que el gran corredor &liste
tilment el temps, el divendres al vesCerrarse,
vol prenclre revenja de la darpre, es procedire a un sorteig entre
EL BELGA REBRY VENCEDOR sera cursa celebrada aquest ve1Odeom,
els que han d'examinar-se, assenyalant a cada un d'ells, si ele corres- DE LA PROVA PARIS-NIÇA. — La cn la qual tingui la dissort de caure a
p onda presentar-se el dissabte o be darrera etapa de la cursa del set que causa d'una mala manobra tal venida
es disputase. sobre la distancia de d4 imencienada de raltre "m i re Caeardo es
el diumenge.
quilernetres (Cannes-Niea) s'efectue a penosa guanyer el primer lloc que en
Max Schmaling arribara demä.—
tarda del matees día de l'arribada aquella s'emperraren Albinyana I i RaDenla, dijous, a un quart de dues de la
reas.
de l'etapa anterior.
la tarda arribará a Barcelona l'exDels ion corredora que iniciaren
campió del món dels pesos fort Mar( cursa, en quedaren en peu 3
UNA CURSA DEI, C. C. GRACIA.
$ q ue e rell- —ArpleSta
Schmeling, al qual acompanya el seu
enfila( prepara per al proper
sortida
a
Cannes.
gueren
manager Joe Jacobs. Max començarà
Aquesta etapa fou guanyada per Le- cliumenge una cursa reservada a prinel seu entrenament per al seu proper
cipiants, amb el recorregut següent
combat amb Paulino des del día se- pebie. el qual aconseguí imposar-se en surtida del ligal social a les rail del
güent de la seva arribada. El seu una esprintada final.
Heus aci la classiiicació final de la metí liso a l'Avingusla del 14 d'Abril,
camp de training testé instaliant a
e ntin a amb la Rambla de Catalunya, oil
preve:
Sisees.
Rebry. 33 h. 47 tn. 6 s.; 2. La- es dorare la serreta efirial P 7r Seen17
Hom torna a parlar d'oposar Thil pa j e, 33 h. 33 ni. ye s.; 3, Archam- per F.56111gUe5. Martorell, Tarragone.
a M. d'Alfara.— "L'Auto" diu que batid, 33 h. 55 ni. 71 5. 4, Merviel, 33 le efssircarla. Sant Andreu, carretera
d'Horra, passeig le ilaragrm1l, At inge la
Jeff Dickson ha iniciat novatnent conm. 54 s.: e, Louveit, 34 h. 5 ne
ele la efutualitat i passeig de G. Hesverses per egresar Maree! Thil al segons; 6. Viene, 34 h. u au. tt s.
nender. en estará situat el ¡Inc erarrialindó d'Europa dels pesos nt:fi fort.
ELS SIS DIES DE PARIS.—Ahir
Martínez d'Alfara. No es parla encara cometeda aquesta preve, en la qual re- h ' di. Total . 75 quilOmetres.
de la data del mate.
Entre diverses premis hi ha una rnpri
nen part iiuu lee de eerreders de veriFreddy Malee abandonará el seu table classe. Gairebé tres han sobre sor- eer a equins de rete corredmrs.
títol de Campió del món del pes
tit en les diverses modalitats del cicliaL'EQUIP DE LE. C. CATAI.A.
— Diuen de Nova York que Ered- me en pista.
e,1 In temporada qNe
correrfor<
Prengueren la sortida quinze equipa, r6lrell éa diumenge defensarsn els celers
dy el iller, no !melero fer el pes. abandonará el seu ti101 de Campió del inteerats per: Guerra-Di Pasen (ita- elz 'istien,tiete,st, a veteraea ensilas sen els senien dels nese s ploma. Preximament lians): Leiste - Pienenresa
besare ame Tonne Canzonery i mes Pi j nemhurg-Wal s u helandeses) ; J Cali
Primera cateeoriar Francese Cnnrle,tard ame, Flamee Bross per al Cant- Aerts-Charlier (helgues):
Buysse- la Jiisep efernbrado i Sacarles Forre.
pirmat mundial dels pesos Ungen
1)eneei teelgues): eeneeel alernanys ); Broccardo - Ginibretére IIMINCIIIMMMEMEGINIZZIMIMIGEIMIEMIO
Tormo contra Tassin.—Josep Tor- franceses) ; Cherles
Pel issier-Leduk
mo. de la vimeria del qual solde (frances es); A. MP.gne-lenat
(france- Frontó Princioal Palace
M i enard doeevem compte ahir, sea ses) ; floread, si-ef
nuton ¡franceses)
bu iii. (11111 p eree, pira j'f
enfrontat el dia 15 a Nancy. a Tassin Daven-1-1. Lemnine (franceses): ChnurvRECALDE I - ULAC/A I
Billy Duffi, un dele managers de Fahre (francesas 1 ; Richard-F. Futre
Carnees, a la presó.— El tribunal de (f rance ses ) : Ceems -Pecq ueux (trance
cemlen
Peix-E,
fran.,,,,,).
Nova York va condemnat abano sos
1 TIENET LADEE DF L'E, C. LES MALLADARAY MENDIZA3AL
dahir BilIv nufil, un dels manager,
de Primo Cernera, a friere meses CORTS.—Després del primer semestre
Nit. 10'15
de me s e. L'esmentat havia dissimulat mIel campionat de Turisme social de l'E.
p u men una part impertant deis !tetes C. Les Corts, que temerla el primer de
GURUCEAGA
. GUILLERMO
ingre s sos. La cresa que se Ii seguí ‘ eternitre passat i que finire el die et
Conti
hevia erésser falleea el p a s sat mes traeret. ha resultat la classificaeió sede genere pede Rilly Duffi asseesere eii•nr
t . lmidrC Penet, 27 nunts t ue quite- INIGOYEN III . OELAYA.GOMEZ
aus es vicaria al corrent amh el fr.,'
despees erhaver percebes el emane que metres : z. Riesr4 Calen. i 323, res.,
Ii cerresnenie del matx Leughren- nectivamene: 3, Salvader Breques, re
FRONTÓ NOVETATS
Cernera. Com hern sip anue ,it cembat i 577: 1, Jesep A. Palau. u; i 577: e.
M'Uf, Diml:CRIS
fret en de- dore finaneer 1 Pille Duffi Angel Galeya, 15 i szs, 6. Vicene L6Tarda, a les 4:
no he finge altre remei que ingres- nea. 14 i 343: y, Ioaqu i m Eiximenn,
GALLARTA II - ELORRIO
o. Jean
sar ä lt nres6.
e6e: 9. Ramón Fredo, 7 1
SFr. 11 i sea; FIrts a V elassifitatte
centra
Vetllada a Madrid.— El vinent diUNA rrit5A nr. vP.TFaAss A
CHIQUITO BILBAO
vendres, al Frie! de Madrid se cele- !.A VISTA.—Tenien roe s seme rice data
- QUNTANA III
brará un reinee a base ded s segiients isris isisr i el F.. r, Sant efsrtí té en eresFM, 5 les ¡VIS:
combets, Anilla-Iglésias, Sobral-Feha ; eme la relehreele d'una musa per e ve
QUINTANA II - PASAY
i Villar-Zuazo.
terans, ner a 1, mtal la es compra ami
matra
Neuael baté Lewinsky. — El pas- en hen assertiment de premis.
AMOREBIETA II - UNAMUNO
No poden, entesar cuenca le este de
ar dia 9, al efaeison de Noca Yerk.
metano per «KM@
l'elemany \Vahee Nentel va vencer fa seva celebrad& podem dir que
l'emerja King Lewinsky, els dos del serà celebrada axial.

ELS ESPORTS
o
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Avui a l'Olympia

GIRONES CONTRA WILLIAM
CH. BROOCKS
REAPARICIÓ DEL MIG FORT
ANTONI HORAS
Gironès disputará aquest vespre al
ring de l'Olympla el seu pgimer combas de l'any 1934. Horn sap per endavant que Gironts es presentará ben
preparar, car això és en ell norma
que ben rares vegades ha fallar.
A l'interès que la presenoia del
Campió d'Europa del pes ploma desvetlla, cal afegir-hi aeui la curiositat
eels aficionats que no ignorant que
aquest any ha d'ésser de gran prova
per al nostre compatriota, voten apreciar quina és a l'hora actual la seva
forma. Horn li ha triat per adversari
en la vetllada d'aquest vespre un pes
ploma antes, molt jove, del qual tenim ben peques referències. Eis que
Iban vist entrenar-se diuen que es
tracia d'un heme rápid i fogós. Le
mis a mis, els empresaris ens han
dit que figuren al seu record viereríes sobre els seus comparriores
Tommy Hyams i Johnny Peters, eis
estala sen efectivament dos bons pesos
ploma britenics. Peters no fa pas dues
setmanes que va vencer etatchens
per puros en 15 represe s . Si 13roosks
ha batut efectivament Peters, si l'ha
batut regularment, no 1. ha Das dubte
q ue el dembat d'avui entre ell i Girones ofereix molt bones perspectives.
La presentació d'Horas, tan esperada pel públic, figura igualment al
programa de la reunió. El contri/1cent
del mig irrt lleimhatã és el base Irastorza, al qual tal que Horas guanyi
sense apellació si és que vol mantente
el seu rang entre els p esos mig fort
p e n in su lar s.
Reapareix encara en aquesta vetllada el pes Ileuger efestres, el boxadornedador de la Barcelonesa, al qual
hom oposa l'aragones Martín, prou
conrgut dels nostres aficionats per les
seves darreres vicebries.

BOXA OLYMPIA
Aquesta nil, a lee 1015

Eadevenlment pugllistle
&IBONES

• L CH. 31100C18

ANTONIO HORAS - YRASTORZA
Entrada general, 3 ptas.
Dissabte i diumenge vinents esamena per a managers.— La Federació Catalana de Boxa, ens anuncia,
que els vinents dissabte, dia 17, per
ia nit I diumenge, dia Id al mate
tindria lloc al seu local. carrer Xu-

Ciclistne

Les Lletres i es Árts
CRONICA DE LA POMA

"Poemes`l de
Xavier Benguerel
Coneixíem de Xavier Benguerel la
seca excellent novela "Pigines d'ado'escent". primer premi del rellenes
de noveles conectar per l'efímera
collecció popular "Les ales esteses".
Ara el sea primer volum de poesia
("Poemes". publicaciens de "La Revista". 1934) ressegueix gairehé ell
rota la seva totalitat els mateixos camies. Imatgeria blanca i sentimental. Adolescencia i saburbi. Si cace!.
tuem el poema "Aram", tot el llibre
resta submergit dins un clima i un
paisatge molt determinat.Cl7ma i
paisarge !non del giro d'uns anys
i que ha motivat tot un ample sector
de literatura i de pintura, França, i
dr refon Catalunya, en tants aspectes seguidora fidel d'una mestressa
abassegadora, va descobrir ei suburbi.
Precisant mes. l'evasió del suhurbi: pesque en aquell fervor pele
tanals trencall, les cantonades polosses i assolellales i les festes
harr amb música de pianos de maneta i barraques de tir de ea:cm i
caerouesels que fabriquen viatges
sernpre una mica extreordinaris, hi
havia tot un pesit de melangia i refús i el desig mes o menys explicit
de no fixar la vida en cap quotidiatetar intentant acolorir les hiores amb
els colora meravellosos i ingenus que
decoren les fustes de les barraques
de era. Les pateta de les sales de
pintura s'ompliren de tot aquest paisatge una mica aspre i dessincerat.
Tot un corrent de poesía resseguí
tumbé aquestes vies una mica 'natalfiases. Hi llagué una entesa que agermaná poetes i pelma. Alguna COS1
de grup: Salvat-Papasseit, Barrades,
Sánchez Juan, entre altas. Desapareguts Salvat-Papasseit i Barrades,
Sánchez Juan no ha abandonas mai
del ter aquest n'en, que, si mis no,
cenyeix o decora tosa la seva obra
En pintura, Joan Comiste/eran continua
pintant les seves noies esllanguides
distretes i els arbres empolsinats. I
ara, el tot predominant d'aquests poemes de Xavier Benguere— corollari
liIncde les seves "Pigines d'adolescent" segueix aquesta fidelitat. Les
hores rnenudes i sentimentals són
evocades amb un to entre camele i
emocione. Tora una oceanografia tediosa, grisa ¡ mat, arrenglera paraulea. 'fardes de diurnenge, elegia, terrats, convalescències i 'omitís. La influencia de Sánchez Juan marca Indubtablement bona part d'aquesta
doesia. Saberla tot el que hi pot haver
en aquesta impressió de confusionisme rnotivat per la semblança de par.
satge. Amb tot, estem convençuts
que aguaste influencia existeia i de
vegades se'ns p resenta d'una manera
innegable,

Segona categoria: Mulo Pujol, Lleonard Mora i Ma tee Martin.
Tercera categoria; Francesc Panisello, Antoni Vidal, Josep Albees, Alions
Garcia i Gabriel Boa.
Quarta eategoria: Manuel Baró i
Salvador Rovira.
Principiants: Joan Blas/ Pere Escoda, Josep Vives, Pasqual leasanella.
Rainten Castel, Jesús Garcia, Jean Planes, Frederic Vilaplana, Josep el. \ele,
insto-, Amigó, Dant Cantieri, Antoni
Iniesta, Jereni Gasees, Rateen Ronda,
Andreu PSrez, Ferie Prebins, Rangel
Casanoves i Jaume Vile.
Tres ells ventosea elements, ime entre altres mires cempten el d'unir a
Ilur modestia una gran voluntat ¡ entusiasme.

Natació
INTENT DE RECORD
Avui, dimecres, a les Óds de la tarda. Anua leueschatirecle nedadora del
Club Seciete de Lugares, intentare, a la
piscina del C. N. Barceloua, en la qual
1m vineut entrenant-se, el minora:1mM
del record suis dels 400 recrees ese'
;hure.
Pel resultar dels seus entreraments
hom espera que acollare/1We rebaixar
resinentat record, que está establert
/11 , 26 s.
LA COelPETICIO DELS INSTITUTS SALMERON I SALMES
El passat dillur.s, a la piscina del C.
N. Barcelena els nededers de l'Inserte
Sal/Iteren i Balines celebrasen diverses
preves de natació i partir de waterpolo.
La piscina de l'Escullera es veie titelt
concorreguda destudiants, que palesaren
el, <ces entusiasmes per Ilurs representants, que II/Marfil a,tuh delit per tal de
demostrar Iluir superioritat en l'esport
que practiquen amb preferencia.
El resulte tècnic de la j ernada Loa
el següent:
so meires Iliure: I. tlfurierbs (Balines. 34 s. 4-5; 2, Cardes II (Salteesell), 35 a d 3, Beltran (Sain/eri.5111„18
.segons; 4. ROSSilly01 iBl/nleS), 42 3.
3-10,
metres dime infantil: 1, Cardes

iSalmerend 111 s. 2-to: 2. Mas IN' (Balmese 2n s.; 3, Vilaplana 5Salmeren).
29 s. .2-m; 4, Mas 1' (Babees), 29 s.

Rellevaments j u eo: 1. equip Sainteren, integro Per 3farti, Peltran, Usandiza g a II, Genzilez i Cardes. 3 mii. 17 6;
2, equip Balines. forma t ner ROSliny01,
as, 3 in.
Ric n+s, Mas II, Ferrer i efuried
Ir 5.
100 metres brea: 1, Miravitlles (Ralmes), t ni. 48 S.; 2, efuriedas (Belmes), r In. 55 11.: 3, Martín (Salmenin1,
m. 57 s . ; 4, Mastines (Salmerend
minnt' 4- 5(5,
roo meres lliure: 1, González (Salmerent), 1 ni. 33 s.: 2, lisandizega
(SalmerAnl, t nt.

s,

Water-polo: Eouip Salmeren: Carees, Beltran, Ferreres, Usanclizaga II,
Benavent. González i Martín, 4 golt:
«neo Balmes: Bruguera, Rices, Rossi-

Ele papegais brodats damunt la vä- E. T. A. Hoffmann, perque ;tensen)
[m'a ocupar-nos sobretot de les illustrase m'emporten la gira del llençol,
cions ami) qué l'ha enjoiada el dit
Ludwig Enders.
Dels dos aspectes o caires que lesEl manubri es deis% les
entranyee rnusicals.
meinst conte del "Pot d'or" presenta
vessava de regalésaia des del punt de mira de l'art de la
(La butxaca
Fi bales, illustració, o sigui l'ombrivolament
me n'anava a la Lira deis somnis abris- fantestic o nòrdic de runa banda ¡
( sala) l'extremada estilitzacie preciositzant
oriental de l'altra, eis dos distinto as1-ti ha edhue aquella mateixa pre- pectes o aires del, quals, si els
ocupació musical i el gust del em- guessim assenyalar amb cubres o perpane si be cal dir que el so de la sonalitats de periodes "elessics", ens
poesia de Benguerel is menys agut apar que fosen el Rembrandt de l'una
i melles contrastar que el de l'extra- part i l'altra la miniatura perra, abrí
ordinari poeta de -Divagacions". Pre- com de les "modernes" serien el
cisament Benguerel sentida complaU. Kubin i el Beardsley; d'aqueas% dos
re l s en paliatges mis uniformes, sen- aspectes, dones, MI-lustrador de la
se gaires accidents en els qua's el pseeent edició, Ludwig Enders. ha
matis i les tenues tranafiguracions emprat decididament el caire darrer,
tenen una majos importencia. Així es a dir. l'estilització exuberantinent
també en Benguerel trobem mis preciosista. Innegablement aquesta
ireqüentment una inacie inexistent no pot éster pas mes adequada alesen Sinchez Juan — fil de vegades de hores que es tracta de donar forma
rel i alguna vegada la gráfica als singularíssims esdevenipreocupació segurament extrapoètica ments que passen a l'estada de lard'explicar-ae. Per exemple, el vers einer Lindhorst, pecó tot plegat, sitete de e Nit", en el miel es repeteix quin les vinyetes en negre o les plaamb no massa fortuna una idea be- nes en color, forma un conjunt forma
llamees expressada en els dos versos decidís i unitari i d'un estil que ens
anteriors.
recorda bastant. per cert, el de les
De tot el Ilibre assenyalariem
illustracions que Valentina Hugo ha
poema "Atlant", que s'aparta per la dibuixat per a aquella mateixa traducseva tónica i per la seva audácia de cie francesa dels **Comes estranys",
la resta del libre. El tema es extra- d'Achim ven Amen, que Andre Bre•
ordinàriament bell, i malgrat que ton ha preiaciat.
meses versos siguin del tot desiguals,
M. A. CASSANYES
él en aquest poeme un Beneuerel ens
d éme una mandestacie mes original
i mis neta de la sera innegable perAVUI A SANTS
sonalitat. Podriern transcriure molts
fragments per confirmar les 'lastres
paraules. El poema té una forma Darrera lliçó del curset
arlient a la grandesa del tema i el
sobre Ramon
Ilenguatge obeeix fidelment el poeta.
Ara el nostre elogi huna Misten
Aqueo vespre, a 7 . 30 h.. titiclei Bor
sems e regateig. Potser hi Ita alguna lu darrera Ilieó del curset que sobre
rosa noniés esbcssada i que no respori "Remen Llull" siena al E. d'I. de Sants
del ret a una seguretat completa, pesó el Sr. J. V . Fele ,
cus fragmenta afortunats vdlen prou
per assenyalar-los arel, pedra blanca.
Joan TEIXIDOR

EL CORREU D'AVUI

Ele Ilihres nous
"El pot d'or"
per E. T. A. Hoffmann, ¡Ilustras per
Ludwig Enders

* Segon Llibre del Sistema—La semana entrant vetia la llum una nona
obra d'Agudi Esciasans que porta per
titol "Segon Llibre del Sistema". Es uns
mena de dietari plitic-intellectual de es
vida eatelanista d'aquests darrers ans»,
que va des de la data de la inauguració del Parlament de Catalunya fin'
a la mote del President Mada. L'obra
¡armará un elegant volum de Peor, et
tres-centes pàgines i es venda al preu
de 5 pessetes . Per comandes, a les principal; llibreries.
* La millar !lista de roilaboradors
la troeareli a la Revisto de Catalunvo.
Trameteu la costra subscripció a Tape
neria. ro.
*
Dues rollereions indispensables:
-Eh ciesslcs grecs i llatins" i "Els Nostres Clàssics".
*
Gracia-Rombles, el notr, setmenasi
humeristic eme sesea dissabte satisfará
renhem. Valdre 3n dnrims.

Aquesta edició del tan deliciós tosn
significatiu conte de Hoffmann, que
ha reustrat Ludwig Enders, ens ha
jet rellegir una altre segada les estran)es aventures de l'estudiant Ansenn has a la seca unio amb Serpentine t l'enrolada • l'irreal regue
d'Atienes. No entrarme are mes en
el turnentari o l'exegesi d'aquest
come, una de les obres mes caracteristiques del Romanticisme alemany
per la sea simbolitzacie capriciosament arbiträsio-humoristica del triond
de la irraeionalitat, abrí cenit tampoc
ens estendrem a analitzar la tan cm
rion personalitat del seu autor: el GRACIA-RAMMES? GRACIA-RAMMES
Magistral, escriptor, mú a ic i pintor

nyoi, Pilar& Muriedas, Mach l i Subirachs, 1 gol.
Les senyoretes Argilaga i Beriet cracregueren 33 1 66 metres braza i
re s Pect iament , d'exhibició.
Tarta el festival la saltadora del C.
N. Barcelona elerce Heindedeu team()ion de Catalunya 19331 , que efectue
diversos salts des de les palenques, q::e
feren molt celebrats Pel D übli c escolar
que milpea la piscina de l'Escuilera
Llevant.
CAMPIONATS ESCOLARS DE
CATALUNYA DE NATACIO
Els campionats escelars de Natació
d'enguany han estar organitzate per
l'Associació d'Estudiants de Medicina, i
grecies a la gentilesa del C. N. Barcelona, sernpre tan amara de l'espere el
qual ha cedit la seva piscina. desteteressadament. Aquests campionats tindran Ilec els dies 17 i 24, a les siS de
la tarda, a la piscina de l'Escullera de
Llevant.
Aquests campionats servirme, d'acord
amh la Federació Catalana de Natació
Amateur, de preseleczie per al mate entre les universitats de Bolinea i Barcelona.
Hi ha inscrits els equips de les escotes
i facultats segtients, Facultar de Medicina. Facultas de Dret, Escota del Tre/mil. Estola de Coinerz, Batxillerat, Escola Industrial - Engillyers, Escota de
N bl ioteseries , Escola Normal de 11 (idneralitat i el combinat de Farreesia,
Ciencies i Estola d'Arquireetere.

Pilota Basca
FRONTO NOVETATS
nichts jugats dissrAft, to de mar; 1035

Tarda. — Quiaiela: Gaviria. Rubio
ezpiolea. Arreste, Zornoza. Guaneader,
Rubio: collocat. Gaviria.
Partit: Ruhioderrarte. 39. contra Ga.

viria-Zernoza çn.
Segona ce/Miela: Ganarte III, Amerehiefa, Quintara II. Lejena,

5;uanyaefor, Urzey: ceNocat, Amerehiela II.
Segen leerte: .1merebieta II - Letona,
43, enntra Ouittrans II-Vrosj •, 50.
Nit. — Selerehal-Perea, ss. contra
J'agu j ere-Pasare 42.
Quiniela ellueor. Ser/terrestr e, Inri,
Fierres, Villarn. Guanyadeirs Semerrestre : colleras. Inse.
Se e e n mete Mitgor - Villara. 3e. eones» Inra-Flerrin, 31.
ro r tits jvgits diumerior. ti de enlri; ig34
Tarda. — Quiniela: Pruden, Relee,
Urquidi, Algorteho Comisados,
T'eliden; conoces, PuiAgt.
Parte ¡‚naden, Urepqdi, sn, enntra
Ruhio-Pujana. 47.
Segena quiniela Quintana IV, Urzu. Unarnune, Prea. Chiquito Ganarte. (de-Invades Chiquito Gallerta; cenecat. Unamene.
Segon Partit: Ganarla II-Chiquito
Gallo -tu, 38, contra izaguirre-Ahasnla. so.
Kit. --- Parte: Zarraga-leuregui, 22,
centra Izaguirre-Abaxele. 45 ,
Azoiolea, Somorrostre, baza.
7

Arreste, Zorneza. Guardador, loza; collocal, Arreste.
Segon pares: Inza-Somorrostro, 32,
contra Azpiolea-Zornosa. 40.
Partits ingats dilluns. 12 de tirare 1934
Tarda. — Quiniela: Anee!. Sarrionaidia, Pruden, Urquide Pujana. Guanjadar. Angel: enHetat. Pujana.
Partir Sarrionaindia-Pujana, 3d, contra Argel-Lequidi, yo.
Segona quiniela: Chistu I. Fe-tiende:.
Zoreoza, Narra I. Begeees III. Guanyador, Femeniles: cellocat . Chistu I.
Seseen parte: Ferander-Begofies
so, contra Ch i stu I-Narru I, 49.
Nit. — Partir Chequee Bilban-Campes. 38, centra Narru II-Quinsana III,
sí nunts.
Quiniela : Rubio, Gaviria.
Algortefie, Somerrestrn Guanyador, Al:torre/lo: crillecat. Azviolea.
Segem partit: Azpielea-Algoeterm, 35,

contra Gaviria-Somorrostro. 13.

Futbol
En defensa del Campionat
català
El Barcelona, i per conducte de la
Federació Catalana, ha dirigit un remenicat 5 la Federacie Espanyola per tal
de protestar. mar reseectuesamenr, ges
no sereei celehrlt raesemblea genera
extraoreinerie demanada per la maicerm-,
de clues, d'acerui amh el ente dispesi
l'Esteret. t inesteix en que se celebri
eme Inés aviar miller per tal d'evites
eeriudicis majnr5. als clubs que, cele
fiara en el: acords de la famosa Tenencia. Ten sen ascendir de eateenria.
En l'esmenta t comunirat, el learceleree
fa una vea defense del postre Can/.
Monee el nteal eres/ havra sinaver repertat la ponencia si hagués tingut e.,
contrae fautonomia dr mi gaudeix 1.1
!r-istra Vede sacie.
A questa actitud del Barcelona en defensa del nestre camnienat l'Ilmera.
ri/bi els a fis-ionats b han tragrair.
NOTES
Dillurie. a l'Estadi le Vista Alerte,
es irme un ene-entre amistes entre el n i " na el Ba‘drie de El Ferrel i vencll'equin local ,er quatre punts a rar.
muce ta per Balmansa (P. Clara i Patas.
El Girnila alinià lherra fdespres
Verse. Terredenot, Triss. Prieto,
Mardereu, Nancleen. Xifrete Clara
mitunvl i Pnees.
— Els dies te 1 in el Barceleme e es
Reus per tal de hi--remaunqip
lar des partits.

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en
catalä i abans de les nou
del vespre, a la Iledacci6:
Corts Catalanes, 589, ter
Les d'esports, a Barbarä, 11

e

Dimecres,

de mare 'de 19 3 4
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DIVENpRES

ESTRENA

EI gran film de l'Ooeä
. N.
.,
7
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amb ROBERT MONTGOSIERY - SIADGE EVANS
WALTER HUSTON .., JIIIIIMY DURANTE
Adquirir' les vostres localitats amb anticipació per a
aquest meravellós espectacle
Avul I demh, darreres proJecclons de
BELLEZA A LA VENTA i EL ABUELO DE LA CRIATURA

EL

ci N E 1
3

LES ESTRENES
"El poder y la gloria"
Fox

Fanthsio

.-1.3
Å?r
%

Tinirnv Dolan, un boxador que no crea
ni en l'amistat ni en l'amor, però que
pensa que cal aprofitar-se'n i que fins
explota el sentiment de l'amor filial,
fent creare que no viu mes que per la
seca asare, quan aquesta fa anys que
ha mora
Per¿i un dia, en una baralla, mata,
sense voler, un periodista i, abandonat
pel seu manager i amic i per la seva
amiga, que li roben el que porta i es
maten en un accident d'auto, es troba
que rúnica manera de salvar-se és ferse passar pel mora que no ha pogut

ésser identificat, i fuig,
D'aquesta manera es troba en tot Un
altre ambient. Entra després del mort,
en un niki de persones desinteressades,
troba l'amor i, arrossegat riel que el
volta, acabara tornant a boxar i caposant-se a ésser reconegut per un policia.
Perú aquest, en veure el canvi operat
en Jimmy Dolar]. a darrera hora admetrà que s'ha equivocat, ja que un altre
cop 11 0 havia fet fent condemnar un innocent, i el deixará en llibertat.
Dauglas Fairbanks jr. ens dóna en
aquest film una de les seves /Iones interpretacions, comparable a aquella de "Cavallar per un dia", que els que la van
veure no podran oblidar. L'acció del
film. així mateix. és viva, plena de moviment i d'emoció i durant tota la seta
darrera part. plena de l'angoix a de veure el protagonista a mane de la policia.
Archie Mayo. el director, sap anar
i ntensificant l'emoció a mesura que lar dt i horn arriba a perdonar-li
nue fati acabar bé les coses. Un bon
film.

"El adivino."

actual, de la vida de Thomas Gardner.
Aleshores voldricm veure els actes i la
seva justiiicació, peró no en tindriem
una visió total; no en veurem la seca
critiza contradictòria i és per aix6 que
ens sito preseMats explicats, jutjats i
discutits a través del seu amic ¡ la tauIler daquest. , el (mal en parla segons
el fil deis records i el suggerintent deis
feto
evocase per les paraules que en t'exe
pi:c.-t
j ó va pronunciant pel reu compre
o va
. recordant com pronunciades pel sea

Catalunya

Warner croe

Tifidat es anales "rife Mind Reeder",
rlirieit per Rey del Ruth, fetnerefiat per
So!

AVUI AL

cord a l'altre d'una morera tota natural, quasi per ell tot sol, cnrn si les
paraules i com si els records que hi
corresponen ell mateix els provoqué,
Exactament carn el viatger que, havent finge por de marejar-se, va notant que cense sentir-ho. va adaptant-se
als moviments del vaixell. D'aquesta manera, l'espectador, transportat pel ritme.
va contrastant els diferente moments de
la vida del rrotagonista i el fil m. que
comenta arel) els funeral , de Thomas
Gardner 1 amb la incredulitat de la MiIler del set amic. acaba amb la mort i
amb el comenciment final en la grandesa de la vida del difunt,
I aix6 no es pot donar. cono ja hem
dit, simnlement explicant la vida i arentares, sinó que cal explirar-la abans per
escrit, i amb art. Aixd és el ene ha fet
l'arnumentista Prastan Sturge: i des'
aré, el director W. E. Howard.
Spencer Trama actor que podriem qualificar ¿'lucid, ens dóna el protagoni sta i
Collera Moore. que feia t ernos, ntnit de
temps que no vélern al llene 12 seva os'.,llar, tots (ins a travé a da les dier,ses e,
racteritzacions. pera, amb una bella unitat de earacter.
Un bell film també. 1 un non encert de
la Fox i de "Mirador", sota els aus picis del qual ha estat presentat.
"Su

tima pelea"
úl
First National

Catalunya
Film dratintie

titulat en ovales. "The
Lile of Jimmy Dotan", dirMit per Árchic Ma2,s, i amb el segiient repirti,sent: Jimrny. Dentales Fairbeaks funinc.
Peggy. Letrita Y OrfUg. Lutin, Alnic Maa
Mollee. Phlaxer. Cuy Kibbee. Budgie,
Fiji Doran,". Sam. T'orina.

Es interessada la gent, o hé hi ha en

el m'e, encara. persones generoses?
neUs ad el terna d'aquesta vida de

«,n.
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GRACIA-RAMBLES!

GRACIA-CAMELES?
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El film ens presenta a histúria d'un
aventurer
lira nur, després de provar diversos negeeis, tnts igualment elevals. es fa endevinador de pensament
per guanyar diners 1, PS clar!, en guanya, es eaSa. fa desg raciada una pila de
gen!, i la seva muller. i a l'últim acaba
a la reas& Perú sabem que sita penedit de tot, i nix4 ens tranquillitza.
\Vareen William ens delta la seva
acostumada interpretació, i Ras' del
Ruth una direcció que ens remeda la
rio • Srtv ea fugitivo". de Mentan Le
Roe, red Binan/ dels diferent s episodis
anth manes. roles de tren i fulls de calendari. Un film interessant.
A. FERRAN

D'UN FILM

k URBE

* A Paris s'ha constitult el "Sindica t de productors cinernatográfics
independents". S'assegura que en
cap adversari, tal com es deis, de la
Cambra Sindical Francesa (le la Cinematografia. Pierre Guerlais ha estat elegit president de la nova entitat.
* Edward Harrigam, el pare de
William Harrigam, el Dr. Kerrip
el film "El hombre invisible", fou un
deis factors mis importants en la
fundació de l'escena a Nova York.
Cont a escriptor se significa puhlicant
més de so obres, sostenint ell sol, su.
rant an anys successius, quatre teatres de la City. De les que tr r a merni.ria han deixat recordem "Old La.
vender" i alees. Per a la mare del
seu pare David Brahma escrivi especialment una obra de gran éxit.
* Una multitud de paisans es
congrega davant Les muralles del palau dc "La reina Cristina de Suecia",
demanant a la reina que expulsi de
Suecia larnbaixador espanyol.
Quan la multitud arriba al palau,
havien de cantar una caneó amiga,
"Engelbrelts Marschen", una marxa
znMtar favorita de les generacions
fa tres segles.
Però en II« de cantar aquesta caneó, una multitud de r,sii cMc-cents
buntes començà a cantar: - liappy
Birthday to 'sou" (felicitats en el
natalici).
Aquesta °carrete:a Migué el seo
origen en el les desser aquel' dia el
natalici elel director Nfamoulian, que
sicigia l'escena.
Demanaren que parles. Marnoulian
declina Llavero &manaren que parles Greta Garbo, la qual, coas de costana també declina. La multitud insistia. Llavors Marnoullan, perque C a
llessin, dentaria a Hand, l'ajudanta
negra de Greta Garbo, que eta parles
en el nont seu.
Hazel obei, i els dona les gracies,
de part de Mamoulian, i la multitud,
ja satisfeta, canta "Eengelbrelts Mars citen", toril havia d'haver fet en m'n-

cipi.

* En el film Columbia "Un breve instante" hi veurern Carole Lombard junt amb Gene Raymond, (me el
recordareu de "Zoo in Budapest"
("Huérfanos en Budapest"), pellicula
que ha estat l'èxit mis gran de la
seva carrera artística, ara s'anuncia
ANULES? GRACIA- RAIABLE8l

des, per primera vegada a Barcelona ,
dues de les més admirables Cantales
de Joan Sebastiá, la Mino. 50: "Dones, la salas, el vigor..." (gran coral),
i la núm. 161: "Vina, dolça mort"
(contralt, tenor, cor i orquestra).
Completaran el programa uns itnportants fragmente de "La Passió segons Sant Mateu" (contralt, violi solista, cor i orquestra), i la Cantata
núm. lao: "Desperteu, diu la ven
forta" (soprano, tenor, baix, cor i

niels, Randolph Scott i Barry Norton, tots ells proa coneguts perquè
ens facie esperar a/ab interés l'estrena d'aquesta pellicula que s'estrenar à acial en un deis principals cinemes de la nostra ciutat.
orquestra).
Aquesta sera rúnica auclicié; del
* James Whale, el director de
"El hombre invisible", el film Uni- Festival Bach, la qual sera donada
exclusivament
per als socio de l'Asversal que actualment es projecta al
Tívoli amb gran exis, és el director sociació de Música "da Camera".
deis films de la mateixa productora
Associació d'Estudiants de Medici"El front de Waterloo", "El doctor na. , Casal del Metge. — bleus aci
Frankenstein", "La casa de les om- el programa de la sessió dort erg?,
bres" i petó davant del mirall", nitzada pels estudiants del sise curs
pellicules" totes elles que junt amb la de Medicina; la qual tindrà lloc
sessió cinematográfica de l'obra de
da 15, a les deu de la nit, a la
Well,, són prou, perquè situem aquest sala de festes del Casa) del Ifetge,
director entre els millors d'aquests dos on poden adquirir-se invitacions:
darrers anys.
* Marcel L'Herbier, el director
"Els mestres cantaires", obertura,
que es fea famós en temps del ci- R. Wagner. Piano: doctors Antoni
nema mut amb "La inhumana", esta Morales i Teodor Torner.
actualment realitzant "Scandale", film
"Tempo di minuetto", G, Pugnani.
inspirat en l'obra del mateix títol
"Siciliano -rigaudon", F. Francoeur.
d'Henri Bataille i que és interpretar
"Allegretto", L. Boccherini.
per Gaby Marlay i Henri Rolland; el
Dansa espanyola de "La . vida brefilm s'esta rodant a la Villette.
ve", M. de Falla.
Doctors Vicenç Tornee, violi, i Teo* El cineista francés Chistian dor Torner, piano.
Jaque está fent el muntatge rle "LAII
troce Menace" i de "Vilaine Histoire",
"La violeta", Mozart.
mentre ene Marcel Allain, autor dels
"Frisança", Schubert.
"escenarios" d'aquests films que for"T'estimo", Grieg.
men part de la sèrie "Une heme dan"Al recó" (De "La cambra de'guise", treballa en el "découpoge"
ocas"),
Mussorgsky.
das naus films.
"Romance de Solita", Pittaluga.
"Jota -, Falla.

La Música

Pniim j ese!, el segiiem rei•tirinuen n :

C'nindra. [Vareen Ifiillícm. Syrvia,
Ceu q aure Cuttunings. Frank, Allcn Jen-

Film presenta en sessió "Mirador"
kins,i *Pres.
jota :
dirigit p
er Willians K. Howard,
arafiat per James IFong Howc, segons
Aquelles persones <me sizein aficiona
ornar/lea origin
al de Preston Sturg
es,
-desaconultr/imb,adoes
ment:
reparti
Thomas
oteb el srgüent
cartes i fakirs, tindran in desen gany i
Gardner. Spencer Teers'. Salita Collera
una bona lliçó si van a veure "El adi3foore. Henry, Ralph Mor g an, Eve, He- an7.
ag
D aquesta manera la narracióafa
vino". perquè hi trabaran els trucs de
len Vinson. Tom Gardner Jr.. alíen( unos movirrent
cillant
que.
Si al erin- que es valen aquests cavallers per trenIones. Mr. Borden. Henry. Kolker La c ipi desorienta una mica, potser per un re els diners dels seas fidels. Perd. a
muller de Henos, Sarah Padden, Toril excés de dialeg explicatiu superposat a més a Inés. hl trobpran les conseqüen,
Bilfy O'Briert.
Henry-J.(infantl.
(infant),
c..,,,,,,,i johutm
litiiiigan,
Farrrii ,es escenes evocades, /volt abans de mig eles que el fet de posar-se a mans
film l'espectador agafa el ritrne de la tal, individus pot produir. i potser seAlacDoltaId.
narra ció, s'lli adapta i pasra d'un re- can n14 cautes una altea cegada.

Un dels arguments mis forts a favor
de la nostra tesi, tan sovint repetida aci,
oye la base de tot film es traba en la
literatura, i no, com aci es creta en una
ó, el trobem en
mena de fum i inspiraci
la continuitat de les escenes de "El puder i la glória", impossible destructurar si abans no s'ha escrit, i encara amh
trna técnica molt sólida de fa composició literaria
Pera', el mes curiós del cas és que,
agafat ei film per algú que deseonen; aquesta técnica, podria fer-lo servir precisament per dir que "El peder
i la glöria" és "explica!" sense tenir
en compte l'art d'escriure histöries i nomis escoltant algú que com bonament
sabes, l'expliques sense cap ordre ni cap
art, quan és precisament tot al contrari,
perque l'art esta justament en saber cia .
cae les coses de manera que hom oblidi
cuiner i cuina i, mes que tota altra
cosa, les parades del mercat. Peris sota
de tota aquesta espontaneitat. de tota
aquesta naturalitat. hi ha furt, , res
nass que l ' art. 1 film en el prinrpi del
m'A era la mraula, en el principi del
cinema és la paraula, perd escrita.
"E/ poder i la glöria" és la història
d'un home, d'un capita d'indústria deis
que tant abunden als Estats Units — una
personificació, dones, d'una elasse —
gran borne segons el sea amic latino, que
n'explica la història, la "veritable" histöria. tal corn ell l'ha viscuda al seu
costat. a la seva mullen en tornar dels
funerals del milionari.
La trailer fuga an i el parer de nopinif, pública, que veu l'exterior, els artes que, considerats superficialmem, eón
criticables i fins punibles. Per.; l'amic
en sap els mi,bils, i els diu. I. poc a pne.
aquell borne que als ulls dels estranys
era el nom d'una gran empresa, com una
/Tan :lima de fer diners. (ceda i inexorable, es va humanitzant i ens mostea un
drama punyent.
Per aconseguir aouest resultat no n'hi
herid pa, prOu amb Una relacid directa.

que en aquesta darrera pellicula que
distribueix Cifesa se situara com un
dels primen galants del llene mundial.
* En el repartiment de "La hora
dol cocktail", hi trobem Bebé Da-

NOTICIARI

"El atajo discreto", Granados.
"Corpus", Zarnacois.
"Menta i farigola", Toldrà,
"Es juny!". Larncte de Grignon.
Mercè Plantada, cantatriu; Alexandre Vilaita, piano.

Festival Bach per l'Orfed Catala.
L'Associacio de Música "da Camera" ha començat el repartiment
d'invitacions per al Festival Bach,
que el nostre glorids Orfeó Catalá.
juntament amb una nombrosa massa

orquestral i els eminents solistes

II I
"Arabesc", Debussy, piano.
"Cake-walk", Debussy, Dansa.
"Marxa fúnebre", Chopin, piano.
"Dansa catalana", Pons, dansa.
- Mazurka". Borodinc, piano.
"Petrouchlta", Strawin.sky; dansa.

A. Fornells, C. Callao, Emili ‘'enDescans
drell, R. Fuster, E. Toldrá j V. M.
"El puerto", Albéniz, piano.
de Gibert, sosa la direcció de Filias"Bolero", Popular, daesa.
tre mestre Lluia Millet, prepara per
"Dansa", Granados. piano.
al dia 21 rraquest mes, al Palau de
"Jota aragonesa". Pons, dansa.
la Música Catalana.
"Sarcasme", Prokokieff, piano.
En aquest Festival Bach, que cons"Polca de lequi:ibrista", Blancafort
tituirá, no cal dir-ho, un dele esdeveniments mes importants de la vida dansa.
Joan 'Magrint 5.
musical barceloMna, seran executa-

1

Sallt¡ Dleri fic:iiófi fatr
ko s fa Moreno.
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DEMA, DIJOUS: ESTRENA
GRAN ESDEVENIMENT CINEMATOGRAFIC
Programa monstre -- 3 grans estrenes, 3

El

fil imo exiierimolo Or, Orioiel
del

"ABRANNE" (Brigitte Heim), producto d'un experiment
clentíf lo, dona formada sota el buf d'una ambició sonne
mida, es la tragIca heroina d'ageest film singular
La primera gran producció argentina, amb els tangos
i cançons más moderna I originale, espacialment compostes per a aquest film
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Remolí de pas_,.,nr.,, nIseNez.

.c..sces u , n;ra, dIsfressats

per l'ambient del cabaret. Actuacl6 Insuperable de

PAQUITA GARZON
Orquestra típica argentina de ROCIEMTO FIRPO
Jazz Orquaetra Americana "RENE COSPITO"
FILM B. G.
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TEA
LES ESTRENES
Barcelona: "Señorita" (Mademoiselle), comedia en tres
actes, de Jacques Derval
El teatre Barcelona t1s ara, amb Faca
tuació de la companyia Rivera de Rosas, una Sinestra oberta al mies. Sense
ella ens hauriem asfixias ja per manca
d'oxigen. I no és que signin genials
totes les obres que ens presenta. No en
té res, de genial, sobretot "Señorita".
Té mis aviat una lleugeresa i frivolitat, si més no, aparees. Peró :quina
diferencia del pseudoteatre religiós que
estere condennats a veure! ¡Quina diferencia, sobrctot, dels rescalfats castissos que ens trameten de Madrid, cada
dia amb menys substancia, cada dia mes
baixos de sostrel En la comedia de Jaecines Deval tot és intelligent, tot és de
bona i fins dexceHent qualitat literaria.

Teatre Olympia

te
A
lv

per aquella atmosiera de frivolitat ql'envolta—els autos, els joiells, els
senyoreta de companyia es
passar pur mare veritable i sen
amb les seres illusions maternals:
acomplert el sau somni de tenis un f11
sense la intervenció de l'hame.
Hom pot extreme d'aquesta
dia un sanitäs alliçonament sobre e:3
Peril ls de la llibertat i de leducaci5
les noies modernes. Perú per arribar
nancei s l:aulatornohi a hi aglautsedney oc Tr e taar ec eoscommo2a

l

Dos solament: No: en l'obra
són una mica monstruosos tots els componente de la familia. Hi ha alguna
rosa de foreat, de dur, que urca: tense
Subte de l'actitud de l'autor, que no és
pas la millar en el teatre: la d'explotar un cas rar, una troballa emainyosa,
mis que de pintar uns caràcters,
que de fer a fons la satiraa d'uns cosuna.

tunas.
'hra és ben presentada, i la senyoreta Ida ,itaita principal protagonista.
la

cumple l'escena amb la sera boniquesa i
Altrament, al revés de les alludides
sernblen sentDomènec GUANS2
pre, com hom ha repetit més d'una vegoda, la mateixa, el reina té un dring
de novetat, és una enginyosa troballa.
Te sobretot un miss. una mica Lid, una
factura rara, un accent singular. Té la
modernitat d'un cok-tail. Sobre un fans
de farsa molieresca, l'autor manta una
comedia psicológica, a la qual barreja
gotes de melodrama. La mixtura, perú,
és ben feta. Te un gust homogeni. Dan
la seva singularitat precisament.
Horn ens presenta una familia rnol t a DIVENDRES: ESTREfiA DE DOS
la moderna. Cri pare egoista 1 vanit‘53,
una mare Ileugera, un no; estult i una
GRANS FILM
noia que és el compendi de la moderCal?
nitat en el genere. Els esports, el ball,
JA(Keelith
el joc, els flirts san les seres ocupacions. En un d'aquests flirts, un deis
a ux N ENA
tanto flirts que la seva mare judica
hilt t'Uf
tense importancia, ha tingut una rellisvittua tiatn•
cada... Diu que es matará. ¡No 5erU
Witt ffl4C1P
prou la seca frivolitat per a deturar-sel
CO D Y•
En tot cas, al seu costat hi ha un rar
personatge: la senyoreta de companyia, El film deis que són esportius...
un ésser repulsiu, egoista, dur, astas,
calculador i mar. Sense cap gracia I deis que ho seran despres de
personal per a atraure els homes, s'ha queveure'l
das soltera. Ella els detesta, peró, els
bornes. Mai no s'hauria deixar tocar
per cap. Perú vet aci que en saber
que aquella noia está grávida se lu desvetlla l'instint de la maternitat. I ella
será qui salvará la noia de la vergonya.
Hom inventarä que la noia está
Hom se l'endurà al camp. En tornará despeé, d'haver infantat secretament, estará disposada a revelar-ho Ist
als seus pares. Perú la vida que l'envolta és massa agradable, i la seva Ilibertat massa deliciosa per a renunciarhi. No: ella avorreix aquell fill qee
podria privar-la de la ioia de viure. I
menee_ es deixa emportar altre cop
comèdies madrilenyes que
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tos espknixer deVersalles-lasietrio cortesanas
54 amores audaces y los suphecia crueles
Sisen de tema a este magnifico film.
UPA, LA NOMA 01.1. 041NAL.M.00 amip
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eternament frívola 1 alegre

Humorística visió de

KARENNE

UN GRAN ESPECTACLE A PREUS ECONOM1CS

DARRERS

DIES

mmozweffloNower

LA PUBLICITAT.
diu que tot peritarlic que vulgui puAixa no és un conflicte primitiu, si, vor de la proposició de Ilei concedint
blicar-se sera assistit pel Govern. nó que és una nova pretensió del se- una pensió a la vídua de Rodríguez
L'Estat is neutral en el conflicte i nyor Luca de Tena de inantenir re- Cadarso, rector de la Universitat de
ha de mantenir cl dret de tots. presàlies, i això és el que manta el Santiago. Oposar-se a noves construcAquest mati slan publicat "El So- conflicte.
cions navals de guerra. Autoritzar el
cialista" i "El Debate'', ¡ segons
El senyor PEREA ORIA, popular: senyor Araquistain perqué requereim'anuncien, aquesta nit es publicara I els assassinats.
si la justa reparad ó dels greuges que,
"La Epoca -. Si alguns vaguistes
El senyor LAMONEDA diu que la per part de l'anomenat doctor Alba
pretenen impedir la publicada de unió d'empreses no está assistida de fiana, va ésser objecte en la sesear>
qualsevol periòdic bäpisruen que no raó. Que diguin al senyor Luca de de divendres passat. Oposar-se a l'eho aconseguiran, perque el Gavera Tena que ells no tenen la culpa del l'evasió de les tarifes ferroviäries.
no ho consentirà de cap manera.
conflicte i que admetin el principi que També s'Ira ocupat el grup del proDespres fa un elogi del poble de 51 el fill del patri') te dret a dirigir una jet:te del senyor Bujeda per a comMadrid, que ha donat un magnific indústria, també en tener/ aquells que batee la manca de treball. Igualment
exemple de civisme, ja que els es- fa vint o trenta anys que treballen a ha estudiat ele projectes parcials de
cassos incidents que s'han prodult la casa. i que no se solidaritzin le, p ressupostos per a unificar l'acció dels
no tenen cap importancia. A la pre- empreses asnb el fi de represàlies, i menthres de la minoria en les Cornisgunta que mala iet el senyor Manta llavors es podrà resoldre ei conflicte. sions corresponents.
sobre el misteriós henfactor que s'a- Afegeix que aquests dies s'ha converEls diputats per Extremadura s'han
costa a l'obrer minervista dA B
tit la casa d' - A E C" en una comis- lamentat de les ordres donades pel
origen del
del conflicte, he de contestar- saria, puta que alguna °brees detin- Govern, que dificulten l'aplicació de
li que el Govern no ignora el fet, i guts als seus voltants han estat con- la llei dintensiiicació de conreu en
que he manat fer-ne una informada. duits a amical edifica on ha estat es- aquella regia. A tal efecte, el senyor
Ente ara la informada no es com:Martínez 11 erras interpellara el mipleta, perque no en tinc prou amb
Diu també que el mini s tre ha e n nsitre d'Agricultura.
Ha estat Ilegida una proposició
el que ha pogut saber la policia i
a algar/ -viatpersonlm
per tant no puc avançar res respecte almers d.a B C a perqua acudissin
Ilci de Crescenci Bilbao sobre la paal resultat de la informada. L'ataca Governacia. Acaba insistint en qué ele ralització de les mines."
cosa que puc dir es que el dit 1/en- obrers no han provoca t ni busca t el EL SR. PUJOL 1 LAMONEDA
factor ni és un agent del Govern ni conflicte, el qual és fin de l'empresa IMPRESSIÓ OPTIMISTA RESun diputat socialista. Termina dient il'".' B C", e s pera manifestat en la PECTE AL CONFLICTE D'ARTS
que el Govern empatara els drets frase de "a casa nieva mana jo".
GRÀFIQUES
de tots els obrers que vulguin trebaEl senyar S.a LAZA R A LO NSO
En acabar la sessió s'han trobat
llar.
rectifica. Din que no pot acceptar que als passadissos els senyors Pujol i
El senyor MALTA (Honoril rec- sigui obligatori tractar amh el: sintifica. Diu que li interessa saber si dicats, i que en canvi 110 es pugui trae- Lamoneda. Aquest, que havia surtit
les empreses que disposen ara de tan anal els obrera. directament. Aixa del sala de sessions quan parlava el
personal nou tindran obligació de equivaldria a una dirtadara. s eda un senyor l'ujol, li ha manifestat que no
l'hacia sentit demanar la paraula
pagar indemnitzacia als obren va- Estat dintre d'un altre lastat.
que si havia sorna del saló de sesguistes: és a dir: si la vaga és legal
Confirma que efectivamen t ell ha sions no havia estat per descortesia.
o biegal. Agracia al ministre de Go- cridat isis, obrera pera no ha estat Con/ a
p rova de la seva sinceritat
vernacia les explicacions que li
/ice indicar-los que cedis s in en Ihm:
donat. i diu que no li basta que 2, to drets ; actitud::: el< ha critica perqui• ha pregat que li maniiestés el que
havia <Id et/ el seu discurs.
s'hagin venut periadics, cal garantir constantment rebia queixes de lee
El senyor Pujol ami ho ha fet i el
també la vida dels obrera que era- coaccione que pesaren sobre ells, senyor
guin treballar, perque precisament areacrivien dient que volien tornar nde:tau Lamoneda, aleshores. ha maavui mateix— afegeix — liem enser- al trehall, i jo colla saber si aixa era
El nostre esperit está inclinat
rat un obrer dA B C" vilment cert. Aquests obrers eilt deien: "Som
buscar una solució. La soluciti podria
assassinat als voltants de l'edifici associats, pera a/1cm a la Iluita em- rasen
que el director dA E C" add'aquell periódia.
pemats ¡ contra la nostra valuntat. metas l'obrer tninervista origen del
El senyor SALAZAR ALONSO Tornariem al trehall, pera tenini por." conilicte,
pera cullocant-lo a part deis
rectifica. Diu que aquella obrera que Jo els vaig esposar la situacia dels
abandonaren el treball a IA B C" no eompanys que haurien de quedar aco- abrers associals a la Casa del Poble
realitzaren un acte illegal. Corn sigui miadat,. i ella ein contestaren que i donant la seguretat que, no caen:ira
que e; problema arribava al ministre de lamentaven nmt la situada, d'aquests cap represalia. Al senyor Pujol li ha
serriblat acceptable la fórmula i ha
la Governació, una vegada acomplerts companys, pecó que ells estaven dis- convingut
ami/ el senyor Lamoneda
els tramas legals, el problem tenia un posats a tornar al trehall. (Grana ru- que demä realitzarä les gestione oponaspecte legal. El Govern es preocupa de mors.)
tunee
amb
el director dA E C"
la modificació de la llei de vagues.
Ei senyor MENENDEZ: Ja el coatta/ el Comite de vaga.
Nosaltres — diu — sentim igual india- nec a S. S.
I.a impressió als passadissos de la
nació que S. S. per l'assassinat d'un
El senyor SALAZAR ALONSO:
respecte al conflicte d'Aras
obrer de l'"A B C". No degué caure No m'importa. No sóc dels que es Cambra
Grafique, era optimi,ta.
en la lluita sindical. Els obrers no san molesten quan els diuen que seas coassassins i els qui en les lha tes sindi- ncia, cosa que no succeeix a tothom. LA MAJORIA DELS DIPUTATS
cala recorren a aquests rnitjans san asEl senyor M EN EN D EZ : Sera per- ENTRE ELLS MELQUIADES'
sasins, i no obrers, pera jo he de dir qué cobra cinc mil pe s setes de :a ALVAREZ, ELOGIEN EL DISal senyor Mama que alai', é5 un mal companyia del Nord, per un dictamen. CURS DEL SR, LAMONEDA
general al país. Anem a posar-hi tenue, (Rumor; i protestes dele radical,.)
En terminar la sessia han estat
El senyor SALAZAR ALONSO molt poca els comentaris als passaaneto al desarmament total i absolut.
dissos del Collares. La majoria dels
tense consideracions.
es congratula que sigui a temps
Cal acabar amb els crims. i si per al resoldre el conflicte, segar': es des- diputats han thigut frases d'elogi pes
desarmament de que hem parlat no ens mata d'alguna: manifestacions del A- al discurs senyor Lamoneda. Ila
basten els mitjans que tenue, recorre- mor Lamoneda, i afegeix que di esta apuntat —han dit —soluciona que si
disposat a aprontar totes les eircums- ;al/ recollir-les i encarrilar-les el mirem al Parlament.
El senyor GOMEZ (Traían): Per tanciesper resol/lee'', sempre que nistre de Governació poden solucioaugmentar les tarifes ferroviaries. s'estigui <Entre la llei, perque el que nar definitivanient aquest problema.
nO es pot ten és obligar l'empresa a
(Grans rumors i protestes.)
Ela periodistes han preguntat
El senyor SALAZAR ALONSO: qué accepti determinats obrers, ni a senyor Melquiades Alvarez (Olé esSi no tenim mitjans per acabar amb qua acomiadi l'obrer origen de con- perava de la setmana parlamentaria.
aquest estat de Coses vindrem a densa- filete.
—Ah!, no ho sé—ha contestat.
El senror BESTEIRO: A veure
rar-los al Parlament tan eficaços com
—Creieu que es dedicara als hacalguin. Acaba dient que solament te- si trencarà S. S. aquesta possibilitat. ver, de la clerecia?
El senyor SALAZAR ALONSO:
men la guardia ciad aquella que san
El cap dels liberals det p acratee ha
fora de la llei; els altres veiem co L'anic que vull dir és que no trobo dubtat un moment i ha contestat:
la guardia civil uha garantia. (Grans manera possible de proposar tina so—Ja veurent can.: es planteja
aplaudiments en els radicals i en les lució a aquest tema. La nieva obli- debat.
gcie ei assegurar el compliment
dretes.)
Després ha elogias el discuta del
Ei senyor LAMONEDA diu que els la Ilei. (Aplaudiments.)
senyor Lammteda i ha (lit que s'aEl senyor al AURA (Honori) recti- preciava que lesna un g ran domini i
organismes obrers s'han vist
contra la seca voluntat, al conflicte. El fica novament. Diu que si els obrera perfecte coneixement del tema tracque passa és que fa mis de trenta anys de "A la C" no gaudien dels bene- tat.
que "Prensa Espatiola a . excepcional- ficia económics deis alunes, ,per qué
L'INCIDENT ALBIÑANAment a Madrid, s'ha obstinat a negar el no protestaren? Jo asseguro que hi
ARAQUISTAIN
dret dassociatió. Quan els obrera in- ha obrera a "A B Ci" que guanyen
tentaren associar-s'hi seis anienaeava el que no guanyen Ilurs companys
senyor Araquistain ha estat
de
cap
mes
empresa.
amb el comiat o seis acomiadava, neautoritzat aquest matí per la minoria
Creu que el; patrons tenen perfecte socialista per a contestar al sala (le
gant aixi aquest dret. Aixi lii hacia
empreses, fine a l'adveniment de la Re- dret a dir "a casa nieva mano jo".
sessions les paraules que li dirigí el
El semor LAMONEDA rectifica, i senyor Albifiana e/1 el seu discurs
pública, en que el seu personal no era
associat. En proclamar-se la República, diu que quan els obrera de "A B C - Faltre dio. Ifa visitat el senyor Alba
els obrers de l'"A B C", amb el can- pratestaven ere/1 amenaçats sempre aria/ a fi de demanar-li que assenyali el
sentiment de l'empresa, s'associaren. l'acomiadament. Insisteix en qué la so- 'nomen( opra-til per a la seta intuAmb això s'aconseguí que no tinguessin lució solament es possible recolzant-se y e/ida. El senyar Alba li ha comesexpancia les violencies que semblava cts aquestes dues bases :en que les eni- tat que el senyor Alhifiana estava
presea no se solidaritzin amb le, pretera malalt i que per consegüent no ashataca de produir-se
Retarda que la casa d'"A B C" quan sions ei "A B C" i en que no hi hagi sistira aquesta tarda a la seasia. Queen temps de la monarquia ocorrien con- represalies.
da, doncs, ajornat aquest assumpte
flictes en alguna altea casa, oieria a
El senyor PUJOL pregunta: —I per fins que el senyor Albifiana estigia
aquesta obrera seus, per tal de vencer. que es perjudica m'apreses contra les restablert.
anca l'organització. Pecada que tant qua ls nO tener/ els obrera cap reclama" ABC" com "El Debate" juren el e únics da?
periòdics que s'oposaren als comités paEl senyor LAMONEDA: —El proramas que funda el senyor Aunós. Les blema ha arribat a l'organitzacia i s'ha
autoritats de 'A E C" es van negar, enverinat. Com es natural, l'organitzaen ternas de la monarquia, a que s'exer- Cid, no te cal) desig de telar cunflictes
c í s inspecció de cap mena a la casa.
amb una empresa q ue hacia costat
La primera inspecció que es va fer res menys que una revoluciar l'aconsedespeé, de proclamada la República, la guir que els seus obrera iossin associats.
Madrid.
— la aavenlut
vaig fer ¡o en compam la de diverses
El senyor PUJOL: —Es que es prerepresentacions obrercs 1 Patronals, las tan que les aldea cmpreses cuaecionin d'Atada
r Agraria ha Iraartes de la dita inspecció estan al Jurat "A 13 C"?
nia:- ala periallics otta nata 4.11
Mixt i san vergonyoses per a l'empresa.
1 • nn mple que en
111.n nri
senyor LAMONEDA: —I que pre- lit
"A B C" na sols no comen fins a tén la Unió d'Empreses en solidaritzarNietut die l'eatal /l'alarma. la Gas
l'any 153t amh la legislada social, sina se amb aquest periúdic'r Insisten; en
iasia nrganil ¿aclara del Colique per tal de posar els reus jornal. que la solució ha dessen a base del,
ge."... de Jovenlut s lis ajornat la
a l 'alçària de les altres empreses. hagtré principis que abans ha expusat.
aelebtaitati de r e sumida( Congras
a'augmentar algans jornals en un cert
El aenyur Et/LINallt, comunista, creu
la projeclada manifestariO a
i fine en un dos-cents per cera.
Es refereix a l'anomenada participada que tant la vaga d'Arta Gráfiques com 1. Esearial, fins als s110S 2 O, 21
( 1 0 1 propon eilOs
en el s beneficie i diu que a un ()bree al la del ram de la canstruccia han cstat
per le, dretes, i ataca el
q ual es paguen sous de 2.y,on peggetec a proeueades
Govern,
que
governa
nomas
en
benel'any menys del que es paga en alter',
cases, fié se li poden regalar a fi dan,. fici daquelles. Com que l'aradar s'es250 pessetes. Ahans de la República. els tén en Hurgues consideracions, el pre- Les facècies dels feixistes
obrers de dia treballaven sis liares a tots sident l'invita a que acabi, ¡ el senyar
Madi ¡d . p_ —A h rarrer
els periadics; a l'"A B C" se'n treballa- Bolivar acaba el sea discurs diem a
ven set. Els obrers ,le nit trehallaven tots, tant a socialistes corn a aoarqus0 1n 11 10 1110111 a la Ctmat u
hs
te,
que
la
,al
y
del
proletariat
eaa
aci6
C"
an
treballa't
cine bares. i a rA 11
>Mil" 1) .. 14i4112". Ott tut
ven sis. El periadic mte mas s'ha re s i s en la forrnació d'un govern dabrers
saltad danoint la polla d'illoi
-talesmiorc;hta"ABC campero/s.
c n ' 1 Novia. aparegitt aquost
/Grane rialles.)
i no obstant — diu dirigint-se a les eireEl senyor PlaJOL Mimé breument walf F)isi adla ton/ oren] esmaltada
- vosaltres que tant us indigne,/
ara. no vàreu saber pratestar contra per explicar les seves interrupcions an- 1:1 fel ha pr a dnil verla carita
j 11;1 delerniiiial que 4,.1'..141"A E C". Si ara as poseu a favor de teriors, i diu que parla nomas Perquè
l'" A R C" as que voleu perjudicar la consti en el Diari de Sessions el sea e] . oiessin algu»s grups davont
nostra organització. Diu que "A E C" ha judici que aquesta vaga l'han promoguels quals tuin cal sil
defugit sempre de frutar ama l'orza- da els obrers de la Gasa del Poble
solls pee la mdicia. Despeirs ha
amb
fins
sindicals,
sina
amb
una
finanització obrera, i si ha hazla de fer-ha
rala( esboveada la insignia feiha estat sempre de manera indirecta.
litat política.
xista.
Es Ilegeix l'ordre del dia per a la sesNo nbstant. ele ahrers terien també
ele seus dret s . Neaaltres no dem,nem sii, ile denla, i s'aixeca la SCS5iö a tres
la nretensia d'enviar el Sr. Loca de Tena quarts de !loa del vespre.
a tractar amb els aceioni s tee del
PELS PASSADISSOS
El projecte de llei llega pel
dic. en
en comptes de tractar aria/ cli. Na
-rb s tant, també els accionistes tenen dret
ministre de Justicia
ACORDS DE LA MINORIA
a assabentar-se de la yapar o cal,
SOCIALISTA
al Parlament
/Veja dels seas dirigents. - A fegeix que
quan els obrera van anar a reclama/
Madrid, 13.— Al Congré s , a dos
a l'em presa. amiesta no ele rantestä res quarts d'onze del mata sha reunit
Madrid, 1 — El peojecte de
mas sinó que a casa seva manava ella. el grup parlamentari socialista, A la
Es refereix a la fórmula proposada ser 1'21 ele la tarda ha a ba ndona t la reu- Ilei llegit prl ministre de Justi" El Sol ", i dia q ue la pronnrcionalitat nió el senyor Largo Caballero, el cia ul Parlainent fa referancia
propugnada per aquest Peri6dia vol dir /mal, a preguntes dels periodistes ha a Ist juslieist municipal ¡ lendeix
que si es trabas vacant una placa d'un dit:
restablir om la sera vigencia
a s soeiat, anuesta seria coberta amis sin
—No res, senyors; estera en vaga total cinqui. ¡le Ist lii
altre associat i si hi ha arrés varant una
A les dues de la tarda Ira acabar la de Justfeitt Munieipal del 5
nlaea d'un obrar no assralat. seria co- reunió i el secretari del grup, senyor
de 19n7 i n . s deroga el
rel
bert, amh un altre igual. FI senvor Luea Lamoneda, ha facilitat als periodistes geist de
de Tema entén que la ampo/ahí ‚'ha de la seguent referencia del que s'ha del 8 de maig tle 193 1, que adquirf
forra de .per lit del 3
recluir a un sol ras de nombre i el que tractat:
"La minoria ha acordat votan a la' de dosel-libre del mateix any.
!DI E $ ler una seleeció.

S'ha ajornat l'exhibid()
popular agrària

Dini ecri s 14 de març 'ele 123 1

Darrera hora LES COMARQUES CATALANES
INCENDI EN UNA FABRICA
DE CALÇAT

Anit pausada, cap als vollards
de dos quarts de dotze, els veles
de la casa número 36 del carrer
d'Amaba. s:arlonaren Que al segol' pis de l'esmentada casa s'llavia pi talud un ineendi. Immedialamen' tequeril l'auxili dele
bombees, que arribaren al cap

poes moments d'haver estat
avisals, amb wat bomba de la
Central i dues del quarteret dp
l'Exposicid, a les ordres deis yenyors Jordit ¡ Sabadell, respeetiva nimit. Tainhe acudiren al lloc
de de la Guardia Urbana senyor Sans, aint.
personal a les seves ordres.
Al pis estnenlal Id ha inslallada una Fallara de caleal, pea_

pietal
II senyor
alue.
A II, baver-Ili /litiga a!
Ido, 55 l'hora tle comen/ale el tata
•ques1 iii flota deseobert latos que
les llames ja s'havien prapagat
a gran pata de les existimcies de
calCill i malevials, i per . ons
monten/ s fan 1011100 11110 01 Inc es
propagavia a illgt111 ;inri, dele
pisos de la malviva casa.
qual !nonti els veins es van venia.
obligals a destillotjae els seus
domieilis.
Orados a l'aelivilat. desph . pada pele bombees, el ftte va [nulo'.

ésser d.-imitad al t'al) de pava
patona. 1 fiel/ ,Ilftle;11 del Inh doSKt i s d ' una hora d'haver-se deEnvara fIllo de notment s • igtiara la quanlia de les pardales.
;iquestes sOn de considerar:id, cae
el local malteada nombroses
existo:moles de calçaf. No °co y regueven desgrücies personals.
Segons setubla, les existencies
eslaven assegurades.
REUNIÓ DELS DIPUTATS DE
LA MAJORIA DE L'ESQUERRA
Ana passada, pels ralt, de le s /lela sota la presidencia del semar Mearee
a reunir-se al Centre Catalanista de la
Ramhla ute Catalunea la majoria parlamentaria (le l'Esquerra al Parlan/mi Catala.
L'objecte de la can/atentada era la disens,i6 de l'organitzacia sanitaria a Catalunta. d'immediata presentació a la
Cambra.
La reunió. a la qual assisti el GmeeIler de San/tac Dr. Deliras. i la /ama
exacta totalitat dels diantat e de la majoria, va araban a primero- hores del
mata

DE L'ESTRANGER
LA DELEGACIO COMERCIAL FRANCESA ARRIBA
A LONDRES
¡amarc e . 13.— La ilcliittaCi comercial francesa, que sota la preeMancia
del senyor Larnoureux ha de prendre
p art en le; converses encaminades a
la conclusió d'un noit Tractat de comere anglo-francés, ha arriaat aquesta
nit a Londres.

e_

,
QUESTIONS LOCALS

Al maree d'una

im-

mediata publicació

kalaüuerina
And: una joia prultatdontent sincera heIrm granos, fe r misiá d aquistes
raIlles, una borla liosa als OliliCS de Bulaguer: D'aci a poca dtrs aparca-era a
la matra caltai el primer m' amero d'un
pr r itidie setmanal destina/ a ;millar pes
interessos econinnies i industrials de la
cmtat.
Eins °va; Batuquee Ira Intima/ d'una publicació d'aqaesto indole, Tots rls
periódies i rcz • isks que iban edita!
de ntolts arrys 0/I(ti han estat insfirats
a hase de fer lora mica dc literatura i
t'ea. Lis trates comereials i reoninnies
han Cabal iothora neatiyits fels MidorPrs • estimuladors ‚1' 'i '
publicacionS que, altroment,
el nostre
propdsit besaugar.
3lai co,,. en aquesta ocasió J20 podia
ésser mes oprrtiara la idea d'una publicoció semblant. Si em's no, influir°
— Creb:111 HOSUllre3 — a donar alguna
idea, a iniciar alguna realització Per tal
que la nostra indristria i el Ilustre corneeÇ 1!0 COM ara fan( a la deriva,
parg aé es an fet real i palpable que
',cutre Tarreya, per exClEple, asança i
s 7,/ii/Ltiii,.0 en la PruSpert101 deis seas
mercats 1 fires, nosaltres retroreaint.
l'uct st'ric de fets polities, que no és
aquest el montent de tornar a retreure,
han utotiznt a qué s'atribueisin .injustaurrnt a Balaguer censures prou transeendenials per1 rO a 1nofts els serveisin
de fretext pie anar o atoan alter
realitzar Ilicrs compres. 1 d'aixa
— que per a la sida palpitant del m'ere
comere- representa una minva eroubmifoeca inzpOrlaut — PIS tr"Cl 1/0 s'ha
preocupat itingd reivindicar-ho donant a com‘ixer la falsedat d'aquestes
ttories i propugnan: per halt desselllamera del noslre comerç j de la nostra
indristria.
Si hem volytit propagar dquesta hora
ami, un rutueusme ton arcentuot lia esSal perqU, . la idea, de frendre solidesa,
fat aporrar beneficis extraordinaris a
la 'rostro cinta,. no fas perqrQ mi/miren
negliyir les publicacions de caire lilanun, que serteisen per enaltir la cultura ¡ l'expauclimeat d'una espiritualitat
be,: reconfortan,.
voldriens fluir e l prescurt orticle
SCE 50 rentan- 0r (0111 reieM am14 satisJarcié °que pa florida bah-gala de la
cultura halagneriint. L'Orfeó ha rrpres
les seses tasques, i prepara per a la
sigilia de rasque: 101 roncerrt extrao r
-divar.Pel
'ha r4 da h ril el grup
l i ei on ats teat ral dc la riostra cinta, reas
pareixera anh una solemnitaf que esfrrent no defraudara eis balantlerins.
Tat aara as un aanetema da, tivilais que
nr. : s avia aniraa en rana de fropanarse i que per (lisa ens plan de .r1 4 ralllar ol:n b ,ferriuuís roatentament,
Cal que els i,V3 Que S . I117/7
ele la publicaeiú que hrIn anotar
ur.'s aman! 110 es hm, in en el eami i
areihin sease defallensa als desliar Que
slran propasa!. E! a, u treball eta do!,
ten, que .cerä le n real ¡ sersirä de base
i,,fs els henguerins ens redres
5rut and, manumitat en defensa de la
frosperitai del nostre corriere i de la
uoStra

310ISES ARAN

BADALONA
Excursió accidentada :: Desaparició
Conferencia Concert Tranquillitat
Badalona, 13. — Durant l'excursió
efectuada el diumenge passat per l'Agrupacié 1:-Xecri011ist5. de FOriea Badal°.
al a la font del &calla un ciclista atropella ei veli excursionista Caries Ferrar, de 8o anys, i Is causá tan greus
ierides al crani que mori al cap de ata
d'halar ingressat a l'Hospital de Sant
Pan de la veina capital.
— ha desaparegut del seu domicili
patera Manuel Ruiz i Llamas.
— El dice n dres, dia 15, la iv,stra dia'
ungida conveina i ineravellosa artista
de la guitarra Rosa Lleret donara ena
cOnferencia i cancera al Foment
Cultura 1 Treball de Vilanova.—C.

L'HOSPITALET
Detenció
Teatrals :: Per a l'elecció
de ''Miss l'Hospitalet"
L'Hospitalet , 13. — Per la polida de
L'Hospitalet, eomplimentant ordre, del
jutge de Sant ['chut, ha estat detingut
aquesta matinada Pere Romaguera, el
quai esta relacianat amb una truhana
d'un dipasit de bombea que, com es recordara, existia a la barriada de Santa
n'Unja, l'explosió d'una de les quais
motiva tot seguit el descobriment de
l'esmentat dipast.
— Diversos joves d'aquesta ciutat
amante del nostre teatre han iormat un
grup eseanic per tal de representar periOdicament les més rellevants obres esentes en la nostra Ilengua.
A l'efecte sabent que ja salan comene at els as-oiga del famas poema dramane de Josep M. de Segarra "La corona d'e spi ne s ". el (tual posaran e// :3cena /li gare de p.c.
— El ‚ha 14 del vinent mes d'abril
ha de procedir-se a l'eleecia de "Miss
Catalunya" entre les belleses que ostentaran la representació de les ¡iré, diverses poblacions catalanes, la qual ha
de concórrer en el gran certamen que
optara al titol de "Miss Espanyaa.
organitzadors a Catalunsa han confiat
la part relativa a la nostra ciutat a
i'Agrsspa;-i de Corresponsals Periodistes de L'Hospitalet. An/b aquest objecte han estat invitades les entitats toeals perqua particularment designin !usa
seryoreta. Despeé, tates concarreran a
un eoneurs que probablement s'esclevindra el dia 24 de mar,: en un Ineal no
indieat encara, atn,, assistència de les
autoritats elecint-se definitivament la senenreta que portara la representada de
pablacia.—C.

RIPOLLET
Protesta del Municipi
I1a causat justa intlignacia entre
les persones sensates d'aquesta tila
una correspondencia que inseri un
peritadio de marcada tendencia ihretinta el dissalite passat, en la qual.
entre altres Ileugereses, acusa la maioria d'esquerres del Consistori ti"?,'er dictatorial: amb els acord; que
arenen i qtre adlute priven a la minada la seca tasca fiecalitzadora en/
els a , ,urnyttes administratiu,.
D'aquest a s sumpte seas va parlar
en la sesea; darrera, i s'aenrtla per
unan i mitat sIe tats ele components
de t'Ajuma/nena tant per la majoria
d'esquerra i rahas,aires cOen per la
minoria de Miga Catalana. protestar
enargieanient del 'lit escrit, ensems
que diricir-se al director del rlit pc.
riadic per a la 'CV3 rectificada.

GIRONA
Jove mort per un autoOmnibus

del Municipi
Girona, 13 (Per teliforq. — A ia
retera de Girona a Palamós. terme
Vulpellac, un automòbil conduit pel se;
propietari, Pere Puig, de La Bisbal,
atropellas _lose? Busquets, de 26 ama
el qual ha mort a facte.
— Denla a la nit es remira el aa
de l'Ajuntament per tal de proceda
la tercera i definitiva votació dels arreas de la COT1/15$1,./ de govern. En la
citada sessió donara compte d'una pra
posició el ponent de Finances soba
prärroga dele pressupostos Per tal 1,1mestre,
— Un autaämnibus ha atropeaa

aquest rug í al carrer de Pedret un jala
que muntava en una bicicleta anarea
nat Pauli Valenti, de 19 anys, i ha ni.
saltat ara)) ferides a la cama i al
110E, de pronaatic reservat.—C.

SABADELL
La labor musical del mestre Bar.
Sessió setmanal de la
gunyó
Alees novel
Comissió de Gcvern
Sabadell, 13. -- El notable con,
positor, resident als Estats Units
compatrici 'lastre, senyor AgusC
Borgunyó, acaba de fer una impar.
tant tramesa de nou sandun g a or.
ginals, les quals no és de dubtar que
acial tindran cura de popularitza
les nostres cables.
És certament agradable reune
el nostre amic es recorda de la pa
tria. La seva darrera estada etert
nosaltres deu haver estat el :erran:
d'aquesta bella collita d'obres ma
acaba d'ofrenar-nos i que nosaltra
no podem per menys que agrair.'
Heu-vos aci els titols: "Ones
Saagara a, "Jovial", "La Puntaia
de l'Arime", "La Preurni rla a , "Pr.
niavera a, "Rialletes a, "Bella Terra.
N
i "Romántica".
— Dijous la Comissia de Guiard'aquest Ajuntament celebra l'accu.
turnada seas:a ordinaria setmanal,
les deu en punu de la nit. Entre
reduida ordre del dia figurava
dictamen per a aarovar factures i e
repartir/reta de m'otee per al sosten:ment de la Guarderia Rural duran.
l'any en cure.
— Eins al dia 3t del corren: r:
de atare poden efectuar-se les mana
missions de finques rústiques a a
Seccia de J'alances de l'Ajuntamerr.
— El linera dia 13 acaba el termal' prorrogat per a l'adquisició
plagues i controle per a tota mera
tl, vehicles de tracció de sang i bita
aletee.
— Durant el passat mes de
brer e, practicaren 755 serveis Dia
pensari de Raintgenologia de la G.
nica de la Salas, 5ubdividits en 1.
segtient manera: Terapia:alca fi,.
ea, 3219 serveis: visites practreades
345. i exploracians Ramtgen,
I.a Junta Administratitia de Vtatal i l'asa de Beneficanaia reasra
que les visites al susdit Dispensar:
san gratnitea i els serveis a pre,u
molt reduits. les hores de cisita
n ic lea nou a le e dotze del a a eS
ditous i

Dimetree,
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ESTRANGER

El 111 Reich

El govern estonià
La Hei d'ore decreta restat
Les derivacions de l'afer Stavishy
A l'entorn del desarmament
nització d'excepció per
Jevtitch fa una
¿El govern britànic prepara important exposi- Seria al:meada la immunitat de l'economia sis mesos
una convenció (Aria amb les ció de la política parlamentària de tots els
exterior
diputats?
potències europees?
Londres. 13. - El "Daily Telegraph"
creu poder donar precisions sobre la
nora iniciativa que el Govern britànic
es prepararia a prendre en el domini del
desarmament.
Segons l'esmentat diari, en el que es
refereix als armarnents aeris el G0,-ern
britänic, con/ ho ha indicat Baldwin,
treballaria en la conclusió d'un pacte
limitat a l'Europa occidental.
D'altra part, pel que fa als armaments terrestres, ben liraty, c un sla
pretès. de desembarassar-se Purment
simplement, abandonarai el seu propi
pla a profit del pla italià.
En resum-precisal'érgan conservador
-el problema militar com el problema
naval seria separat del probl e ma aeri.
Després d'haver admès la Unaots:L ' Ii
..3 reglamenta--tadeconilru
da deis armarnents francesas amb Earmament reglamentat dl Reich, el gevern britànic intentarla un nou tsiosc,
prenen per base les graos limes del pla
que llames demana a Franca de limitar
tots els seas eiectius i tot el seu material a llurs xifres actuais.
Al mateix t emps que aquest pla monafi o no. el govern de Londres consagraria la seva activitat diplomática a daNorir la conclusió dun pacte arri ent,e
le y potencies d'Europa oecriental.
Aquest pacte reposaria en el principi
la paritat i Anglaterra proposaria seno
enlate de bell nou que el nombre màxim
daparells t'es de cinc-cents per cada una
de l es parts contractanrs.
Londres. 13. - Abs Cercles oficials
es desmenten categòricament les noticies que han estat publicades per alguna
diaria angles o s i estrangers, segons les
guaba el Govern anglis tenia la intencié de convocar próximament una conferencia de les quatre principals Potén
4.e: de l'Europa Occidental i Estats-;
Units, la qual. fora del marc de la Societat de les Nacions, treballaria per a
l'elabo ra-i.; d'un nou o:ojee:e de con'en 5-, la-e el desarman/cm.

El govern Italia i els armaments navals
-Roma, 13. - " II Popolo d'Italia"
remarca que a América, Anglaterra
Erança hom anuncia mesures per augmentar les torees navals. )eclara que
la decisi daquests governs daeostar la
potencia de Ilur marna de guerra 34 llenes m'axilas consentits pel tractats
poden ésser considerats com un signe
àdhuc si rI cfalarmant no exastis
en llurs propbsits.
En el que es refereixa Italia el periòdic escriu:
"Italia no alta servit dc la facultat
de construir el tonatge de vaixells de
guerra que té Franca i executar els reemplacarnents proporcional:, peró ala()
no vol dir que !a potencia i Perirachat
de la riostra marina de guerra hagi solen un afebliment.
Italia, en efecte, ha renovat la seca
flota adoptant els tipos de vaixells
que no aún compresos en la conveació
de Washington i que responen mes a la
seva concepció de la guerra en la mar
i a la seca prt7Tia
Aixb no vol dir que hagi renunciat
roas& els seas 175.ono tones de vaixe , ls de
afegeix mis
Pl "Popolo
avalb
Tea decidan a dels governs asnería. andes i francès es relacionen amh la si unció politica general. atnh la Primosició del japó de trehar-se a l'època
del venciment dels tractats itsvc.ls en
p(M5e$516 (le marines de guerra del mes
alt grau de potincia u. en fi, la iaeertitud
de les disc-ussions sobre el de s a r m a -

de Iugoslàvia

Ha

estat separat del servei el director de
la policia judicial Xaviet Guichard

alemanya
Sobre les detencions

preventives
govern

jan& tos
res. &t'un

mi, fi-t. (

programa ecOninnic °Gens ;que

Tallin, 13. - L'Agencia
anuncia que eh senyor Parda*
president jriterí de la República
d'Estbnia, ha proclamat l'estat
trexcepciú a tot el país, pel 1,errImini de sis meses.
Les mesures de rigor adoptade, pel Govern estonia obeeixen
a les amenaces dels ex-combatenis que s'havien organitzat
amb caracter nülitar i disposaven de diverses formacions.
El general Laidoner, generalissint ele l'Exèrcit, que ha Wat.
encarregat pel Govern del /1mi:dómela de Fordre a l'interior,
ha declaras que la dissolució de
la Federad() d'Ex-combalents, la
delenció dels seus caps i la prohibid() del seu úrgan a la premea, han esta', executades sense
haver-se registrat ni et mes pes1 i 1 incident.
Ila afegit que cert nombre de
n Iirectius de la dita Federació
n pie havien estat empresonats,
han eslat posats en Ilibeetat.
Han quedat probibides totes
les reunions de carácter p0111 je.
•EI general Laidoner ha acabat
dieta que la tranquitlitat és absoluta a tot el país.
En un ordre del dia dirigit a
Uexercit, el vice-president de
l'Estat de Letönia comunica la
destituctú del major general
Toerwar del car p es: de cap de
lEs itul Major, j el nontenainent
Irr a substituir-lo del comandant de la segona divisiG, niajor
.zeneral Nikolaj Roe?.,

Belgrad. 13. - En Ocasit3 dc discuc 1 caräder esstistentmeni indystrial i comercial del tais Peri aquesla Iii que.
tir-se el pressupost del seu departaParís, 13. - Certs memlorcs de la Deciaracio de Guilboudtnnuis rls plens Poders de qui• dishasa
ment, el ministre dliers Estrangers, Comissió d'Enquesta sobre l'aler
ministre dcl Tercer Reich ha esta, aplisenyor Jectitch, ha fet avui davatu la Stavisky, l'avene estudiat a fons Iss Ribaud
Cambra una 'larga exposició de la doeunientaci .1 que el:, Ira
La Comissiii Parlamentínia que ernén cada sense l'aprovari,l del Reichstaq. ' , caestas sotnora electivament d'eses-ele teta rigi/sbtpolitica exterior de Iugoslävia.
mesa, pensen que podrien ceare's en l'afee Stavisky ha escoltat avui la
La intervenciO del ministre era vi- obligats a demanar Vaixecament de declaracié de Guilboud-Ribaud, el qual cia directa sobre lotes les ind,l,tries del
estar havia eonernt restajsi pals, potser 'm'e per motius rconihnic.e
varnent espzrada auuib motiu dels
la immunitat de diversos parlamem ha explicas
l'any In2't. per misia di-rasante -dor que nd pas
portants esdevenimenis que sdhan taris.
Les tendMcies tiltrademorrdliques d'algaleses
havien
estat les res es relacions
desenrotllat aquests darrers temps en
Perfs com que la Cambra faca vatots els ordres de la politica europea, canees durant algunes setmanes i que asid, Stacisky, així com les condicions auns membres del gavera i de bona par,
partit nacional-socialista hatien alarespecialment a l'Europa central i als seria impossible daixecar la immu- en qué havia estat nornenat, per mitji
de Dubarry. el 7 de febrer de 1933. aere- me els industrial& QUO erneut amenacals
Balcans.
nitat de cap membre del Parlament, gat al gabinet del ministre de Finanbaeressos. hola hostilimr entre
Parlant de l'abandó de la Societat eh comissaris creuen que seria presen v or Bonnet. En aquest lino ro- les diverses rederacions. lores Pulas al
de Nacions per certeo potencies i deis ferible que la Camina decidís aixecar,
ncsuisme,
allres arte el seouien Pels infrprojectes de reforma eventual ( a- a Mol excepcional i provisional, la mangue vuit memos.
ressOs protis. El aovo' ', hitleriä.
quest organisnte, el ministre ha (lit immunitat de tots els parlarnentaris Un estat dels 1.800 xecs
visl tau terill e,t aquestes dizeraimrirc
que la iinalitat perseguida era clara: abans de començar les vacances.
I.a Comissió Parlamentaria ha pu- Im 'eunuco& 170MéS irr Federar-loas fiestablir un règim de jerarquia entre
Aixi la justicia podria excrcir-se blkat utut estat dcls 1.8no xecs negociats dels i ha dissalt les altres, i viví ha
les potències. Ell creu que la realit- sense trobar obstacles de principi du- Per Stavi,ky en diferents establiments ii- crea:ti (liminar el terill.
zi.cié d'una tal idea portaria un cop rant les vacances del Parlament.
nancers. En aquest estat apareixen toles
les indirarinns de les quals ha pres nota La Bel d'organItzacló
fatal a la institució de Ginebra i greus La substituclO de Guichard
pertorbacions en Eestat (le coses creat
la Comisaiia coa/ per e xe mple: el rl(0
Beri'n, 13. -- Astil ha estat prom ulParís,
13.
En
el
Conscll
de
mipelo tractats. El ministre ha aprofitat
mero dels xecs. les dates. el ncm de les g ada la nova llei relativa a la preparadecidit
nistres
celebrat
onu
slra
persones a landre de lea quals s'han ex- ei,', (lel desenrottlament i organitzaci5
rocasiö per assenyalar que el primer
aniversari de la signatura del pacte substituir en el (-arree que exerceix . sedit. etc.
de recoma-tila alemanva.
dorganització de la Petita Entesa cl senyor Guiehard, director de la La contraautepsia de
L'obierte d'aquesta hei es remeiar et.permet de con s tatar que el grup es noticia judicial.
ablisoc d'organitzaci.; que pateiv la dita
Eins ara es desconeix el nom de Prince
avui un factor internacional recorteeen110MiA.
esoecialment a conseqüencia
El forense Dr. Paul despré s del mou
gut. la politica positi,a del qual en la la perscma que ocupara el dit carne.
A la Prefectttra de policia pre- examen de les despulles mortals del ma- la competincia etnre nombroses federacomunitat internacional ha operat amb
cions.
èxit contra els famosos plans destruc. cisat que la substitució del senyor g i strat senyor Prince. verificat avui, ha
La Ilei autoritza el niiniStre d'Econ,
tius de la politica revisionista a l'Eu- Guichard sola constitueix una sanció dit que les conclusions dels perits sén mia a reconeixer unes d'aqueste( Pedeper negligencia derivada de la no formals. El rnagistrat assassinat inri sotrapa central.
raciona. com l'anica renresentaciA de la
transmissié als interessats de la cita- mas a inhalacions d' una substitlicia
indú stria 1 exercir cl control i reglaEl Govern jugo:Jan esta insptrat- cié dirigirla als senyors Daliinier i tii g ire degué provocar
una profunda n'enlació d'aquesta Federad&
ha dit--per la intenció ferrna de con- 1/mal/d. peró de cap manera ori g i- anestesia. Després loa poaat vin a la
Comentant annesta lid. el ministre
tribuir a la pau internacional. Desitja, nada per una falta contraria a l'ho- via jimia, i la mort sobrevinguè per
d'Econontia ha (l i t que es tracia de readoncs, a Europa central i als Bal- nor i a la prohitat.
ii xa foment
titear
en tota l'economia el nue
CP.113 una organització gute pugui mosoea sols existia en les Corporacions
cau
desitAquesta represa dels armamento na- trar ala amics i aliats que estem
vals ia una conseqüeneia de Enrientaci6 josos d'establir i de fer re s pectar els
No obstant aixó no exclott la Il¡lue
l'avió
errada donada al problema del desar- principia directora de la política iugos- ANGLA T ER R A COMPRA
..omnetincia que materat tot ha desser
mament. Els arni a ments depenen de con- lava. Es arnh aque s t esperit que
re"tdarla ; oreanitzada d'acord astil, el,
Barcelona
lugoalavia ha signat la convenciA de
dicions i de consideracions d'ordre
74•,, n Di , le l'anto-itat.
de
l'agresL'ILLA
DE
Londres
sobre
la
definició
TIMOR?
i
solament
acords
política
clars.
Ileials
'ir.
Ets earu, de la Federad.; ha, d'ésser
definitius rodeo donar als coverns i a sor.
Marsella, t3. - t'a avió de la linfa
oblecte d'una selecciA es pecial i molt
Londres, 1:3. - El "SundaY
No es confirma, a Paris,
Després de la feliç organitraciA de Dispatch" d(nta la noticia que
l es nacions la tranquillitat i la serMretat
aviat s laatira tIc nrocedir a la determi- Marsella - Barcelona, que ha sortit
aquesta informacIn
a l e be‘rn espera. q ue horn crea obtenir en la Petita Entesa i cona a complement
nad', dels nretts i contineents entre le, aquest mati de l'aeródrom de .Marignaimlatorra estudia la compra fir.
la nostra activitat política, pensem
rar;'. 13. - Fus ara ro s'ha con- els armaments excessins. Es u aquest:
ne, arnb rumb a Barcelona, ha caigut
,rnpreses de la mateixa indústria.
firmar la informad del "Daily Tele- oronda i a armests entsilibris de natura- en l'organització de la patt i en una I ' dia ele l'imor, punt estrategie
a dotze quilennetres del lloc de partida.
3IalilSid.
graph", con/ tampoc la noticia Ilancada lesa nolitica que tendeixen a EaeciA i la collaboració ala Balcans. El Govern vital te 1 . .%eXipidag
Londres. 13. - principi de 0)33,
Caparell ha sofert alguns desperfec.1clualinen1
perlany
mitja
;I
la
dÑia
irsu
imcrea
particular
a
les
relacaiguda de
pel mateix diari d'una conferfncia dels in i ciativa del gocen/ feixista ale nn netes, i els niembres de la tripulació soit conseqüencia de la
likdanda, i mil ,ja a Portugal , i als Ilisura esterlina sud-africana, aisci cross
ciono amb Bulgària.
cinc. l'eventualitat de la anal apareix gliceix de toses maneres l'telleatoe
:amen: han resultas amb ferides lleus.
‚'Per, A la naciA.
Poe y erFemblable.
El ministre recorda ta feEc evolti- la cluirserat etapa de la Puta murrio a l'otensO.-a politica de Tielinan Roos. LES ELECCIONS DE SAN
j ó de les relacions húlgaro-ingo s la- out re Angla I erra i Ano' ritlia antic ministre de justicia, es realit7à
ve s . a conseqüemia de les entrevistes abatis d'emprender el vid solare un acord, en la Unió Sud-africana.
JUAN NO REFLECTEIXEN
recents del5 reis dels dos paisns.
la perillosissinia mar de T'uncir per a la formació d'un Govern nacional. Els dos partits portics prinTal com es presenta. sense Albania
direectii1 a Port. Darwin.
Africa
del
Sud
són:
el
pars
Bul g aria, el pacte halcanie pot doTant Portugal c o m Holanda no cipals a I
separatista i EL PENSAMENT DEL PAIS
lar !loe a objeccion s . per '', no cal tindrien htusrivetuiclmt a redir tit nacional, anglMolt ¡moers
que no
de
compost
Unionnent
ohlidar que constituelx la primera i
el Juren de la (pral oscil- han oblidat el drama de Ilur desiet
única temptativa en vista d'una orgaque somnien de re- ARGENTI-DIU AIRAR
laria
entre
5
i
anys.
i
In
milicnts
'de
ia
ercata
nunca', durable de la seguretat a la
prendre tota l'Africa austral "tirant
Buenos Aires. 13. - Diistre
Penínisula. Es fals que sigui dirigit Iliureo esterlines. La infesten')
d ' Allglaleerd Seria con:. I ru ir-bi els anglesos a la mar". lii ha, a mes, del major nutre es realitzaren
ti govern Dolifuss vol reprendre les relacions
contra qualsevulla potencia.
el partit sud-airica, que preconitza
Londres, 13. - La premsa deEl Govern iugoslau pot constatar un gran port ; inri i tina estaein una entesa entre les dues races, an- ahir a San Juan les eleccions de
dica extensos comentaris a la sicomercials amb Iugoslàvia
ami) satisfacció que la consolidacin radioleleuràfiea.
dipulals
nacintials.
L'Interventor
glesa i holandesa, de les quals depen
' nació d'Espanya.
les relaciona als Balcans ha estat
f,:enera
en la dita Conferencia.. acollint-se té pde
tot l'esdevenidor del sud del Conti- Id Gocen' federal, aixi eorn els
El "Times" din que el Govern
erseguida p arallelament al desenvonent. El general Hertzug és el cap- eaps (lels dislints partits en
tots
els
estorcos
eneammats
a
la
reha de plantar rara a --vista ha durat mes d'una llora
lupament i milloracin de les relacions
davanter del primer, i el general Huila manifestaren satisfae- espanyol
constitució
económica
dels
paisos
dama.
amh Albania que slian manife s tat e s UN CIUTADA ANGLES A Simas dirigeix el segon; Ilur entesa, eni per la forma
i el comunicat oficial facilitat
una situaciú agitada, pecó que
hians,
sempre
que
no
siguin
de
naturaen
qué
s'havia
:7 es limita a dir que aquesta
p er una collaboració eco--pecialmnt
e^.
zcalitzada fa dotze mesos, fa esperar descandellat la Huila electoral. telicinetit el senyor Lerroux no
lesa que pagui tenir conseqüencie< pnlicc
ArnIca me s estreta.
o s ha clescabde:lat dirare la
un esdevenidor millor per al Dotnini, A Santa Fe i anshr sense atte- perd el cap i mostra igual fertiques i sempre que el (lit pla no corReferint-se a la qüestió crAustrla PUNT D'ARRIBAR A REI
cordia!:;a7.
mes tormentat pelo odis de rua.
tingui cap germen d'agitad&
!melosas d'ordre. se celebraron mesa per als exlreinistes de la
Jcvtitch ha dit:
En honor del primer hanHl havia hagut, [tetó, unisme al les eleecions provineials i
de fesquerra,.
Viena. 13. - El cap de la Secció EcoLondres. 1 3. - Ila arribal a
nos- dreta que per als
Teni met dret i el deure de dir la
gares
partit
de
Hertzog,
llavors
de
la
connómica del ministeri ele N. E. austriac
Devela els dos moviments,
nostra otaió. Son' en part Iteren; de Londres la senyora Sheldrake, clusió daquesta entesa. grup. al nieipals.
2. :a legad.; d'Hongria ha estat senyor Wiesner ha sorlit cap a Praga. la monarquia austro-hongaresa que es que espera un toissatge
anarquista.
el senyor.
Lisboa. 13. - L'ex-President feixista ¡
del qual lii ha matan, antic miaquesta nit un sopar a honor del
Segona es declara al< cercles
Lerroux defensa el regim modaesser robla de la pro- cap
trenca
per
nosaltres.
La
seca
historia
de
la
Reptibliea
Argentina,
senistre
de
l'Interior.
rcfusava
dentencc Gomboes, President del Ccm- rchjecte del viatge es reprendre possiblees conectada i la sentencia pronun- vineia xinesa de Sin-hiang. El dre's amb Sinut.s, allegant (me era im- nyor A.Ivear, cap del Part il Ra- Tal i parlamentari.
hangares.
ment les negociacions per conclottre
seta marit. el In . . Klialid
possible de mantenir eis principis del dien!, que, com ja es sabut, ha
El "Nlancliester Guardiau" diu
Entre ela invvitats hi havia Earxiduc tractat comercial entre Austria i Tue- ciada es definitiva. No existeix cap
joma ni combinació política capaç
11 . 1.1/1 1» m iC>i industrial
partit nacionalista bocr si hozn co- estat rixiliat del seu país pel que els actes i declaracions
Josep Francesc d'Habsbur g . o: cardenal coslovaquia. Aquesta decisió del govern de
'ter reviure armes/ passat.
11e Londres. havia recorregut operava politicarnent ausul, gent que general Justo. sort ira d'aquesta Govern de. Madrid demostren que.
Salsero, el ministre a Buda- Dollfu s s ha causas gra n se nsaci ó en el,'
aquella provincia en viatge mis- admetia anglesos al set partit. Aquests rapital a bord del paquebot vol esser equitatiu, i si pot sepes:. et,:.
cercles polities, que comen ere el viatsional_ i
captat de 111 principis sön la independencia (Flirt- -Massiglia", cap a Bot -deus, on guir aquest cami entre els dos
re guarda estreta relació amb la C o nArribada de Dollfuss a
ferencia de les tres potencie s . a Roma.
manera l'estima deis habilatils ea del Sud, que el general Hertzog es proposa fixar la seva test- extreinismes, podrá, resistir i
Roma ::
Ini fet reconeixer a la Conferencia
Ehavien proelainal rei.
La justificació oficial del viattte, sedemeia it Franea, i d'on no es vencer una de les sitclacions t'Os
Roma, 13. - El canceller senyor
El doelor Sheldrake descrin Imperial de 1930 i el dret daquest 111.11ril 111('S que per a prendre dificils que s'Itan produit des de
ha arribat a aquesta capital a gons seinhla es exacta només en part. ja
Dominion a seccionar-se quan vulgui
ue
se
suposa
eme
Wiesner
nona
q
meruvelles
d'aquest
reune.
que
es
.
i ha estat rebut pel senyor
•,
l'himen britänic. A conseqüéncia les Signes de Carlsbad.
carrec eanecial de ne g ociar ainh el grree niterer ami/ la U. II. S. S.. de
.. el qual li ha donat la
Interrogat per 1111 represen- 1 93121 , ".Nlorning Post" diu que l a
d'un intercanvi de Iletres cutre el gevern de Txecoslovàquia l'eventual parti1 . .1fganistan Din que es neral Ifertzog i Matan, a ii de fe- lant de l'Agrneia Ha y as sobre les
pels senyors Rossini, sot5nació cotnenea a organitzar-se.
• i d'Estat a la Presidencia: Su- cipad .; d'aquelh país i de la Petita FuP ro P 0s a modernitzar 1:1 regiú i brer, ha estat convingut que aquests s'evento elereions argentines, di- per a posar fi. a la siluaeió crea-,
tesa
als
acords
económics
entre
Italia.
s ots-aecretari d'Estat de Negocia Hongria i Austria. eme projecte
ter-Ile 1111 paradís terrestre, n ot principis del nacionalistne africa po- gne', que aquestes eleceions no
Irr Ull nucli extremista, i resEstrangers; el g,vernador, el prefeete
els industrials anglesos podrao dien ésser mantinguts àdhuc sota un representaran el veritable pende Roma, diversos alta funcionaris del
rl.mins de rooperariú ami) el partit sament del país, perque part il latilir la Ilibertat civil 1 induecolluear Purs produetes.
Berlín,
13.
La
preinsa
alemanva
irial.
ministeri de Ne g ocia Estrangers, i el Hitler contra els Habsburg
otel-africa.
aprofita el receta debat ai Senat beha.
d'.\11s .:ria a
La reconciliaciú (le les diles races radical u‘'Ina nianlingul ullan n al
Uss fautor decisiu sera probaBerlin. 13. - El canceller, senyor sobre politica exterior, per tal de posar
Ida:ataco a l'Alcira del Sud, que es de la Huila. ¡ tod dir-se que slian blement el nou parta nasional,
Anglaterra, favorable a la
Hitler. ha rehut aval el ministre de de relleu les extraordinaries dificultats
DECLARACIONS
decelehral
familia o entre :mies.
ja trenta-citic anys. sembla
111 Ila lats elements de valor i
Conferencia
Iugoslàvia a Berlín. anta el e,ual ha surgides per a la petita nació a consePregunta: sobre Ist possibiliDELS SUPERVIVENTS DEL pendre avui de dos factors de sentit
de pateioltslue a la nació espaLondres. 13. - Per bé que el que estat conversant durant una hora so- qüencia del dcsacord que existeix entre
lut
do
lit
so y a tornada a l'Argel/.ontrari:
el
temps,
que
esborra
les
m'eta, que els seus 8111k-S no le"TOMOTSURU"
podria anomenar-se "Ordre del dia" de bre els problemes que afecten l'Eu- les gran= potencies sobre el problema
rancnnie s , i el supon dels joves. ja H(10, ha dit que amb un Govern n 'en can ritó per abrigar temor%
dt I desarmament.
¡a Conferéncia danubiana que s'iniciara ropa Central.
1. -al
marge
de
les
querelles
que
divi1
in,
tion
roto
l'actual
no
es
pot
dir
res.
Ambdues personalitat s han estat
denté a Roma no ha estat cornunfeaa al
La Correspondencia Diploinatica i de a 1 .1géneia Rente.. que dien els seus avautpa»ats.
sobre el resultat
Espero 1;1 ineva hora - ha afrgovern britanic, l'Agència Reuter creu d'acord assenyalar llur oposició a l'olitica diu que Bélgica, deslices de la tres tripunints
del "Toriod euro-.
gil - i calle senspre al servei
-ober que a Londres es miren favora- una restauracié del, Habsburgs a guerra, renuncia a la neutralitat que
de la nieva patria.
, ment els objectes que es perscgueixen Austria.
garantía la seca independencia pels enfunsat davant de Sasalm, poBuenos 'Aires, 13. - Es rano'
tractats de l'anyy 1839, botamen ainb guerets salvar-se obrint un foral L'EX-KAISER VA MALADINERS
noticies de Mendoza i Santa F.' Cavarte de les
la finalitat de mantenir mes eficacinent al l'ase. Es !roben satis i butpu..
DE
REUNIO DEL CONSELL DE BARTHOU ANIRA A BEL- encara la seva independencia mina, de Souons han declarat, ett enfonAmsterdam. 13.- Es desmenteixen donant eoniplc que han :timbal
eserutinis provineiais , ¡ han franceses al Marroc
nova situació creada a Europa. La sa • -se el vaixell portava a hord a Doorn els rumoro que han circulat
MINISTRES FRANCES CICA 1 A POLONIA, I EL
tul ari
tradicional amistat amb Franca hm 100 ofieials
sobre una suposada tornada a Ale- trionifal, respeelivament, els deMI DE IUGOSLAVIA,
tolbolidada i internacionalment sancionaSwgolls aqueolo ol1Pervivenlo. manya (le Eex-kaiser. a conseqüincia InOrrates nacionals ¡ els dernóRabat. 13.--Les tropes franda pel tractat de Locarno del ib d'octu- vutt dels seus eompanys es tres- de difícultats finaneeres. L'ex-kaiser, orales progressistes.
París, 13. - Aquest ranti, a dos
A PARIS
ceses entraren aliir a la tia sen•
bre
de
t
925
catre
Bélgica,
Franca,
Gran
hen
VillS
a
la
sala
de
carta de deu. sIma reunit el Comen
en efecte, sofreix alguues dificultat. c resistencia al poblat de HerParís, 13. - El periOdie "Le Bretanya, Italia i Alemanya. En el curs maquines del vaixell.
e ministres al Palau de r Elisi. L'ha
per oblenir ions dels seus recursos
bus, que durant 'non de ten:pe
Mallo' diu que el ministre d'A- de les setmanes passades, quan les pers7esidit el senyor Lebrun.
La catástrofe ha causal gran a Alentanya, a conseqüencia de les LA COMISSIO DE LA SObaria servit Je reunió a Lerebi
'Terminada la reunió se n'ha faci- fers Estrangers franers, senyor pectives del desannament començaven
entre els perita Da - mesures presea pel Reich, sobre l'exdesenganyar l'opinió pública anglesa N:1k japonels,..
CIETAT
DE
NACIONS AL Kerbo, que ha fugit devers Cap.
..;at un comunicat. en el qual es diu Bart bou. :mira a Brusselles el
portació
de
capital,.
Jubi.
que Cl senyor Bartheu ha fet davant día 15 del corrent mes, i que el per l'actitud intransigent de Franca, sla
Les tribus dele voltants de
eis seus companys una exposició dia 23 d'abril anirit a VarsOvia. tornat a parlar de la itossibilitat i saaaaamasase•azonnmansausamaaaa •••• o• ie CHACO S'EMBARCA CAP A
deure
de
la
Gran
Prelatura
el
adhuc
IZerlaus s'Issin sotna4 sense
detallada de la situació exterior i des d'on es dirigirá, a Praga.
EUROPA
denumiar el (lit tractat (le Locarno en
després ha sotrnes a la iirma del prebalee.
Mutis rebrit la visita dej mi- cas d'un fracäs definititi dels estoma
BRASIL PER Tor
sident de la República un decret pel
Buenos Aires, 13. - la 11 0Al Sud, els Ait Atntt i els Ait,
nistre d'Afers Estrangers jugos- angle5os per resoldre el problema del
knSpe
qua] es crea una Comiasió interS. de N. que intellve Kebaels han estat desarmats
i:lis:46
do
la
ministerial que estaré encarregada tau. senyor .Ievl feb, el qual aeom- desarmament. Per be que aquest pas,
per tal de resoldre el eottfliele s'han entaulat noves negocia.
u
d'estudiar totes les disposicions re- pa»ya el rei Alexandre en la evidentment, solanient constituiria per a
11\44.
del Chaco ha eelebral diverses eions amb aquello dels seus par.
latives a la creació, supressió o mo- visita que aquest, efectuaré al idguns cerdeo britànics una darrera cone mut revistes ami; Os ministres
de
la
tenacitat
politica
de
ència
seqü
lidaris que han fugit cap a Ricj
dificació de les mesures relacionades Govern francés.
plenipotenciaris dels paisos bel- de Oro perquè tornin a l'obedien.
Franca, en realitat aquesta denúncia aeamb els contingents d'importació de
ligeranls,
compro/u/d,
que
subBélgica,
ría de molt mis abast per a
eia del Majzen.
mercaderies estrangeres a Franea.
sisteixen les /11 n Ill'iXI • S divergenEl ministre de Justicia. Sr. Che- PLENS PODERS AL PRESI- ja que adhuc modificarla a fons l'EsPer altra banda, Belgagen
tatut
internacional
de
Bélgica.
cies
que
impossibiliten
sle
soluron, ha donat cornpte al Consell dels
N'Cladi, ex-cap de Rigani, que
El discurs del President del Consell
ri011ar el eonflirle.
procediments d'enquesta que catan DENT DE LA REPUBLICA
belga, semor Brocqueville-acaba dient
En vista d'aitiö, els d/legals pogué rugir en cupar els franen Cura.
POLONESA
-..tASIL.
/La CAFtb
l'esmentat ;irgan oficiés berlines
Havent expressat el director de
pensen eniharcar-se eap a Europa cesos les Palmeres de Tafilalet,
sensacional
lla
merescut
l'acolliment
vota:
general.
senyor
Ceay,
La
Dieta
ha
Varsévia,
13.la Seguretat
ION ELS RIES FIN!" 1 AROMATICE,
aquesta inaleixa selmana_ i en
i que s'haxia manlingut en la
que ha pogut observar-se en alguns palel desig d'ésser substituit en les se- una llei oue concedeix al president
arribar a Ginebra presenlitran
ana. pern si que mereix ?ser gres molt
res funciona, el Consell ha decidit la República plens poders durant
i
A
E
A
"CASAS
BRASIL"
seu informe. El secretari de dissidbncia en la tribu de Al
seriosament
per
aquella
cercles
als
quals
el
terval entre les reunions de la dita
nomenar per a la (lita direcció
la Comissió continua al Chaco. bach, acaba de sotmetre's,
anava
Assendttea.
prefecte senyor Bertheoin.
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Dimecres, 14 de mare 'de 1934

LA PUBLICITAT

B ARC E LO NA
e

Pels Centres Oficials
COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
'Ahir, a les dotze del migdia, es
va rebre un Mis a la Comissaria
dient que al carrer de Sicilia hi
havia una bomba. Recollida,
resulta r. que era una pila gastada.
* A la Plata *ele Catalunya
r e formaren uns grutas que 'cimentasen el cura de la &actasbada vaga. Com que la discusaia
fon mol', Viva en delerminals
grups. els guàrdies de SeguretaL
prèviament avisats, acudisteis a

aquell lloc aconeeguiren
&mis després de donar unes caeregues. sense causar lesione a
ninfa) ni practicar cap detenepa

Wat de laatteltinya del dia 1:a. del
correut Fariunci-convocatória per
a les opomicions a places de metges supernumeraria per al Servei
da pitarte/11'11ra, es fa pablic elue
el ternuni de tres mesos per a
presenlar inelancies l'Ultra a la
una de la tarda del dia 12 de juny

vinent.
Per • presentar reolamaolons.
Per tal que Ole intereseals pugitill formular les reclanmeions
que creguin oportunas durant el
lennint de N'in( dies häbils estará
raposa! a l'oficina d'Inforinneii.i
eituarla als baixos de la Casa de
la Cintal, l'expedient relatiu a la
deelaració (le sobranl de %la pública de duna parcelles pitaredenle (le l'Anlie Camf de Sarria
a Paul Gervaai, o (le Can Mandri,
i la pelieid del s e n301' sirtse P 21bol pe s- qua Ii siauin permulades
per Mires de la aeva propielat.

La policia s'ineaUlä d'una
fulls clandestins que ahir al mati
circularen pels estudiants de la
i deis de l'Instilut. En
Vislta pública suspesa. — A
ele dits ftills es recomanava als
eslUdiantS que S'adherissin al t'atlet a d'haver d'atendre afers
moviment de prOlesta que havia de raraeter urgeid. el ecintseller
de lenir 110c ahir contra el fei- rügifl o V de ClIllura. senyor .ßerrnlimitar, ha 81.1Spima per a
Sißtne.
djinPnreS. la ViSila pfibliiiia que
•
tenia assenyalarla de dolze a
AJUNTAMENT
una: per luid, la corresponent
l'aelual artniana l'ha fraallndacia
Oposiclons • places de metge.
C(..n1 sigui que ha eatal publicar al diesahte vinerd, a la maleixe
al laullleti Ofirial de la Genera- hura.
*

Tribunals i Jutjats

missió per a la repressió del trific
de dones i infants, de la Societat
de les Nacions, la ha recomanada a
tole els paises, a instancia de la Federació Abolicionista internacional.
L'abolicionistne de la prostitueiO
com a ofici, per a anar després paulatinament a l'extinció d'aquest flagell
i al, té alguna oposició entre la
dona en general, degut a falsos pre1udicis inerals, entre aireeis l'augmeut
deis atemptats al pudor. Seniblant criteri és absurd, ¿uix que es negar a
1110111e els atribula mis preuate, com
són la iuttetligèticia i la voluntat, o iraposar la creaciú d'una categoria infainant de dones per tal de guardar
l'honor de les altres.
La supressió afavoreix el matrimoni, la natalitat i la banca de la morbilitat per l'avarioai, i redueix el traiic
de dones.
A continuada) el senyor Ribelles
exposa IC6 Incautes preventivea i repreasives de la impudicia, o aiguin;
abolida de la proatitucaa reglamentada, tancament (lela e,tabliments de
vici (cabarets. dancingii. »ieuldis, etcdl era 1. locas d'immoralitat, casi I gar
el "donjuanistno" i pronialgaciú de
la Ilci d'inveatigaciii de la Palernitkl.
centralitzacie de les oficines de callonca*, i tancament de les agencies
privades, prohibicia de la pornografia
i el que sigui utilitzada la !liara de
corren, pela menors dedal. censura
d'anuncia a la premisa adequada organització del treball iemeni evitan t
els salaria-miseria, expulsa de la
prostituta elitrangera, educad() integral de la joventut a base d'una severa moral inspirada en la castedat
i respecte al sentar:cm de posteritat.
P rote,:cM u tstätsiinoal gravamen i
a la so:teria ¡ matrimonie eenie
C rar o d'erganisnies de pretecció a la
noia briena i a la vidu, relea:mera
recia del toree: domistic, no admetent les menor ' e:Vedas penalnat per
ala pares que abandonen
dels ijils, (reacia d'instruccions de
reeducació de deficients mentale. aU g
de la pettalitat de:5 delictes co ut -inet.

AL

FULL DE DIETAR1

al treball i a l'aceita pele mitlana
culturals que la vida suscita.
Acabà el senyor Formant la seva
dissertació parlant de l'escota unifi-

Millorarà perquè no pot
empitjorar

cada i de l'educació social del noi
atirmant el principi que la humanitat
ha d'esser el empatas ideal dc l'home
com a veritable sentit sie reducacies

Estic segur que si ens deixessin
examinar de prop les condiciona en
clui ha treballat fins ara La policía
destinada a Barcelona, quedariem escruixits. Només per les noves que
me n'han arribat en diverses ocasione, ja gairebi jurarla que manca
de veritablea laboratoris d'anàlisis de
substirtclee, que els une fingiere aún
antiquats, incompletíssinis i sense cap
rigor cientffie, que les consignado!»
Per al servil d'investigacions i confldencies eón mínimes o potser inexistetes.

Aleshores, 6 8 a dir, un cop ben
comprovada aquesta Impressi6 meya,
no sola deixarfem de queixar-nos del
magre rendiment de la policia, aln6
que ene admirarfem del nombre de

crims que ha evitat, de la quantitat
de delinglients que ha detingut i del
respecte que encara inspira.
Tumbé ferian una altre cosa: dei-

xar de 'canjear o de fa e escarafalls
davant ele suposats perilla del tresnal d'aquest serve¡ a la Generalitat,
Vull admetre que Dita no ens ha
«idas • emular lea tetas de Sherlock
Holmes, ni tan sola lea energies de
Monsieur Chiappe. Vull admetre que
e) geni policiac ens menqui.
Tanmateix, Es impossible que traetant-st d'un servei que tan vivament
tan directament ens afecta, no pervinguern a través d'aquesta o d'aquella vacillació, o aqueas o aquell error,
a donar al servei de policia una organització mes eficient, mis decorosa,
mis europea que la que ha tingut fins
ara. Els politice s'adonaran, si n o se
n'han adonat ja, que som en una
época que sobreestima la seguretat,
pel ~ele que el delinqüent ha modernitrat el sets utillatge i l'amenaça
amb mEs ixit que mal.

3folts aplaudiments premiaren la
notable conferencia del senyor Por-

ment.

ATENEU POLYTECHN/CUM

Curset d'Inieiac;.. Literaria
El dia 26 del mes que som comen.

çarà a l'Ateneo Yelytechnicum el cmset d'Inieiació Literdria a carrec del

senyor Carles Soldevila. el programa
del qua l ea el aegitent:
I.— Les tendències literiries. Claasicietne, Runianticistne. futurisme, sobrerealisme. Característiques generals
de la literatura moderna.
II.— Els gineres literaria.— La
poesia lirica. 1.a novena.
111.— l'art dramit.e.
IV.-- Els mecanisrnes literaria. —
ti erit:ca. Les estrelles i ele cenacles. L'antabisme.
Per a detalla i in g crimions. a la
Secretaria de l'Ateneu. ¿arree .alt
de Sant Pere, 37 , pral., de eet a nou
del vespre.

PER A AVUI
Academia 1 Laboratori de Ciencles
Mediquea de Catalunya— A les 1 9 .
sesaiO cientifica. en la qual sera presentada la següent eeniuMeació: doe.
tors Antoni Canals h af. TcrellóCerdea: "Granerena eutania en un
infama emle presentació del nialalt".
Institut Francia (Provença, a2a).
A les 19, conferencia de at. Georges
raa:Ilard, amb projeccions. Terna'
Corot

DIA

Butlletí Peclaüóüle
UNIVERSITÄT AUTONOPAA
El Rector de la Universitat a París.— Ahir a la tarda sorti cap a
van - , an lb l'ob j ecte de donar dues
conferencies a la Sorbonne, el rector

de la Universitat, doctor Bosch Ginupera. la seva tornada, que sera
probahlement el dia /O, actuará de
rector accide p tal el riega de la 1' ¡tul'
da !ares, doctor Boix.
Conferencies— El professor doctor
Kraitchilc, de la Cniversitat de Erasunes, dissertard aval, dimecres, a len
set Je la tarda. a l'aula núm. I.
laiatentatinues generale), cl , la Facultas de Cieuzies traqueara lan:versitat
sobre "Eatudis recenta relatius a la
teoria deis número." Taathe a la
mestiza hora i a latula nova de la
Facultas de Dret, la senyoreta Carry
t en 1.ienta. prefe.soaa qile ha eslal
de 1 . JA3:11Jt

CesEa, dlastrudta:. a

Berlin, dissertara :obre Lcu colturs
C0111111C torces viVanti:a de la nature,
auivant la theorie de tiactlic".
Titols de batxiller.— Pel recto::at
han estas expedita ele aegüents: De
l'In . titut de Pahua de Mallorca: Eii.
Jis Soler, Joaquim Fortuny, Ricard
Escanelles, Rafel Planes, Sebasta
Riera. Del de Tortosa: Joarmim lot'
ros, Pernil Viladrich, Ramon Lluch,
Josep Calafell. Del de Tarragona:
jaunie Vallespir. Joaquim Martinell.
Rafel Nadal, Josep Torres. Gaspar
Llores, Víctor Zaicoiau Del de Lleida:
Llorene de Torres, Jaume
ha Laa-a.stida.

ENSENYAMENTS
ESPECIALS

ASSOCIACIO PROTECTORA
OE L'ENSENYANÇA
CATALANA
Bases del Concurs per a proveir el
canee d'aesessor tècnic de La Protectora.— L'Associació Protectora de

l'Ensenyança Catalana obre Concurs
per a la provisió de la plaça traes, fior tecnic d'acord amb leo bases que
segueixen:
1. Aquest carrec comportaré les
obligacions segriente: a 1 Aeseesorar
en totes le s questione deneenyament
1 de cultura que entren en el radi

d'arca', prepi de laAssociacie Protectora de l'Ensenyança Catalana, la)
aaaitar, d'acord amb la Comissió ticnica, lea Escoles que l'Associaciea ‚lib.
venaiona, i proeurar que en ~restes
eseoles es donin amis !a perfeccie possible ele ensenyaments que es refereixen a Catalunya: i. a la vegada, que
l'organitzaci6 i la funde) docent d'aqueetes institucions s'atemperi als
avanços de la ciencia pedagógica assegurant aixf la seva eficacia. c)
rigir el Butlletí" que publica l'Aseos
ciació i aquelles altres publieacions
que le siguin encornanades. d) Organitrar el roas documental de carácter
ticnic de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana. e) Corresponde' a les consultes teca-loes que l;
sinuhn adrecadee pele aotie o pel püblic en general. fi Totes les altres
funciona de carieser tecMc que siRuin coniiades per l'Asaocaacie.
regulad/5 d'hores per aquella serse,
ser à feta d'acord amb la Cotaissi.i
técnica, i comportara un mínimum
d'obligacions de guatee hoces cliiries.
Aquest nombre podra ésser exceda
quan ho exigeixi la visita a les escales.
2. POtIrail prendre part al Concurs
ten; els inestres i Iliceacials o altea%
personalitate que s'hagin distingit
materia pedagógica. En igualtat de
cndicions aman preferits els antica
aluninea dele Estudia Normais de la
Manconmnitat i els mestres que han
exercit en escales catalanes.
3. I.es i st stancies. amb els documenta acreditatius necessarie, secan
adreçades a; senyor presidern de leas .
sociaciat Protectora da l'Enseityanca
Catalana per tot el dia 3t de rnar;

.— En aquest
una intenta
tasca cultural. en fornia d'excureions,
ciacomiarlar-se de:o maiStrati, tra l ' honestedat crea C;0 dei delictt
per
tal
senyor
Carles
SOLDEVILA
F.
de
Sola
Claizares
donara
La
educatiu.
cinema
I
conferencies
CAUSES VISTES AHIR dels ilscals i del3 juige.s andi matiu sanitari. actuada eneraiza de lee ins•
:a primera Hico del curset sobre "1,a settnana passada te celebra una intepeccions de traba ii ; de la pohca de
- li estas concedida l'exceden.
ditaver
letra de eanni • legislaciulu. ju r i atar u- ressant sess iM de cinema amateur a
A la Seccie Primera es veieres dues tia
Cal desenvolupar les enereies vital t 'Jencia
eoaturne. auttit ella secad., :baratea
i practica espanyola".
tirrec deis senyors Joan t lanas/
causes: l'una. contra Isabel Sánchez,
sensc pressionar en
.4 La C.IttitOra de la Pres .', h a Po - apliaacia, ae la hei de gandu¡s a doSalvans, entusiaeles aiielonats, que
.
u
a¡arcia,
asa
i l'altra, contra Manuel
can eentit la sera consciencia.
tina de mal viere. proxenette
Unió Democratice de Catalunya ama gran genrdesa han Cniert al, all1111Jutjat
se
guarda
eaariaerneat
del
sets, la primera, del delicte de furt, que utia reclusa Ii ha Micra greus in- attts
Explica a contintiació l'educatiit Gracia.— A les 22, primera 'l'ea slia
l'Itiatitut l'oeasiei de coneixer
el segon. d'un delicte contra la saAcaba el senvor Ribelles fent una funcional que considera ei nüi eran curset de Dret patine, a (-arree de nes de
juries. Segens leuda .., la inacapacia sepellicules impressionades
lut pública. Pm a aquests dos deli, ra sumaria. ]: pol procedirtent d'urgen- crida a tollioin per inidtar la creuada un a s are viu, com una enttat
Joan 13. Roca i Casahl, Tenia: "Poli., Interesa:ente
ichs etnen:ats senvors. Es projectates. el fiscal demani l'aplicada de la
t»,'„te 5 ..113 sie condair tica. ciutatlania. pattiolismea.
rl s''cl de,lio r ilan . , en lié de
.
:aalra
Cla.
t en e lan a iaige a Orient", "Senil
pena de ais 'sesos d'arrest. ami, lee
:a moral, dignitat humana i salubri
• El a ribunal de la Seciiú Terce- t at pal abra , conquistant Eagtaiment
Morits". "Vientre a Noruega s '. "Salli
quals es conformaren da processats
ra la dictar el tal , ea l'apellact9 que
Llorent tic Miau - i una de cientifica
* A la Secció Segona. el primer presente e: !letra( sernar Frian contra de :a jjetteraCio pre>ent i de 1a Sadede la Nada cle les :abriles. El; eacolars
pracessat que va comparkixer loa Jr. la m e ele preceasament dietas pel :unge tal de reedevenitinr.
i el proiesiorat en agrair ale senyors d'aquest any.
La intereaeantissima conferencia del
sep Huguet. acusas d'un debate de tel lutjat Mimerc, tres contra Aneadeu
Sal v ar% la se a aniab¡litat. Premiaren
4. El ciareis sera retribuit an: _
perjudicis. per haver topat l'auto que Temer i Anmut Bla se0 per limera de ,:enyor Edenes ion escoltada amb viu
atar, entusiastes aplaudiments la ¡cae 6.000
La Junla direeliva (le la S.,- Gasoses, la qnal se celelirara.
pessetes anua l s.
conduia amb un laxa al carrer
suliorn moral de la concessi a de les intcre: per una selecta concurrencia
tasca d'amateurs.
eacelient
Llúria. La pena eollidtada pel fiscal notes lirde• dautorininibus. La sala dei- que empienava per complet leapaiús Hiela! d'Allanad() de Forualeré Fealalge social de l'elill1a1,
3. El Concurs seré fallas per un
ielicitar
l'Ateneo,
saló
de
que
va
159
pessetes
i
tos una malta de
xa arase elee le el processament dietat
il 'aquesta iiintal liti delega i ele de Eraneese 3laciä, 1. e ii tres:d.
Jurat compost de la manera que ›eELS MESTRES
elusivament
La segona causa es vete contra ata Jtajar.
ineix: Preeident. senyor PreSident (le
aenyors alanuel niher ¡ Labarla, avui i demà. dies fl ¡ 11.
_loan Rovira i Alberich, pe) delicte de
--l'AssociaciU
Protectora de l'Ensenyanvoral secrelari, i J acta' MonDlor, semblea PS desaabdellarit ¡iota el
Coticen
Prorel
interina.—
que
Mestres
demana
desobediencia. i el fiscal
ESCOLA D'ASSISTENCIA
vocal, per Ial uiie usaisleixin en isegüeni programa: Dia 11, a les vnicial de Barcelona, han estat iets ca Catalana; vocals. p resident de la
ASSENYALAMENTS
ros
aplicada
la
pena
de
dos
meses
SOCIAL
ii
técnica de 1 ..A5E/Ci2Cf6. ata
repressentació aeva a l'asaeinhlea “ttle del mati, obettura de l'ab- els seguents nomenaments d'interinsi Com:sei6
----i un dia d'arreat i 125 peaset,s de
membre elegir pel Consell de la ProPER A AVUI
de la Fetlera,IA laepanvola de atea/Wad; a les qua tre de la hieda _
Mesares: Josep al. Toral, de 1110, tectora, un representant del Caneen
Conferencia del doctor Ribó
ta.
sinclicats
i ¡n'asma, conferencia pel dectiir Andreu paalet: Gines Carballo. de Sant Joan de Cultura de la Generalitat i un reEl douren Rilo comencé client que
AUDIENCIA TERRITORIAL
* A la Seccid Tercera com par e Josep 3f. Gabriel. de Grann sme Manuel Secärec, el qual
Sala Primate. — Menor quantia. la sera ermita-aneja és una pabliaa l u ir tindris lloc els dies 17, la. In Oriol Atiplara. entedtalie da Bio- II Joan Ponç, de alanreaat l'ere ereaentaat de la Federada, de Mestres
Nacinnals de Catalunya. El president
::0 deis correnis, 8tIlt5 tip la logia a l'Esrola d'agrieultura ile
Mitificada de la i es . a chis ma "Eviten
rierã d'una ploma estilográfica als Barrada Clase, contra France5c
Alta. de L1:Wis; Pere Baljagon, de de la COttl55tó técnica actuará de
Encante. El fiscal demanà q ue li
ves. Man-lf quanna: Banc d'Eapanya l ea deforMtat5 del A iniants", darre- Dipuliteiö Provincial de SilraMr : e- la Getioralital, sola el
Tomas. secretara
Joan
Vilaasar;
Gola
de
Sant
sin aplicata guatee inesos darrest.
sa, anlb l ' objecIP de Ir:telar teçtaltra J. Uns. Divorci: Josefa Co- rament pablieada.
ili•I 1:(12 ¡ de iPS unamos ClIF- (le bumst irre de Ribes; Doreara alas,
1)11, g/:e l'al/Mate favorable que rnes imporlartle raletenla al tu- f..'iniques en l'o, ganieme
6. Ce , que el &mear, no olería
I per haver comes un debele, tau, lunicr toutta Gabriel Ferrer i Eacofet.
de aloniatrol d'amoiat Joan Her- pral,
aa
deinanar
s'lia
fet
elements ir ludid per al verea
a
q
uella
obra
el
fiscal
Incident:
degut
a
la
-ala Segana.
da
bé de iu r t,
Manee local ¡ nacional, i a
Din 19, a les dril del 'naif. clan- irás. de Monjos: Josep Ead:a, de Berdale.
els concursant, podran ésser
a: processat Franctec Syota ama mul- Ja unte Etwel n gui centra Francesc Nr.• major cultura que actnalment posseti.
Rodríguez, de Sant Martí
reUniutiet
aSaittlivon
repreaa:
Antoni
de
raaaettiblen.
A
de
la
1111a
cridats a exercicis.
ta de 1.000 pes s etes, ja que toa de- vence i Baten. Compa• ami les tra r ta i aquelles altres per- sonloci.mts sle Iota els Sindiral;
de Torruella: Rafe! Serrano. ele Bala
companyoa¡a
la
larda
äpat
de
moment
que
es
precis
sones
que
tenen una tasca prop de
tingut en el
nvla General :le Ferrocarril Catalamt
Barcelona, 6 de rnare de 1934.—
serena: Armand Irbes, d'Estan y . Bo.
rer(t (.117e cal reconeixer que ilel país que treballen deshile- l'Hotel florida del 'Fiiiiidabo,
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b.ar l'electricitat u les ceses de lampainstrucció damunt la formada, mora; part que rs protegeix el proxenetisine CO:ars, eXp;:C.:11t que Es tensenyant;d donara a l'Ateneu Barcel e nes, amb
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Republicana de Catalunia baria or- diants de Catalunya perqsmè caci Una canviar una peça. Despees debeentat
l'espantó' eletienvcJupament de lee denacie es menté per rasas d'higiene, gut en rompte la nataralesa del noi.
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:crin un Portugal leVtrgic 1 intapac
400. Abrir
la neteja de maquinària rentat. 450. Gas -alto' ten s-it. 650. Abrir senyora venial,
prosneritat, si ro esdevenia una conti.
Vt;stil senyora rentar., 4 . 00. Vestir eenyore
senyora tenyit.
nuatid del Rif. reir aivia eso comen una
horro
i automikiis
t en Y it , 5.00. - i7io rvi • is rapi r lissims. - lt! itt poques
immense Arder les eie-errescs secirllrs
Sucursal: TORRENT VIDALET, 2 - BARCELONA - Teltecn 80950
,-entra !A inddlstria i e comerç de Gata5 One aeilestes sn researen
¡emite deis Rel' CatAlirs. sind nue s'han
ama t siireeint fina a ri,on oemtir la forima arlequada a l'estat de fl'ees 0 C- Príncep Jordi, 7. - Tel. 33384

Joan Tuneu

Te/èion 25227

ni

dins l'essincia dei nnetre carieter hi ha
el germen de la horca de civilitració que
es l'amor al moaré:. hem de sentir reiraull neressaris que eng f,.¡•,
&ce en a lethera defensor, (aquesta expre gg i6 de la riostra vida que ea la indústria i el comerç

té

Camp

Editorial "Ei eato Negro"
MORA D'EBRE, 92 - 91

en l'aspecte individual té un sentit präcsic que sembla, impossible q ue es pugui
conciliar amb la caracteristica anterinr.
Aquest ¡eximen. en realitat, no es sino',
una demostració ai va del gran fons d'hm
manitat que cosa l'anima catalana, percok demostra eue aqueo: dos pols de
l'existencia humana que sdn la vida moral i espintual. troles/ un contacte excellent amb i sentit prietic de la vida.
Xi Cm pa: cisa nova l'inotint industrial
i comercial de Catalunya. Ell ha fet que

Catalunya

.

Eire°

Li. Puig Munné
Representant de la Casa RAD(OTECIINfrillE
Material Electric Instal.lacions general 3

:IPAREI,I,S DE RADIO de

lotes les marques.

naeionals i estrangeres, des de 100 pessetes

MALLORCA, 512 -- BARCELONA -- TELEFON 51083

iguil emula
Viny
Doctor

PurissIma, rica en exigen - La preferida en Cliniques
1 a totes les Gars
Producció deis Laboratorls del Dr. VINYaLS. de Barcelona

Despatx: DIPUTACIO,

23

9 * TELEFON 21935

Salvador Crent

ovira

ALCOHOLS
-------Fàbriques: Caputxins, -10 i 12. Telefon 130.—MATARO

BARCELONA

Molí de Poca. Tdefon 15.—MONTBLANC
1 2 5 3 0 ::-==:.:=----=:.:—:.:—:.:,-----m..:.:-7----..:-,---:.:—:.:.=:.:-----,- ...,,,-....----.....m.:-.:.:—..:E.,:•:,w :•:.
..:
nostres amics que la casa mis ben assortida de Barce - 2 Despatx : Rambla de Ferrer i Guàrdia. 4.—MATARO
inn Recordem als
l(l
lona en tota mena de teixits és la
''.

MObleS ANGUERA

e

1!1

CASA BALTA

DE TOTES BIENES 1 ESTILO
Actualment presentació de les darreres novetats en SEDES - LLANES - COTONS
La maxima qualiLat agermanada ernb a mäxima economia
i,
U:1ANS run..frA . : 11.;
2 BANYS NOUS' 11 -- CECS DE LA BOQUERIA9 8 -- Tel. 19036
ARAa0, 310 - Telefon 18812 * Sucursal; BRUZ, Si - BARCELONA .i . n :.:,.:___::.:_:.: _:.:

FITXES FITXERS

AGIUSTI

E

Corts Catalanes, 596 -- BARCELONA -- Telefon 10266
NalIER

han eortif l'ora d'llorilzó es traespanyols -Conde sie Zubirla", en hast, cap a Gijón; -La
Guardia'', emb cäerega general.
vii Ilast, el vaiaall
Ricardo R.", rap a Tarragona. (lel eenyor JoRaA.
del senyor Fill Rainon
sep Gilaberr; "Pinerin-.
mo s : d'Alee:mera , amb eärrega riti¡b ehrrega general. cap a Sale,
general, el vaixell noruec -Finar dele meny o re Mac Andrewe i Cia.;
Jan, dels senyors Fills de M. rnlemitny
(•ztp a Gennva
condeminas; der. Casablanca. ainb i Napols, deis senyors liaqurrn.
carregit general i de tränsil, el
¡ Martin; ritalia "Uravaixell dalia "fanny Brunner”, nia", amb I • hrrega general ¡ 15
del senyor Temis Mallo! i Bast 11
passalgere. de (ränsil, cap a Cidde Palma, amb corren, mercada- nava , de In S. A. E. M. A. R.;
147
passalgers, el motor iilaiià'
rice
Brunner - _ ami)
corren "Ciudad de Pa/Ela";
racreaa general, cap a Marsella.
Bilbao i escales, n'Alti rärre7n Ial se-nyor Tomits Manid i TInsch:
general, el vaixell -Río Segre-. -Grimersindo Junquera" i -Mina
tols dos de la Cia. Transinedi- Piqueta". en Has), cap a Giji'm.
terrimin; el Iranri's - Le Riiin". lob: dos del serryer it. Allunbric
de Casablanca 1 escales, amb el corren "Ciudad de Palios - . rae
¡Mriree.a general , dele. senyors a Palmo, de la Cia. Tratismedi'CM.; de t errani a.
Consfanea i escales, amb 5 miseatgrre ¡ Chrrega general, el val_
MOVIMENT D'AVIONS
xell llana 'Capo Faro", dol ce nyc Jonn Salvador; d'Estala do
AH:11
Para i escales, amb càrrega general i 1 pne g atger per a aquest
Aeredrom de l'Alr-Francs. —
porl i 15 de Ireesif. de la S. A. F. Promidetil n le Toliisa, a les
M. A. TI.; de Moreelle. ornh e -- arriba iusiú anda 'corren . leer_
rega general i de tremsil, el rno- eaderies i cl 1ass5t85rs•
lor noruec "E,Irella", de l'AgAnProemicul le Mnreel l a. a les
cia Mrla. Delgad o ; de notem- ii arriba
viO ami) corren,
vaixell
escales,
el
hora 1
inereaderies i sena,. pagealgers.
"Maneuria". aMh eärrega gereProreclent de Casablanca. a les
ral. d e le senyors Talavera i
e; amb corren.
dr Iltiller rhsre i Oran. el va ixell 1148, arribe, ['rier
Ireland., 5 - Fauns, deis sellyore me,-cacle-rice i 1 vasealger.
A les 1510 sor:1 r»vió cap a
'rele ye re i Filie.
Tolosa. aiub correu, inercadrries
Al dio. -- "FI 1,P( 1 11 - . de la
f parseritger.
C. A. M. P. S. A.; "Río Segre-,
A les U • 12 p orlf lavuó rap
de la Cia. Transinedilerrania.
Mersella. anda corren, marcajeVaixells scrtits. — Distancia rica i 1 nasalger.
A les 1103 sorti ravP5 cap a
navegada dels vaixells que aNt.li

La Mar i l'Aice
SEMAFOR DE MONTJUIC
Goservaolons metecrológiques:
..xent., vent al :si. :s. U. mull

. cel amb cirrus borilzonS
al migdia S. S. O. amb
znalencri forsa, eel amb cúmulos
•

ly,rilzons claro. i a sol 1..11e:1
O. frec, mar marejada del
O. i el cerrte queda amb
Earümetre, 744 . 5. — Termbmetre. 125.

r.cvlment de vaixells a posta
de sol. Deere a l'est de
parebols que van en popa. 1' ,-. 1 S.
11.a balandra que pasea ¡i
U. una goleta i un J.:er1f goiela que venen en popa, i
una corbeta que rebülina, i dos
Panel:Ata a motor que van cap a
rnaleixa direcció; da vela listina dos falutsos per a diverses
dir eccions 4 un cap a aquest

MOVIMENT DEL PORT
Vaixells entrata. — De Colón 1
'scales. amb 63 pnesetgers. et
:riincatlantic Torren eepanyol
'M arques de Comillas". amb car".. A general. de la Cia. Tranellla utica; de Brema i Anverg,
anib carrega general, el vaixell
al einany "Ajnx", de In Gral. c.onb aria Segrera; de Bilbao i
c ales, amb 4 pa g entgere i (*Arr e a g eneral, el motor "Aspe Mende la Cia. Savilera Sida i
ge Sant Zeliu de Guliols,

ben ele

Servei Meteorològic
de Catalunya
3ITUAC10 GENERAL ATMOSFERICA
D'EUROPA A LES SET DEL DIA
13 DE MARQ CE 1 534
El rlen sltuat al sud d'Anrtaterra.
el
que das de la tres mes
temas a l'oest dlEurars, eallunya
caa a Dinamarca 1 a la me, ~Uta,
I s'establelzen vente del nord que
produenten un notable deecene de la
temturatura alg fnnse OcclentAlg i
U ...ent r en chuces ebuol, e g el ille,roc, a Portug•I, el nord-oest de
d'Itel,..
i Franca I al
"
raen • Cs tella, • !acacia I III sud

perieres

g

nore
e

dlEecendlnevla
L'Unlea regló co st cci uta tare
el I, cona ccrnpreet cena Al/raen I Cet,lunya n elnul , tota la
costa de Ilsvant d'Espan.n.

I

A

ESTAT DEL TEMAS
CATALUNYA. A LES YUIT

g

Oomhnu eernn variable, amh venta
del sud-ocst, a la co,', de G,rone,
1 del nord - I lat des di' la Illbcy,creu
j I Conca da Tremn fine cl cama ele
f Tarragona I al aura I ofertes da 51¡ Are,
El démeene de la temperatura Aa
!
Uta hnportant a Cst,lunve I s'han
) 3e:;Istrat minlInes d'et I 10 glena
1 anta ateo al I lau Istangento 1 • Nüele.
A la ,ATIn Innnantt Co a aU •
' les valle I ha novel ale Gime.

tI

p

%

t

le t

observerIon, del lenes a
Derrelena, A Ira g m, , g 1/ a tu cappalera do ra vellera reine/
(les

'

hla tira nnth coreen , m,re,
demos i 6 passalgers.
\- um as t opostai que sorti
dia 1 de mara cap a Amerwa del
Sud Ihn arribal a Itio Janeiro el

CaS1

dia 10, a les 15'15 ll o res; a Himnos A ir•ee, el dia 11, a lee 7 hoyos.
i ii Santiago de Xile el mateix
dia, a les 15 llores.

serveixin Pasar per la Ser/Tm:i- Empleals de rAjimlament, clarle, t le set a non. per de for- van( taus fulls dirig1tS a la Guärmular les corresponents dentin- tira Urbana, 1 en • eis- quals es
parla d'aclituds de Pebellia, a
cies.
robjecle de no provocar confu,.ionismes declara que toles los
ELS OBRERS
lI n tes o circulars dirigidas ale
.
——
›ens associats sanan faccioses
Sindical Obrer de JoierialArm, van avalades amb el segell r le
genteria. 1:11 1 - ku1settiblint ' ge- l'Ase.iciaciú o de l a Serio eor
neral ordinaria fott remuda I;t
-rc'spont.
Junta Direntiva, la 511111 quedit
formada ami: President. Enric
Males; vice-president, Didac 'tutela; secretar', lacia Galeano;
tresorer, llaman Gastlín; (.01,11,1;111ov. Joemp Estere: lataloi.:
Allir hm visitarla per rakalde
Eduard Siturhez. Josep NI. Pittel. Barcelona
l'Exposició organitzacla per
N'item: 'haz • Ventura Ilieurd.
In Coiiperativa La Clutat'cle Rept':is i
A les 938 sorli
Associació lndependent d'eh- Vacantes; el senyor rfi 1 "Sunyer
SE!. D-2537" cap a Eslulgnrd, brees Bancaria de Oatalunyr.. — terma, molt pel caire de la dita Ex..1nmh yerren.
Huid(
i es dctineue davant dels dife5"n ia ....nstilutu II la II mil
A lu' lISO sorli laviah "FOK- 7.\ ss¡e•raciii liidepondeat d'Obrers rents plans 1 granda exposats, eiperant
NEll 8 EC-A.KK" rap a Madrid. Balo:avis de Cataltin.i, quo oe
que pugui parlar-se a tenue pel lié de
Barcelona. Tanifie lluvia visitada, anarel, mereaileries i pa5co llir l'herencia 1 resperit
terionneut, el rector de la Universitat
salgers, entre ells els dipritats re
luth pu .1ssocineiö Independenl de Barcelona, seneor Bo.scl Gimpera.
senyors Palet Pellicena,
on convivia tole la deprindiurcia
riel1 i Tontito i Pierm
• •
(le Banca, tomein les qter foesin
eggomiggAgAMIngnmar••••n•MAMeggisgmeggegge
S'avisa als qui tinguin jcies empeg eles teta-Parles
14 'M
nyoruc'es a la Caiga d'EstalvIs i Ifont
Dies envera P s procedi a
Fietat tientrall les dates de prerla seva consliInci, •• i n meda elo- tiTac'.6 u empenyurament de les quals
gida la seglient Junta directiva: siguin anteriors al 31 J• lei ivais darrer,
Joan Pinvol. presiden( ; deeep Si. Inclusivatnent, e,ne en la , sunleAta puELS PATRONS
Maler, vice-president; Jeep Mar- blica que tindrà lloc en , aquest Nfont de
--let, eerretari; Josep Fonlimerni, Pietat el dia 15 de mere es procedire a
ferretera.
—
AdvertIment ala
tre- la venda de les mayores« dels présteu
Confirmada pel propi Jurat Mixt vice-eacrelari; Enric Ricard,
26574 al tC000o. t de l't al
l'1 , 1»111a- números
la vigénria dr lee bases que re- sorer; Manuel S. Foz,
aenee que na haga estet proreogats,
gulen les tiondicions do I rnhall dnr: Josep 'Fugues, Josep Vellel, desempenyorats o venuts .Mteriorment.
'romas Cortadoentre rialrons i depe ndent e lel Ni reus La satt.
us.
Cornere al Ini all de Bercelone lIcA .laurno II ti rgn te, yoga
lla mort a la 110Sna ciutat, a Veda(
AesoolacIO Instructiva d'Obrers le setanta- c is anys, el doctor Isliquel
anteri o r. Mores ¡
l'Ajuntament.
—
1
de
Petritxol,
1
Empleats
l'AssocincV, Ferretera
Maseres ¡Ribera. Acompanyem els seus
L'Aseociaciö InstrucliNa d•Mbrere familiars, i ea particular el seu till !OMimen, 12, entresorf., prega
hms, novellista i collaborador
e.neanin
infrarque
;upirlls
lote
einns solare Ie g llnSes i especial- ORAC1a-Nametas7 GRACIA-RANIBLES: de LA PUBLICITAT, en aquests Vistos moments de dol.
ment als seus associals que ae

Aerbdrom do l'Aeronautica
-- Pr¡ocerle111
nunb esenles a tiinebra ¡ Marsella. a les 1725 arribä raer('
..noluirtacu 11 -1727", rimb eorreu, meren de ni, s j :3 1i:isba t ger a.
Proceden: de Sevilla. a les 9'15,
arribe ltviÓ 'IIEiNKEL D-2537-,
a nib corren.»
Proceden( de Madrid, a les
1220. arriba ltmsiú FOKKER 10
EC- AMA', amb corren, mercaderies i 2 passatgers.
A les lt sorti 'JUNKERS
D-I089" cap a Eshilgard, amb
escales a :11arsella i Ginebra, amb
mercaderies j I passatgc r.

L'ACT IMCIU SOCIAL

:ckei

Dimecres, 14 de mare de 1934

LA PUBLICITAT

10

Programes d'avui
TEATRES
earcadona. - Tarda: "Eclipse de Sol"
nIt: -Mademolselle".
Cómic. - Tarda: "I.a pipa de oro"; nit:
"La camisa de la Pompadour".
Novetats. - DissaCte 17 de nare. Companyia Lluis Calvo. Tardar "Marina";
nii: "Talla Fedorova" /estrella).
Nou. - Tarda/ "La cara del mintstro"
"La rosa del narran": nit: -La marran de Cadiz" 1 "La del Solo del Parral".
PO/10MM. - Tarda: "Flia bn principa de
Israel..."; nit: "Los nidos sevillanos".
Romea. de N. S.

« El amor y la suerte' . 1 *Agallas rivales".
"Salvada", « Corazones vallen.
tes", "Kismet" 1 "Romboleos de Betty".
Motropol. - "El dedo aruSador" 1 "La
hila del regimiento".
gima. - %Justicia del Mego", "El rey de
/os fósforos" I « El beso ante el espejo".
MonuMantal. - "Hotel de estudlanles",
"Farsa contra farsa" I "Ast es Broad-

Marina. -

Tarda/ "La Pasión y Muerte
Jesucristo"; !lit: "Alas en la

aldea".
Violarla, - Tarda 1 MI: "La embajaaa
en peligro".
Apolo. - Avul debutara el gran Goldin.
Unte al Mari.

CINEMES
Actualitate. - neportatges
A guarle& - "Timbuctoo", "Victoria y su
bisar" 1 "N'Ida azarosa".
Arene.. - "La senda del alamarte”. "Anny se divierte" a "La vida pcivada de
Enrique VIII", en espanyol.
AvInguda. - 4 tarda i 10 nit: "El gran
bluf!" 1 "El Cantar de los cantares":
a mes a la tarda, -El terror de Arizomi"
Barcelona. - "El hombre de Arizona".
"Infierno en vida", sonora, 1 "Lir ladrón en la alcoba-.
lohame. - "Radio bolo", "Esplas en acción" 1 "Delirios del trópico".
- "El punal malayo - , "Vero•
mita" 1 "vampiresas 1933".
bou.
"Duro de pelar" 1 "El räpido
Roma".
Broadway. - "La novelo de una noche".
"De cara al cielo- i "Espras en acción"
Capital. - "El testamento del doctor M3hose'.
Catalunya. - "E/ adivino" 1 "Su última

Mundial. - "Su Unir° pecado", "Amerlcan bluff" I "El hijo de/ amor".
Nürl•. - "La gran duquesa Alejandra"
1 "El malvado Zaroff".
Paris, _ n ondas musicales" I "Adiós a
las armas".
loco aviador". "Nlda
Pathé Palios. de amor" 1 "MI debilidad".

puf1fil malayo", "Veronlka"
I •• Vampiresaa 1933".
Publl Cinema. - Heportatgrs d'artualltat.
Principal. - "El tapian de Roma".
Ramble e . - "Senda persegulda", "Amo r e o de otean" 1 "FI expre so fantasma"
Royal. - "Prisionero de ml earaznn".
-Farsa contra farsa" I "As( es Bread15 a 5 ".
Sale comtal. - "1.0 Prnm e i l da de nel Marido" i "Los crünenes de/ museo".
Sala Victòria. - "I .a 0/Ja del dragón" I
"Jaleo o chica?"
Soleot Cinema. - "Manos culpables", "La
dama del aviar.
Smart Cinema, - "Su Maleo pecado".
- Anterlean bluff" 1 "El hilo riel amor".
Splandid Cinema. - "La nineharin rePadró. - "fi

ESPECTACLES
4'30, mal mar. , prenent-hl part
arito. Bulaques a 2 latea./ g eneral, creo pie s , LA CARA DEL MINISTRO
I LA ROSA DEL AZAFRAN. Nit, a les 10.
Butaques a 4 pies.: LA MARCHA DE CADIZ 1 LA DEL SOTO DEL
. De
mit, nit, estrena de EL AMO DEL LACAR.
Protagonista: E. BrIto
Tarda,

Eduard

TEATRE ROMEA
19091

A les 5. Butaques a 2'50: LA PASION
Y MUERTE Di N. 8. JESUCRISTO. A les
10'15/ ALAS EN LA ALDEA, l'obra rial de
Bartomou Soler, flema, larda: LA PASION; 1111: ALAS EN LA ALDEA.

Cinemes

per /a gentil parella CecHla Gubert
1 Antoni Miras

LA DOLOROSA

NO FALTA NAIDE
la sen , aclonal SarStiela
en tres artes. llelra I nnisiea del
' gran /11e3113' Penella

1 eslrena

I

Principal: ittlerpreladors:
Maria Teresa Planes - Tren) Avene t

hui, larda, de 1 a E; nil, ä les 10:
Gran axil de Co/ten Moore en la super
producri0 Foz

MARCOS REDONDO
1 Antoni Palacios - Valeria Ruiz Parle
Despatx

Companyia d'alta comedia II

Ufel_11181011e

Soto

1/1 de 6. Mirre p t urde
sentarld de FUE UN PRINCIPE DE ISRAEL... :art. 1,1 d'II. LOS NIÑOS SEVILLANOS. (terna, larda. 1. 4:1cm,
oa ale. i n11, 1/4 ritt; LOS NIÑOS SEVILLANOS,
AZMI•6n611Me

a I, 1; ni!, a les II: un
grandras doble programa, compost

per °litem. Roland, en espanyol

Comnanyi• de comedia

I

Rivera - De Rosas

71 11, a un quart rt-mcce:

LlúrIa, 115 - Telifon 81222
Aval, drineeres, larda a les 7, I ni/, a
les den: REVISTA,

''‘,4 S01 P01, 0,311 j

ORLAS HE ORO
1.

TEATRE
COMIC
REVISTES

amb rus de lea

1501. dIrnerres, 1,1a. 3 le . 5. 1301am:es
a 1 pta.; g. loa- 31. 0'60 ple..1.4

PASTILLES VALDA

per les /11 . 11100 . 1,4 111,, VOrlel/o4.
Margarita Carbajal I Olga Arenas
5-53i-as Unir. 1.1,557. VIrotm: Ap:11'3-1
Mannol AlareS. 7o11. a un quo? : 11 1:
!3 grididlosa revisla ar;
10 n 611',11/

l'Oró oo es raspón del exit sise usad
LES VERITABLES

La camisa de la Pompadour

LA PIPA DE ORO

per elargarila elarbajal. Marla Larallo Arrur Lledó, eltpy Cortes, Virarle Aparim,
1taniml Mate,. ta parella A.11: Simone
et Cardona i la gentil ball:a : MI Juan ita
Barc e l ó, Acnic farda 1 ¡in: LA CAMISA

UNA

DIBUIXOS, I la gran

producrió 17:0

(SEÑORITA)

DE LA

POMPADOUR.

cclia e• ile localizas

No podem publicar les note
pregades que no vinguin ea.

BA-TA-CLAN

85, F. Lalret, 55 - Telf. 31874
DOS EN LA VENGANZA I EL PRITarda, 330; nit, tract
MER DERECHO DE UN HIJO, per
00
ARTISTES, 80 - Estrelle.: GARBerta Thiele
CIA, ANGELINA, VALENCIA, TERRY,
••••1n••nn•••
BARTOMEU, ESTRELLITA LOPEZ
Decirlo d'1/ • 4 de la matInadi
1 un ALEGRE VODEVIL

,

,•nn •••n

More1114 i ,.10111011 /-3,516r

•n••..” n••nn Men••nn• n••••wmi
•
"eAMMAI

Passelg de Grier•, 29 - taIf, 133132
I .1:::?rt,, /3,13 .11 aI ,les 14. a les

Cena
a las
Superproduectú

8

e!
al
Pitorn. , etirena de UN HIJO EN j

LA DEL TEATRE ROMEA
que fo i rurri pieällgUrsoa aun,tes
Fernando Montenegro, Gonzalo Lloren',
Antonio Armat, Micaela Castelen, Elia Romero, Marra Francas, José M. Linares Rivas, Juan Catala, Pablo Alvarez-Rublo, Miran Muñoz, Carlos del Valle, Juan Montfort, Miguel Pastor Mata, Macla Victoria
Alonso, Concepción López Dominguez, Manuel Santiçosa, Antonio Woves, Franmsca
Pons, Rafael Fustcr, Antonio Garnica,
Carmen Pomo., Manuel Romero, Marta
Luz Mudos I Manuela Santleosa, acabdiliats per Marla Vila 1 10 1 0 Derl

sions del mercat d'especulaciú, i la major expectació es troba concentrada en
el rotlle de valors ferroviario, que és
el que china sensació d'activitat, la
qual cosa resta importancia als altres
seetlf5, en els quals la contractació fou
rnolt recluida, com s'observa en el detall
que donem a continuació.
Pel que respecta a la tendència cloralnant en el rotHe referit, comencì la
reunió del Borsi amb manifesta fermeso, arribant a cotitzar-se Nords a 53
enters, i Alacants. 4475. En la primera
meitat de la sessió de tarda fou mantinguda aquesta tónica, fns a 1.nora
tanca en qué quedaren fixats als
vello que s'indiquen mis avall. Després
de l'hora queden com a darrers canvis
Nords, 5230, i Alacants, 4715.
Tanca finada pel Mercat Lliure de
Valors en la sessió de Bona:

SALONS C1NAES
I IlevIsta
CAP1TOL

"El testam e nto del doctor
11rda 1 I n
Mabuse", 4 1rm Gerald. 1.37mIca 1 Revista
CATALUNYA
!arda 1 9'10 nli . "E: adivino", Warren
Wilnam. -8,1 uleirna pelea-, Donglas
Falrbanks, Ir,

L

1 larda 1 9'30 nit: "alerndra en ami''
• Unirament tarda). - rn disparo al anuo
necee", "El (lrisar negro". Conrad Veldt
1 'lady Chrlstians
PATHE PALACE
Continua 4 tarda: "El loco aviador". ••NI
do de amor", en espanyol. -311 debilidad",
Lillau Haney. Atearrid

5 1 9 0-i-0.5d
+0'15
4 6' 95
4-0'
60'65
-0 -3
1 33.75
+2.00
34100
47 ' 5 0-1'75
45'75
-S'o°
161' 0o
Ford
153'00
+2'00
226'oo 224 . 00
Bons or
tulleres
és
del
La tanca anterior de
dia 7 del mes que nom: del dia 8 la de
Botts or, i del 9 la surreponent als
Fores

MIRIA
tartla I 1130 nil: "Justirla del furgo"
Imicanent ta pial. "El rey de los 104.fo.
ro,", Warren 1Villlant. "El beso ante el
espejo", Paul Lukas , COnalca
GRAN TEATRE

COMTAL
i:nri llnua 315 tarda: "1,0 jusrlora del r11,

zo". "El rey .le los fósforos", Warte:1
\\*nana. "El beso ante el espejo", Paul
Lukas

Conchlta Monlenezro I Leslle 1143card,

SU UNICO PECADO
en e-pa/d . :1, ereaelh le Itonall Colman 1 hay FranciS

telobles

i

A nunc o oficial s
CORIPANYIA CATALANA
DE TRAMVIES

BORSA .AL

Noticiar!

CINEMA ESPLAI

47.10

6o.75
133'50
343'00

Els rotlles d'obligacions prossegueiy en com en jornades precedents, sense
registrar cap particularitat remarcable.
Els valora de l'Estat en la sessiö
d'ahir no acusen variaciä apreciable en
el volum d'operacions que ve realitzant
darrerament ; malgrat això, presenten
sostenitnent de posicions, i àdhuc Heugera ferrnesa, registrant-se bon nombre
d'avanços d'un vuiti a un quart d'enter,
en particular els Interior i Exterior.
Els A;untaments mantenen activitat
forca apreciable, b'utica que repercuteix
sobre els canvis, els quals, com es ve
observant d'alguna dies end. la majar
part d'emissions operades registren millores entorn de mig enter.
El grup de Diputacions, no gaire
efectiu, cineda a posicions pnt modi f icadas. El mateix es pot dir del grup de

MONUM
r:nntinua 3'45 tarda: "lintel cig estudlan•
tes-. -Farsa contra farsa". "Asi es Breadwar', en espanyol. Joan Blondell.

r,,,nrinua 345 tarda: "El prisionero de
1111 corazón". -Farsa contra farsa". "Ast
es Bcoad wa Y", en e:e pa/mol, Joan Blondell.
Atraccló
BOHEMIA I PEDRÓ
Crealnua 3'45 tarda/ "El punal malayo".
•• Veronlka". Francisca Gaal. "Vampiresas
1933"

52'4o

Nords
Alacants
Rif
Explosius
Charles
Ilulleres

EXCELSIOR

ROYAL

cnntinua feixuc en canvis i poc acoja m
operar. Aquest seCtor, d'alguns dies er,.
cä. &ata mostres d'evident pesante;
en perjudici de les cotitzacions,
quals a pon a poc perden el terreny
solit en jornada-3 més optimistas. En ye.
neta l les pérdues reg,istrades oscille;
entmn de tnig enter, i de mis impor.
tancia: Alar, 75'75 (-0'75); Alacann
serle 5, 76'00 (-ton), i Ciudad Real,
g ro° (-loo), Les Andalusos
oms xic nivells anteriors; les segona
rin vble, froo (+1'0ol, lfontserrat davallen a 11 . 00 (-15.00).
Del grup naviler és de remarcar el
canvi de Transatlàntiques 1926 especial,
39' 2 5 (
El rntlle d'elèctrics, afeites i
trial no presenta cap particularitat a
remarcar, i prossegueix amb regular
contrantaci& mantenint c anYis. ES de
notar la baixa de Maquinista Terrestre,
90'25 (-/ l00); la millora de Mines Potassa Súria, Irt0.00 (+1'00\ i Unió Industrial Cotonera, 67 (+1.50).
Les acciono queden en aquesta jorm.
da quelcom irregulars, i s'observen mo.
dificac i ons. com: Aigües ordinaries,
1 6 8 ' 7 5 (-1'251; Transmediterrinh,
A. B, C, 1 3 100 (-1 .00); Espanyola
i Hotf.
Carbons Metallics, 151
Ritz, 30 (+S.).

Dia /3 Tova Alca O
boira
(inferirle

Valors

1 'arda 1 930 ni!: "llama la luz" ednica•
m o nt tarda,. "Nido de amor", en aspaLilian Haney.
nyol. -311
Nutidarl

N'ejem/

CORSEGA, entre Muntaner I Aribau
LA NIÑERA, d'In flaos. PARAMOUNT
GRAF1C, LARRIGAN EL AFORTUNADO nOmea a la Mida : . LI Dan de
V. S. van Dike PROHIBIDO, per

eèclules, el qua/ en aquesta jornada
sa lleugera minva en la contractarre.
El grup d'obligacions ferroviärl

Segueixen molt conmegudes les ses-

gai
_msielAk

ruinosa
Liquidarlo
per Inspas. Careada,
núm. 35, Casa del
reed. No Us e q uI v oguau.

un

timbre o signatura coneguda

MERCAT LLIURE

- AMERICA, per Aratdr/113 1 Altert

COMPANYIA DE TEATRE CASTELLA

otees en català i amb

Finanees

Borsa

UN A A

METROPOL CINEMA

MADEMOISELLE
rta.

AGUSTI BO

Diversos

ONDA'S"leSiCALES
DIBUIXOS , Gary Conprr I Halen
gayos en el film do Frank Borzage

TIVOLI

p e r 'dan
a Laurel
u
1 011cer liardy
Filma Metro Goldwyn Mayer
A y o ', estrena fiPi non Nottelart Fox
arnb les amamos ;infieles rninninIS

T

eATALA YES. Me Tal ene 11•11C11.0

430, nit, 940: REVISTA,

4 tarda 1 10 nit: - El hombre inclsible"
Claude Raros 1 Gloria Stuart. Cómica

p o r Alise Lerady7ir
. ii g
erinee Er ans I Otto

FI XES-FITXERI

CINEMA PARIS

Bellezas a la venfa

dimecres. tarda, a un quart
srs:

dijous.

I

per Wilaam ronler 1 Sally Blane
!Satina continua,

per dues graos pa:Metales

El abuelo de la criatura
TEATRE BARCELONA 1

1

les Malalties

tapa

Amores en otoño

;mar Spencer Traes

TEATRE POLIORAMA

catalana

PROPAGUEU-L01

Rambla del Cintra, 89 - Talf. 18872
avul: NATURAL.
GENTE PERSEGUIDA, en espanyol

MIMO

ES TRACTO, ES CUIDAN

EXIGIU-les dones en totes les Formules
en CA IXES

Gerència

El poder y la gloria

a entolda:10,4a

banyt
Hi trobareu tota mena
de facilitats, per ésser

CINE RAMBLAS

arnh Mlolphe 510015:1. 1-111111n, UNI-

TANA FEDEROYA

$

Ampliat en 1932

par Paul Munl I Ann , Dvorak

ADIOS A LAS ARMAS

Rol gran tenor RIcard Mayra!. AvellI
Ruiz Part'. 71 11. a les lo: l'entremes

dedl e ada a les sonyores: MADEM01fal: ¿CUAL ES EL SEXO

amb el nom VALDA a la
i mai d'altre forma.

Chudelte C.olbell I Frederic Slarr0
Son Illms Paramount

i

SELLE;

PASTILLES VALDA

habitacions :: 100

Interesaants reportatges Fox Movletone
MELODIA DIEL MOVIMENT, NOTICIARI
FOX SONOR, noticies d'Espanya: partit de
fulbol Portugal - Espanya: el "Gallo" torna
a tore hlr a ESPanYa: el sanyor Larierva
aterra 1 s'eleva sobre la robarla del
portaavlons - Dédalo", 1 altres. NOTICIARI FOX SONOR Internartonal: la ranonit-

Tarda,

REINA EL AMOR

MARINA

S'EVITAN

ANTISEPTICAS

180

per Jenny Jugo

nena d'una 631113 eSpanyola a Roma: una
manifestar:d atlüllea a Nova York:
eamplonat mundial de lirckel 50131'0 gel, 1

Acto, tarda, a le g 465: Tul, a lea
1005: ALEGRE A LA VISTA, t'Orifica.
REVISTA PARAMOUNT, DIBUIXOS

Cine
in
Tarda, 4'30, ar,o ileor aclperugrama.

poinä,

RESPIRATORIES

EL TERROR DEL HAMPA

Inaugurarle de la temporada Mica

1

VIES

4, rue Mont-Thebor
cèntric - Prop de l'Operz

El expreso fantasma

I
Gran oompanyla LLUIS CALVO
$

3IUSIC-HALLS

de lee

3folt

altres. LA 21.11VTANYA DEL KAISER

ECLIPSE DE SOL

Totes

Sessió continua de 3 larda a 1 matInada.
Selent, 1 pla. Avul, a le= 4, canvl de programa. Els senyors espectadors de les 3
poden. pel mateix preu, veure el programa d'estrena: CURIOSITA1'8 MUNDIAL S ,

HOTEL MONT-THABOR

Cualquiera toma el amor
en serio

D139411)10, 17 da marg de 1934,

Tivall. - "Ei hombre
Trlanon. - •• 113y (pm ea sarl oS". "Agnilas
rt1.3. : :" t - Itaidon", en osparivnl.
Tgioney.
-salvada", "Corazones valientes" I "hismet".
Urquinaona. - "Belleza a la venla" I "El
aburrir) de la criatura".
Verga. - 3'45 131,13 1 945 nit: "nos corazones y un latido" (nrame a /arda) "El
ord e nanza" 1 "Palacio flotante".
"enr120/105 vallentes" 1 "MerendeS". 1 mes. a la tan: "Ilitari Arcos".

PARIS

LA MUCHACHA REPORTE*
per AlacClarke 1 Pal O'Brlen

gran

1 TEATRE NOVETATS

/0511er", "e:Malquiera toma el autor en
.erlo • ' 1 "El terror del arnpa".
Talla. - "Un ladrón en la alcota" I

pelea".
Céntrele Cinema. - "Va, tú y ella". "La Apolo. - Cada setmana debuts. Vedettes
dama de: 13" 1 "Trata de blancas".
frivolissimes 1 Mercados FUI.
Colla!" - "Alegre a la vista" i -Reine Eta-Te-Clan. - Varielats. Rostro eall0s 1
el amor".
lila nazi/1.
"El
sargento
X",
"Porque
te
Colom. POMPOaila - Exit definitin de Viste RaY•
quiero", "Volando voy" 1 "Delicias de:
roa I de la formidable orquestra Depolo".
mon's Jazz ,
COmSdlit.- "Calles de Nueva York", "Ila- Eden Cometa. - Don denla nobs I CefeGro,
I
-Diplomarla
riendo de las suyas . '
Moulin ROU616. - Temple de la frIvolltal.
. menina".
1"ge 1 ini Martín.
Comtal. - "El r ey de los fósforos", "Justicia del fuego" I "El beso ante el es- Starramt. - Gran ex:1 de Paisi Wilson 1
Carmen WeltP:71,
pejo".
saimewe
6
••Violotas imperial/me ", "Seerraos" 1 "Una mujer a bordo".
DIVERSOS
Esplai. - "Frohiblao- 1 "Su /Mico pecado".
Excelsior. - "Nido de amor" I "MI debt• Militen Doras. - (lrquesira exeéritrIca
TM. liappl Jazz.
Famoslo. - "Poder y gloria".
Sat6 Doré (Granja Royal). - "Richard
Fadrina. - "Cena a las ocho".
1 Carr y " ichansonnier81.
Fragoll. - "Ilay que casarlos-. "azudas Triana. S- Tiple rafe flamear, dirillat per
Pep e Hurtado.
rrvUes" 1 -l'armen", en e•spanyrd.
Coya. - "Alma de centauro". -La con- Casa Llibre. - Aran 1 rada dia. Tho dansaniiia" 1 "La locura del datar".
!mina Cinema. - -Al despertar" 1 "El Motel Rita, - Acul 1 rada dio. Th e dansant.
mónstruo de la ciudad".
Iris Park. - "El gran domador", "Pa •
malo" I "Un ladrón en la alcoba".
Kursoal. - - Melodia en azur, "In disMASNOU TERRENYS
paro al amanecer" I "El helear negro"
Laletana. - "Juveniud audaz", "Torero a a 00 el es . pan:, snlars per a D'are s 1 gran
la fuerza" I "Rebeca".
ges. Raó: PrOVP1117R. 353, 5.C. 2. • , liar..
do A a o
Majaarie. - - Ha entrado un foldgrafo".

TEATRE NOU PUBLI CINEMA

Tiatres
Talaron

SPLENDID CINEMA
Telaton 10015
Censen Es Cana, 117
A1311, tres colossals filma:

El Consell d'Administraein
d'aquesta Conipanyia convoca gis
senyors accionistes a la junta
general ordinäria prescrita per
'article 20 dels Estatut.s, per a;
dia 21 dels corrents, a les °rae
del Mati, al dornicili social, Ron(la de Sant Pan, 43.
Ordre del die
Aprovació del Balanç Comptes de l'exercici 1933.
Els dipòsits d'accions s'admeten a lía Caixa social tots els dies
feiners, de nou a dotze dei mati,
fins al dia 19 de l'actual.
Barcelona. 12 de narc de 183i.
La Direce16.

n••n••n••n
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