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Vieltació social
La mesa de la C.
S'acorda restablir la pena de
Uns desconeguts Conferincia del
Per la seguretat
mort pel termini prorrogable S'ha deolarat la robaren 12.000
Desarmament es
de Barcelona
general
a
yaga
d'un any als delictes d'exploptes. a un cobra- reunirà el 10
Un altre atracament

Els serveis d'ordre públic

En les declaracions del conseller de
Finances, senyor Martí Esteve, que
publicaren/ ahir, es Ilegien unes observacions relacionades amb k raloració dels serveis de policia i segutetat Segons les esmentades declaracions la diferencia que separa els
grups majoritari i rninoritari dintre la
comissió mixta és de deu milions
pessetes. El Govern, davant craquesta
discrepancia, ha pres per base el criteri minoritari, més restringir, naturalment, i ha establert una valoracid provisional que podrà ésser augmentada,
sense esperar el termini de cinc anys
que liza rEstatut, si les necessitats
dels serveis ho exideixen. Practicament, dones, la diferencia de deu milions podrà ésser recluida segons els
dictats de l'experiencia. Hem de pensar, perb, que les experiencies, en
l'arca d'aquest servei, són molt perilloses perquè es fan a costa de la vida
i la seguretat dels ciutadans, i la prudencia mes elemental aconsella prevenir-les i evitar-les, i no esperar que
la realitat ens les faci sentir d'una

sius, atracament i robatori

mil armada

Saragossa

Malgrat la situació, l'enterrament de la víctima de la
bomba de dilluns ha constila una imponent manitestació de dol

dor de la casa
doctor Andreu ifills

1934

d'abril
Arriba a París la nota del

H.
— R.

Aquesta iniciativa que tant enamora el seu autor, senyor Lerroux: la
designació anual d'un Ciutadi d'Honor de la República, ha estat acoIlida amb diversitat de comentaris,
puf> en val la pena. La musa severa, arnb an regust de Jugenal, de
"Luz", declara que el Ciutadä d'Honor de la República és el Republicà
Inconegut. A mi em commou sobretot el tirat iloralesc d'aquella pensada (pensada més que no pas idea)
del Cabdill dels Radícala i J'omites
de les Dretes. — No prenc ad la paraula Pontifex en el seu actual
sentit religiós, sine: en retimológic,
car Pontífex, en rigor. és creador o
faedor de ponis. — Em veig, fatalment, el senyor Casades i Gramatxes
cremant les pliques amb els noma dels
optants "carbassejats". També aquella iniciativa en suggereix recordances duna mena dactes que sempre
m'han semblat cornbinar les exquisides essencies de la cultura de bon
recornpartir i de l'alada primavera:
aHudeixo al repartiment de premia en
un coliegi d'ensenyament secundar::
d'aquesta última cerimònia se'n podrá
prendre el discurse alhora estimuiant

Ahir al migdia, Pels volt' d'Un quart
d'una, es va cometre un altre atracament.
sois seran competents els Tribunals
El fet va ocórrer al caree de Wad- govern anglès al de Franca
d'Urgencia.
Ras, en el precis moment que el coAlguns ministres han afirmar que
A seguit del desig manifestar pet gobrador de la casa Andreu, Ramon Torio vern francés en la nota tramesa al Fano té cap fonarnent ranticonstitucioMarcel, de 38 anos, baixava de l'auto- rdan Office, en tina conversa tittouda
nalitat d'aquesta snesura, car en les
:m.)1)n que sol utilitzar, i hon punt entra- ahir a Londres entre John Simon i blenCorts Constituents es tractà de rasra en una farmacia propietat de la se- dmon, iha decidit no diferir la resumpte abolint la pena de mort, però
mora Celia Contel. situada al carrer unió de la mesa de la Conferència del
reconeixent la necessitat per a delicSaragossa. 28.—Inopinadament s'ha de Wad-Ras, núm. 234
tes militars. Per ainó s'ha modificar
Desartnam e nt, fixada per al lo d'abril.
ratracament perieetament planejat i posteriorment el Codi Penal, pecó no iniciar a les onze del mati l'atur en
Aquest retorn a Ginebra té una doi
tallers,
on
sols
reobres,
abrigues
algunes
ble UnPortancia, primerament perqué derealitzat a Barcelona, i en la manca el de justicia militar. Ara
dient
grupa
d'obren
circumstancialment
Dresentat
modificar
s'han
quereix
„mosten que ratmosfera s'ha aclarit, i desd'änima de l'acre terrorista de Saratris perettS vol dir que Ginebra no ha
gossa. El Govern, unänimement, ha temporalment el Codi Penal refor- que havia estat acordat Parar eh treball mentre s'efectuava Tenterrament
percha, malgrat tot, el sets prestigi inencarregat als ministres de Justicia mat.
moprimer
als
estat
ezegut
Aixà
ha
ternacional. Hez contribuit certament a
Creuen els ministres que a les
i Governació la redacció d'un anteobeia.
que
halar
ments.
suoosant-se
3
minorar la situació el eateri d'actitud de:
hi
haurà
gaire
oposició
Corts no
desP rés del darrer i laudatori, els himnes escolars i
aquest projecte, ja que no es materia com s'indicara, al desig que se su\ aarer» an a Ps,delcine
sential
general
messin
els
obrers
política, i per consegüent no va coni eadraie pas Quai d'Orsay. ha eme-i cal dir que el diploma.
peratemptat,
per
ciutat
ment
de
la
Peró ara que hi penso: la prensa;
la
sera
responsobilitat
era
insina
prés
tra up sector determinar, com els
manera irreparable.
que els perills que poden mermo, Id gràfica i els film; d'actualitat, que
anarquistes, sinó que va contra els pa no ha estat així, perque a la tarda
Ahir, quan la ciutat encara no shagel'atar
evident
seguretat de Franca tren en el fono els sempre cstan a la mira per a dilapique cometen delictes. S'esg,era, adhuc, ha sorgit en forma
via refet de l'estupor i la indignació
mateixos que poden amenacar /a Gran dar fortunes en flamarades de magque rexemplaritat de la pena de mort neral del ram de la construcció.
causats per l'audaç atracament de dioper
circulat
Comité
ha
pel
Firmar
nesi, ¿no (aran que aquella designaBretanya.
d'arcompleixi
sense
necessitat
es
menge a la nit, el bandidatge orgael
motiu
la ciutat un full exposant
Les darreres noticies confirmen totes ció tan assenyalada es retiri a la duribar a aplicar-la.
nitzat tornava a cometre una altra
de la vaga declarada per la Fedeles
previsions
a
l'entorn
d'una
entesa
na "Miss'' representativa, mica enSe sap que el projecte estudiar pel t'odió Local de Sindicats Obrers. Es
malifeta. Les experienciee no poden
franea-brianica, perquè havent-se arri- e i mica e:1llä, d'un altre prestigi del
Consell de ministres estalaleix les pe- deia que la vaga seria de dotze hoésser Inés eloqüents ni més irritants;
a
l'acere;
global
sobre
les
mesures
a
pais: Ern senbla que fet i fet tarnb4
bat
nes de mort per a actes terroristes, res, com a protesta per l'atemptat
la sensació que cris trobem sota les
adoptar quant a la seguretat, només que- poden comptar anda que arribana. a
pistolerisme, assaltadors de trens i realitzat dilluns, per les detencions
urges duna organització temible és
den per discutir qüestions de detall.
produir-se aquesta altra retiranea. Sogradació de delinqüents de menor efectuades per les autoritats en relainevitable, - i tothorn es demana si la
Rarament hi ha hagut un període Ire bretot que una regada st a:tra haura
quantia dins Vindole d'aquests Sets. ció amb el succés i pels maIs tractes
nostra policia es suficient i esta proa
.
r
llora cractiritat'diplotedt ica per arriba de tractar-se d'una dama; i, naturalLa unanimitat del Consell en tracben utillada i preparada per evitar o
han donat als detinguts. La susa un parte: perd el que ara esid sota ment, Si és una danta que inri goies
tar d'aquest assumpte ha estat com- que
reprimir racció dels criminals que
penan:, del servei de tramvies i taxis,
examen té un cardeter tan nou i tan de debó, la solemnitat cívica en repleta. El Govern té l'esperanea que ha suscitat marts comentaris.
viuen emboscats entre els ciutadans
evolucionat en les relacions interesta- sultara molt més impressionant i dedimarts quedará articulat el projecte
barcelonins. Difieilment obtindriem ni
Els tramviaires han estar coacciotals, que no is fécil d'obtenir redacorativa que no pas si es tractes (com
i serä Regir el mateix dia a les Corts. nats. A les dues de la tarda ha queuna sola resposta afirmativa, tant mes
ment en comentitnent general de tots t'U
em terna que passarà la primera requan tothorn esta convençut que no
dar totalment paralitzat aqueas sergoverns.
EL
PROJECTE
HA
QUEDAT
gada) del senyor Gil i Robles, candies tracta de cap esgarriament polivei, igual que el crautoóninibus i taEl fel eonfortant is que, a desPit de
dat del scnyor Ventosa i Cairel!, o
ESTRUCTURAT
tic, sind d'un cas alarmant de delinxis. Els cafés i bars i nitres establitots els obstacles crees artificiosamcnt
del senvor Joan Mageh t Venga), canEl projecte de llei d'excepció sehne el ments els deotedents dels qua/s esqüència vulgar. 1 contra això només
o e .risients, ce, SOIS no hi ha hacia' ,f rao
protegida
i
terrorisme ha quedar totalment estruc- taven afiliats a la Confederació Napot actual la policía guiada
cds, gime que es dibuisa perfertament un didat del senyor Iglesias (E.). Un
tura/ en la reuniO que han celebrar esl cional també han paralitzat el serper la intelligencia dels capa i r entecreced per a estipular el roncera (imita- altre craquests dos noms em sembla
vojo
i
tot
la
retirar,
estat
gia de les autoritate.
dor dels armintents i garantir la semi- indiscutible. I
El ministre de la Governació, senyor ministres aquest mati, i ha quedat sola- vei. Alguna cafés i bars hon
amb la condici3
rnent per concretar en rarticle primer oberts i han ates la clientela els
No ens harem d'amagar que les cirseto de les -frotad-es. ES rin prime'. i tar i a raure o l'un,
Salazar Alonso
dur tosituafan
mes
delicada
la
auxiliats
pela
seus
propietaria
una definició sobre els delictes per mitjà
cumstàncies
tintid pas, que podrcl anar seguit d'al- que en acahat haguessin de
ta la vida una placa -ad hoc" vorn !a
liara i obrers de la Unió General de
ció; la idea dels traspis del; serveis projecte en forma de bases, que ha d'explosius.
tres.
lluny
la
ja
de
¡Seo es Pot desconélrer que tant a Pa- dels camalics, perque
Ccm que les Corts tindran uns quants Treballadors. Com a mesura de predordre públic pot influir en la moral estudiat, i els ha encomanat que rerís crin a Londres no ?ha repatriar en gent no shi equivoques; i, ja íos
ciutadana i dels components del cos dactin mr projecte de llei, les linies dies de vacances i per tara no tindria cauci6, s'ha suspès la conferència
ein es-forros er, tal de rhiCe n totes les l'altre o l'un, no el prenguessin per
d'ordre per aixes ara més que generals del qual han estat aprovades eficicia haver - lo presentar avui, sha que havia de donar a l'església de
mai cal decisis3 en les iniciatives, ener- avui: nontés falta donar-ii forma de- acordat portar aquest projecte novament Santa Engracia un pare agusti.
dificulta ts, ; el penediment del g,rern altre.
en
En produir-se l'atur les autoritats
Una cosa, tanmateix, m'agradar i a de
al Censen de dimarts, ja definitivament
(Inglés ha permés de sortie d'iota s;taagia en les disposicions i severitat
finitiva.
de
la
a
adoptar
mesures
de
San
començat
ordres
i
de
les
firt que semblara desesPerada. .4 Gine- saber, i és si el senyor Lerroux opii
sotmetre'l
compliment
redacta:,
el
maten
el
dia
amb
ha
un
ministre
hi
Com sigui que
d'urg è ncia a la deliberació del previsió, i ?ha muntat un servei esbra, arnh el coneurs de les altres „a- na que la República será molt o poc
Bei. Perd tumbé cal reconèixer que
gravetat del cas carácter
rinns interessades en el desarmamens fecunda en excellénciai però quan es
Parlament. Amb això es donarä, dones, pecial de vigilancia i han estar proper a crear :in instruntent que merei- absent, i donada la
conegui,
el
aquest
val
la
pena
que
tegits
els
vehicles
que
portaren
quees pot esperar que finatenent e/ conreni publicara el reglarnent on, per peces
xi la coniianea deLs ciutadans és ne- esperarem la tornada del senyor Ma- temps perquè torni de Paris el minisviures.
que
elaborat ; signe.
dels
contingents
Pública
i
pugui
sumar
seri
tre
d'Instrucció
menudes, s'espeeificari tot el com i
dotar-lo
cessari
dariaga.
Els cotxes d'assalt circularen per la
Resta en hm la inchnito d' 4 /m:4mm: el que del seu pensament, veurem si
el seu vot a l'acord del Consell.
la magnitud de Barcelona reclama i
ciutat,
especialment
per
les
El
ministre
de
Marina
ha
dit
als
barriades
exEn el preàmbul es justifica la nenesperA l ' aeorel general no podra sitió de- demana no gaire cosa o hé
dels elements imprescindibles, perque
Consell dahir sitat de modificar el Coeli Penal vident tremes. L'atur lia produir inquietud geridir-/a en l'iinie sentir possible: tornada Peque si per a ésser Ciutadä Monoels individus que han de posar-se en periodistes que en elentre
minis- per a la correcció dels delictes que es neral. L'Alcaldia també ha dictas meels
unanimitat
llague
hi
a
Ginebra.
no
se
amb
els
delinqüents
ran i de la República no exigeixen sicontacte
a apreciar la necessitat d'esta- comprenen en el projecte davant l'a- sures per tal de protegir els serveis mu- La farmàcia on ahir es cometé
Ginebra. 28. — Le Secretaria gene- nó mèrits enraonats, un C. H. R. a
sentin ni un sol moment en inferio- tres
per
a
casnicipals.
a
fi
que
no
s'interrompin.
Les
blir
sancions
excepcionals
ha
ennormalitat de la situació. El Projecte
Tatracarnent
ral de la Societat de Nacions
ritat dc cendicions. Ha dhaver-hi una
l'an y no és ras d'una folla prodigahan desmentit els rumors resviat aquesta tarda les convocatóries litat, i en aquest pas milers de persopolicia nombrosa, ben dirigida, i so- tigar exemplarment els atracaments consta de tres articles en els quals s'as- antoritats
senyalen tres classes de delictes, i es pecte als maltractaments &mate als de- Segura:nene el cobrador era seguit per a una reunió. la data de la qual nes es corsecaran de tan esperar
bretot ben pagada i garantida i ben criminals.
Un periodista, referint-se al resta- fixen les penes, que seran de reclusió tinguts i al segrestament d'algun da- per algun deis atracadors, ja que a pe- havia estat assenyalada per la Mesa tanda. Però si es tracta de titans exutillada en tots sentits. Sense aigó
quests, i ha dit que tot això mancava
nes hi entra, entraren al seu darrera de la Conferencia per al dia ro d'abril cepcionals, ile genis o diteroie
la defensa sempre sera insuficient i bliment de la pena de mort, ha mani- temporal a mort.
fonament.
cinc individus joves, els quals amena- propvinent
En l'anide primer es c c:tu n ee n els
la impunitat en seré la conseqüència festar que aiguns la consideren antiquells que no poden considerar tense
Com se sap, en la Mesa figuren re- una mena de devota basarda, un
constitucional.
terroristes, en eis guata s'incicuen (.4 la pagina 5 la noticia de "L'enrerra- naearen la mestressa amb les seres pisfatal.
El senyor Rocha ha replicar viva- els efectuats per miga dexplosius i ac- 'nene de les r..ic:iones de la bomba dcl toles, els dos practicants i la criada i presentants de quinze paltos.
Barcelona ha patit tradicionalment
C. II. R. a rany és tina determinada
l'apuntaren al cobrador, ordenant-los John Simon I Henderson
dItummns p‘Issat-)
cidents ferroviaris intencionats. En el
craquesta inferioritat: en temps de la ment:
evidentrnent ma-foradada, i que aviat
posessin
ics
naans
enlaire.
que
la
data
::
::
donare
unes
conferencies
mantenen
civil
era
—Jo us
primer es justifiquen les modalitats d'amonarquia, guata el govern
es veuria obligada a no mirar print.
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Com
refer
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Londres,
jurídiques
era
l'ad
delictes,
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questa
classe
de
laboratori
on
un
Tal regada. pera.), aquestes cavilmentre un deis atracadors es quedé fent na conversa que han celebrat aquesta lacions siguin ociases. Es ben possicions socials comprometes, es tolera no es alai; però no em pregunten de 1894, que continua vigent en alguns
la
apuntant-los
a
la
porta.
projecte
sentinella
i
!lenun
tarda els senyors John Simon
dels seus preeeptes i en la qual figurava
que a Barcelona la pedida fos escassa, res, perquè sha redactat
que el senyor Lerroux no s'hagi
pistola per tal d'evitar que pogtaessin derson, s'ha decidit que no existeix ble
mal pagada i inapta, i ara encara pa- de llei que es presentara a les Corts. com a mudó la Pena de mort. En rarenzaparrat massa a fer aquests sosdemanar
socore.
e:s
acords
per
a
modificar
ra
g
cap
senyor
comprencn
els
atracaments
ticle
segon
es
la
conversa,
el
guen aquell equivoc que ens fou fuDesviant
del probable i rescaient,
Aleshores els desconeguts s'apodera- relatius a la reunió de la Mesa de la pesaments
nest tantes vegades. Per abuó recla- Rocha ha anunciar que el dissabte a rnä armada COMeiOS Per dues o mes
que tot nleget. al capdavall, no reel
cobrador,
portava
ren
de
la
cartera
que
que
Desarmament.
del
Conferència
maren sernpre les iniciatives d'aquest vinent manxarà a Cartagena, on diu- persones. En amiest cas enrn en rarticle
duna nova avila qual contenia dotez mil pessetes poc s'efectuara, per tant, el dia ro d'abril sultipersinó
servei: astil ens han estat reconegudes menge assistirà a alguna actes orga- anterior es requercix per poder aplicar
a encabir un conegut.
nentesa
mes o menys, i apoderant-se, dernés, de propvinent.
i ens harem de disposar a posar-les nitzats a honor seu, i que tornarà pena capital que s'hagin produit vicaquest cas ern penso que, ingrávida
les factures que P ortara , encara Pen- La nota inglesa a Paris
en activitat, de pressa i be; però, pre- immediatament a Madrid, perque di- times.
com seria aquesta distinció d'emolu25.
—
El
Martí
Esdocumems
i
Madrid,
senyor
cobrament,
dele
den:e
de
al
Quai
Ha
arribat
28,
—
París,
cisament perqué es tracta d'una fun- Il uns ha d'assistir a la reunió que
L'article tercer tracta del procediment. leve ha estar aquesta tarda a la Presitítol ele xcier. També Im mengue- d'Orsay l'informe enviar per rambai- ment s i d'avantatges (llevar de posardó vital per a la nostra seguretat i celebraré el Consell Permanent d'Es- Es preceptua que per a la suhstanciacia dencia per aconliadar-se del senyor Len-- d'un una
pistola. Merare li ho prenien, xador de França a Londres sobre les se un hom el titol a les targes de
ren
deis processos hi intervinguin els Tribuper al nostre crèdit, no podem consen- tat.
precauci.3 sempre Mi! si vialroas: i donar-li les gräcies pel fet que els atracadors voreiaven el cobrador.
converses que celebré abir amb el
tir cap regateig sobre aquest s.ervei.
nals d'Urgencia. En aquells cas
geu per les repúbliques americanes del
ahans del primer d'abril s'llagi firma l
Mentre suceda auxo mini reí s'adema seis or John Simon.
AMPLIACIO DEL CONSELL
Seria un error imperdonable que vore
que per la gravetat del delicte
trópicl,
es pot suposar que, en la se.
uns
el decret de valoració de la contribudó ente havien (rieras a la farmacia
Cada dia és mes patent que les
establir el cost-jadlmfesin
Hcm sabia que els ministres, en d'esser aplicada la pena de :non, el "f ri- territorial. En l'entrevista. que Ira estar quants individus q ue havien baixat d'un converses franco-angleses han girat va ment, el gran cabdill d'una nontdel servei es partia de les dades d'al- el Conseil davui han coincidir en les bunal es constituirá arnh cinc vocals en cordialissima, el senyor Lerroux ?ha auto que li inspira sospitcs, i s'adreeä a rentorn del problema de la segu- brosa clientela, destinaria sobretot el
tres temps. L'Estat ntonärquic espa- hines generals d'un projecte de llei l
Inc de tres, cont per als altres cesos. intereseat per diversos aspectes de
tal nomenament, d'una manera dura.
hotiga: abans d'arriliar-hi Ii sorti retat.
nyol mai no va dedicar als serveis restablint la pena de mort. Aquest S'admet el recurs de cassaeió davant el la vida política de Cataluilya. i im- a latrascantd
Sembla que els punts de vista fran- dora. a algun conegut que ja slsagues
un altre individu, el qual
de policia allá que de let ens pertoca- projecte condiciona raplicacid d'a- Tribunal Supren, i en el cas que ha- pressions sobre els treballs de la Ccunuss- de
c é s i angles coincideixen a limitar el fet els seus.
l'obliga a estar-ee quiet.
va. Si preniem parró d'aquel] pressu- questa a tres classes de &dictes, i es gués de designar-se defensors d'ofici sisu de traspase.; d'aquells serBELLAFILA
Un cop fet el fet. els atracadors sor- problema de la segtiretat a les gapost seria un desastre i una injusti- limita, quant a temps, al període d'un s'estableix. cont a major garantia ele seis que encara no han estar traspassars. tiren
i
al carrer, pujaren a l'auto Mar- ranties d'execuciO del Conveni de
rffieWIRMI•12•8•n••ik
cia. Si volem tenir els serveis dordre any, tense perjud,jci que :es Corta practica processal del defensor, que f i
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afarentreeistat
velocitat.
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en la quota de centri--guriclasft ti Esteve anda el senyor Guerra del Rio,
c,ue la vida intensa de Catalunya i la acordin la prórroga de la seva vi(Continul a la pdgina 3, col. 31 d'aquestes garanties dexecucia, u:ebució a la mitjana.
densitat de poblada exigeixen, hem de gencia.
go:1s el concep t e de "tres círcols con- Sembla que Insull
amb el qual ha tractat diversos assumpdisposar de consignacions que els iaE:s delictes als quals es refereix
Es limita a un any la vigencia da- tes relacionats atta) obres públiques.
céntrica” exposat pel senyor Boncour
cM possibles, si no la nostra infe- sOn: explosius, atracarnents i roba- questa Bel, gerd sera prorrogable Si les EI senyor Martí Estere se:cita dema EL PRDRLES1 ,1 DEL TEATRE a Ginebra, que implica obligacions
CATALA
intenta desemharear
rioritat seré manifesta i insuperable. toris a ntä armada per diles o més rircurnstä ncie s ho exigeixen.
per als distints paisos.
al mati en autonióbil cap a Barcelona.
El Govern de la República ha anun- perso nes, i atemptats contra linies (A la pógina 5 "Cnmentaris sobre el El viatge el fan a en dues dance, arriResta en peu la questió de la naciar que vol atacar el flagell del han- ferroviaries i altres serveis
ha rr t a Barcelona demi passat.
S'HAN PUBLICAT LES turalesa de les garanties dexecucies en un port roman
restabliment de la pena de temer)
Per a l'aplicado': daquest projecte
didatge amb energia, fins a recdrrer,
El Gosern francés espera que a
FI senyor Nicolail d'Ol ger, que con/
Atenes, — Li nord-ameridal
si cal, a mesures extraordinaries. uaa president de la representació catala- BASES DEL CONCURS PER consegnéncia de les deliberacions del InSull, expulsat de Grècia, j el
Govern
britanic li sigui plantejada
cord: ens sorprin una mica, però, que
na pum la Conliesió :nieta ha acompanyat
SUBVENCIÓ
A
OPTAR
A
LA
qual,
com se sap, s'embarca a
una pregunta sobre aquest pum, i en
es mostri tan cautelós en el reconeixe_
el senyor alarti Esteve en les seves gesment d'una valora7ió que per molt litornat aquesta nit a Barcelo- DE LA GENERALITAT DE previsió d'aiget, esta estudiant actual- bord del "Maiotis” amb rumb
tione.
ha
ment un sistema' de garanties i san- olesconegut, s'assegura que a
beral que los sempre per illaria deseer
na en l'exprés,
inuficient. 1 aquesta reserva contrasCATALUNYA I DE L'AJUN- cions, que el Govern considera necea- cilla mar ha transbordar a un
•MMO•111.
d'osaries per a l'execucia completa de allre raixell de nacionalitat desta amb els ambiciosos projectee
TAMENT DE BARCELONA l'eventual Conveni.
bres que s'estan elaborant i amb le,
conegutla i no ha pogut establirL'actitud del Govern aniniciatives de credits exorbitants y:e
se la sera nora destinaciö.
es llancen. No voldriem passar per
la contribució de 80.000 pessetes amplia- glas :: :: :: :: :: :: ::
Estambul, 28. — El vaixell
Londren, 28. — Segons indicacions remal pensats. perä la mobilització de
LA
PAGINA
5
bles a too.00n de la Generalitat de Ca"Matotis", a bord del qual, cona
tants de milions cont s'anuncia es imtaluny i de l'Ajuman/cut de Barcelona, collides aquesta nit en els centres auto- se
sap, viatja el financer emenitrats, el govern anales, en la sera mapossible que no fad impressió a molcenvoea auIce neurs entre empreses
PUBLIQUEM EL associacions
la gent. Hem parlar d'experienties, i
que ofereixin un millor pro- joria, no es mostrara oposat a la con- rjas Salmiel ltIstllj, ha arribat a
per a la len,- cessia de garonties d'execució geogräral
aspent
aquest
t
ea
iilor
, qute.. sta a les 18 hores, i ha tor.
d'aernacid
hem de convenir que en
TEXT INTEGRE grama
te financer tampoc no ens en falten,
porada 1934-33, concessió que podré is- fiques !imitarles i deterrninacles, gerd so- 1mal a sorlir al cap de pa ca es ,
de ben sirhificatives. Seria xocant n loe
prorrogada, selue 110I/ concurs, per bre la naturalesa i carácter d'aquestes lona eap a la Mar Negra.
DELS DECRETS ser
garanties és segur que'res concret no
un Gavera que es disposa a fer anar
a la de 1935-36.
El capillo informa la pollera
ara
escatimes
doina
tants
milions,
en
El pla que presentin els concursants ala estudiat encara, i que .nglaterra
el vaixell es dirigia cap a
APROVATS llama d'ésser a baee de set mesos dae- espera que cdntinuaran les converses que que
una valorar% que mai no podrä ésser
Romania, però sense indicar
excesiva. Barcelona necessita defentuació a Barcelona i de no representa- actualment se celebren entre Londres i
Paris per tal d'aclarir aquest punt del
sar-se, i per a satisfer aquesta ne: essiABANS D'AHIR t i nas a lora.
Bucarest, 28. — Segons infortat que els fcts cada dia fan mes urgent
Els concursants s'hauran de compro- problema.
mes recollits per un represen.,
ha de disposar d'hornes i de diners Per
metre a representar les obres guanyades Tltuleacu anlri a Paria
PEL
CONSELL
DE
les
prosense
això
totes
tant de l'Agencia Reuter a la Dia pagar-los:
del Pre mi Ignasi iglisies i a organitzar pel maig :: :: :: :: :: ::
a en
vatures serien inútils, i el trans,
París, al. — Segons informes reco- receló de Policia ¡ a la Legació
popula r s.
MINISTRES REFE- funcions
aquest sentit, seria el pitjor enernic
ingeneralment
ben
els
centres
corrent
en
l'any
llits
juny
mir
El primer de
americana, en esa que el finande l'autonomía. El públic, per manteacaba el termini d'admissió dels Idees formats daquesta capital el viatge ofi- cer americio senyor Insull arriRENTS
AL
TRAS.
exigeix
rapidesa
i
nir la confiane a
:l'oferta al ecneurs el qual serà fallar al cial del senyor Titulescu a París, d'a- bes a desembarcar en algun port.
vigor en lee autoritats, i nosaltres
cord anda la invitacid feta pel govern de Romania seria delingut
cap de quinte dies.
compartim aquest punt de vista; peró 0#4
PAS
DE
SERVEIS
Els nostres lectors trotaran a la pa- francés, s'efectuar à en el mes de maig mediatament i ordenada la uv a;
tumbé reconeixem que sense un presgina 3 d'aquest número les condiciona proper, en Iloc de l'abril, Coas ihavia
extradició * Anerka,
supost adequat la refloreció que es- Sis &melare d'ara no es diferencien dele d'abano binó en que porten les
dit anteriorment.
"in extenso" d'aquest coticen%
pues
amagadas
gicció
irritant,
feria una
Madrid, 28. — Des de les deu del
mati fins a la una de la tarda ha
estas reunit a la Presidencia el Consell de ministres. En sortir el senyot
Lerroux ha dit als iniormadors que
la reunió ministerial s'ha concretar
a estudiar la manera de reprimir räpidament restat de criminalitat que
s'ha desenrotllat i que ha culminat en

El Conseller de Finan-

ces de la Generalitat
torna avui a Barcelona
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DESPEES DE L'ENQUESTA

On som els jotes?
Durant el primer terç del segle XX,
tot just ara dos, s'han produtt uns
fein que han operat una decisiva influencia en ls vida del món. Aqucst
segle ha rectificat totes les hindtesis
en que s'ha fonamentat l'aprofitament de les energies humanes. No
queda problema dins la histbria, c
dins la mateixa vida, que no sigui
jutjat des d'un punt de vista clesconegut totalment per la gent del V1U1cents. El món es va alçant sobre unes
bases inèdites. El segle que ara madura és eminentment social, en el qua;
la política queda subordinada a aquells
principis deixa d'esser una força
personal, capriciosa, índex d'un individualisine pròxim a liquidar.
Evidentment, després del que ha
succeit, els conceptes ja no poden
ésser avui els mateixos que fa ein quanta anys. Una idea i una fórmula
politiques estan subjectes a revisió
com un esdeveniment material. ¡Es
que podem defensar els mateixos
postulats que els nostres avis? ¡Es
que resulta possibie aplicar les mateixes fórmules que ells als nous Probienes? Això no pot ésser. La realisas exigeix uns procediments nous.
Ja discrepem essencialment amb els
nostres Par es . No compartim el seu
pensament en religió. en moral, en
economía. En general, ens hi uneixen tan sols els rinde; afectius i els
eeonómies. I és molt natural. La fidelitat al passat-diu un revolucionad modern-is, en determinades
circumstancies, una traició al present.
I nosaltres hem creat un prestes nou,
que s'articula amb el passat, perd que
no el continua.
Es indubtable que les idees s'han
materialitrgt, con podría dir-se aval
per fer mes gràfic el fenomen que
ens treu de les concepcions abstractes
per a situar-nos damunt deis fets. Les
crisis socials i económiques ocorregudes de la guerra ençà obliguen soviet a rectificar principie que es te den per inmutables i a acomodar
sota teoria en el recinte que determina la realitat. Cada dia resulta niés
complicas i mes difícil sotmetre un
poble a viure i ajustar-se a un sistema pensat d'esquena a la vida. La
realitat posa rhome davant situacines insospitades. Els esdeveniments
d'una societat. cada dia mes lligada
al cure d'una economía desconcenant,
obliguen a cercar sistemes propis per
a interpretar el fenomen Mari.
Pera si, en efecte, alta produís una
agitació en les idees, en canal la voluntat no ha estas plenament afirmativa. Els signes ¿aquesta afirmació
de la voluntat s'han registras i han
estas clars, penó en re:a:id a la importancia d'aquella agitació ideológica
no han donas la proporció desitjada.
La gent jove singularment -que As
la que ens interessa que doni un rendiment - s'ha mostrat inapetent en
atsuell sentit. SEa manif estas egoísta,
desitjosa sempre de rebre el cent
per u. No sisa disciplinat suficientment en l'examen de consciencia política. D'ença que im tret obrí a Sa.
rajevo el dele destructor de 191419'9, tantas amb la rúbrica del Traetat de Versalles , ala notat en el
front de la nona generac i ó -donant
al not un sentit 'li s tó:sic -el petisament únic d'aconseguir la vida. Res
mes no l'ha preocupada. ¡Aspiran a
un canvi en el sistema econionic? No.
Unicament volia satisfer, amb l'esforç individual, lee seves necessitats,
sense preocupar-se de si convenia o
no a la societat tina rectificació completa en aquell sistema.
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1 la joventut sEa d'interessar Per
l'econotnia, per la política, per les
qüestions socials, per la qüestió sexual, interés que fins ara, a casa nostra, no ala demostrat amb la listensitat que calia. S'ha dit que el silencI
de la joventut era Un simptoina din
continguda decisió d'una espera activa, atenta i disposada a posar-se en
exercici davant d'una crida d' alta qualitat. Perú nosaltres atribuint el silenci a desinterés i egoisme.
Examinas el panorama del nostre
país, després de contrastar les diverses teories sobre Forganització
l'Estas, cree que s'imposa a la joventut el ¿cure d'enfortir 1 . Estat democrätic, cosa possible després erha.
ver destruís els anti-Estats- església i exercit- en la part que tenien
de perniciosos. S'ha de possibilitar 12
represa en la implantació de l'obra
de les ConStituents, base de l'Estat
nou.
Entenc que cha d'actuar, avui per
avui, en demócrata i liberal. Però
donant a aouestes valore la interpret ació adequada al momees present.
Esser demócrata a l'estil del segle XIX és no afrontar cap dels problemes que figuren en l'brbita de la
societat moderna. 1.a Democracia i
la Llibertat han de servir per a corregir la injusticia i per a obrir a la
humanitat un horitzó menys angoiasís. S'ha dit que la democracia hacia
fracassat i es posava el cas d'Italia
i Alemanya. Perú cal dir que a cap
dele dos paisos esmentats el régim
ion democrátic. Des de la unificació
- 1861- ltälia no conegué un regim
més o menys democràtic. A Alemanya el que fracassä no ion aquest
regim, sind una mentalitat que tampoc no era democrática. Es mg que
a la Constitudó de Weimar hi ha
establerts principie deniocratics, però
d'ibert a Muller la social-democracia
no els ha sabut aplicar. D'altra banda, en el conflicte que situa front a
isont Democracia i Dictadura, la 'tulla es porta amb armes desiguale.
Mentre la democracia, per escrúpol,
no recorre a la força, eacara que si-
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"Originalitat de la imatgeria
popular catalana"
per Pass

Vila

"Separata" del Buttleti del Centre
Excursionista de Catalunya es aguces
fascicle que eigna el seoyor Pan Vila.
Ens hi fa saber la importancia de la
nostra imatgeria popular per resmte
a la de les altres terres hispaniques i
també per respecte a la imatgeria popular estrangera, almenys pel que fa
al tintatge. Con que la materia ha
d'interessar ele recercadors idonis
d'altres pobles d'enllà del Pireneu,
l'autor ha tingut l'encert de donar a
Vacabament un remira en llengua
francesa.
Bons fotogravats illustren aguces
treball del senyor Pau Vila, treball
digne de tota !loa. La seca originalisas i les falagueres conclusions que
se'n desprenen ene fan assegurar d'aquest geeigrai-historiador que es deis
Inés sagaços i fecundes. No escriu
sind per a conquistar. Cada nou tres
hall de Pau Vila representa una non
adquisició. Pau Vila no ama la hipótesi, ni el comentasi, ni la recopilasinii la holla cacera: i allá on
posa IdI, allá posa la bala.

"Com he de construir"
per Pere Benavent

Aquest es el tito' del llibre que
acaba de publicar el jove arquitecte
Pere Benavent. Es tracia d'un !libre
a manera de text per a una escola
paletes. Està =Ir be. Des del susdit
punt de vista és un llibre que ene
sembla d'un gran abast didactic. No
solament el trobem redactas amb
gran claredat i planejat amb
ligencia gens comuna, sind que
trobem aquestes virtuts reportades a

l'ensenyament tecnic arnb conei g ement del fet pedagògic partisitlar.
L'autor sap fet-se una roentalitat
d'aprenent de paleta neme desposseir-se de la mentalitat universitaria.
ans fent coadjuvar aquesta a la major
netedat d'exposició.
La claredat d'estil del senyor Denavent s'augmenta amb la copiosa
illustració de gratin que acompany a
el text. Es 'lastima monis que una
excessiva corrossió dels gravats faci
confoses les anotacions dels graf:cs
cimentase. Tal defecte, el qual no és
constant, no perjudica gens el text,
el qual és perfectament imprés en
edició bonita i moderna pels Obradore Grafics Favencia.
Només sehnen fer elogie d'un "libre com aquest; i no ens doldria pas
de fer-los mes abundante si füssirn
de l'ofici.
Joan SACS

gui en legitima defensa, la dictadura,
despreeiant el dret a la llibertat i a
la vida aliena, lliura amb tos coratge. Pecó si pateix de debilitas materia:, la democracia té a; s cu favor
una superioritat moral i intellectual.
Cal ésser liberal, enfront de la idea
estatista del dictadora, idea absoluta,
i per sant extrahumana. Perú la 'libertas cal condicionar-la a; bé coma.
No té ras:, d'isser quan es aprofitada
pele poderosos per a imposar unes
condicione de treball i de vida que
no poden ésser considerades com a
humanes. Hem de crear, dones, una
democracia en la qual l'individu
gui la seva 'libertas i ele seus drets,
peró condicionats scmpre als drets i
a la 'libertas dels nitres.
Amb aquesta ideologia democrática
i liberal poden realitzar -observada
la situació i les possibilitats immediates del nostre país-una revolució
legal, en la (mal la joventut té un S'acosta la Diada del Llibre
paper preponderant. Perú ha d'intervenir-lb amb un pensament, amb una
Ceses els abres au ) t, i arad, la soorientad& a part de l'entusiasme i la iernnitat acosturnada, el st 'a 23 d'abril
voluntat. Esser revolucionari vol dir vinent, disida de Sant Jordi, se celesenil- seré el judici i obert l'esperit; brara la Festa del Llibre a Barcela persistencia en ravidesa d'elevar lona i a tos Catalunya. os ha ores
el nivell cultural; el balanç dels ida; carta de naturalesa i constitueix acl'escamen dels problemes del Timón. Es, toalment una festivitat t le les més traen sietes:, un estor; d'intelligencia i dicionals i populars. La popularitat
voluntat.
asentida per la Festa del Islibre només
La nostra tasca de ben concreta: es cornpren asSoCiant-la a la
la de collatioras a ralçament dc redi- Ca r. ,', 'ts 'e li (Idea el poble de deuasla
fisi de l'Esta t nos, que seis eixi per a per la cultura i el progrés nado
na:s Des dels prirners anys de la
realitzar una revolticid juridin
scva adquir: als ilL dr
ciaalment en l'ordre social i en
nämic. Será: obligat perdre la fe en l 'borne del carrer el valor d'una olir:
la democracia si aquesta no es posa cultural iniciada i acomplerta a Sayo;
i per això també fon i es avin
integranient al servei d'aquelles duts
vista amb la més viva simpatia pes
necessitats.

Josep M. LLEDO i FIGUERES

tot hom.
Actualment la Cumbre, Ofieial del

Llibre treballa amb gran activitat en
la preparació de la n fiada del Llibre.
A petició seva, l'Ajuntatnent de Barcelona ha acordat una subvenció de
mil pessetes per al concurs d'aparadore i llora de venda millor decorats
per la diada. Es comencen a rebre
inscripcions a les oficines de la Cambra, i tot permet suposar que el nombre d'establiments inscrita sera encara
superior al de l'any passat. Grades
a &colees concure, els Ilibreters locáls
podran, en una noble emulació, desplegar tots els recursos imaginalLes
per tal d'atraure el públic a les
i cooperar aixi eficientment
a un de:3 objectes principals de la
fiada del Libre, encaminada, sobretot, a guanyar noves masses de lectors assidus de; llifire catalä.

EL CORREU D'AVUI
* loes Plastas de Barcelona (quarta ilista de composicions rebudes:
187, El Cap del nioto; Liara u la
da. 183, Oh'. jarni meraveads; Jacdr
d'ensomni; 189, Sorprenda; Exempiar
de ciutaaans. 19o, Isarcino esplendor;
ingien de casa Ilustro. 191, Alises sic
gloria. 192, A551.5; Pero chi d'essc loco
parolc... 193, Sant Mesh; Este:ruta
cintadana. s9a, Santa Llúcia; Idem. 193,
Corpus; litem. 19n, litalunya triomfant...; La Pdt r id redimida. 197, El
gentil desvetilament; Albada. 198, La
sardana: Joz.cmut. 199, En rem. Estampa de Barcelona vuitcentista. Vox
populi. 200, iklicluie5; A la primavera. 201, Les flors del Montserrat; Tal
,Aer la Moro:eta! 202, Tält2; Prora
faircst cesa:u pas_ (Sli akespeage),. 203,
furmuradors; ...au.r sietles imprrlsantS.
224, A Barcelona; Brindis; 2o5, Cançt; dels horitzonts; Oracid. 2 055, Reco
pairal; Sendero arborada; 207, Lloança
de l'ermita; Vathiernossa. 208, L'auge'
tutelar; l'raeceditque te migares tricus.
no. A Ramon 1,1111 C11 el \'11 centenari de la seva naixença; Sa tille chut
darte- 210, La pubilleta; Poeten; 211,
El carrer de -Fernando"; Visió barcetonina. 212, Baladas; Folla de poesio.
213, L'harmonia concreta; Irraclaci.l.
214, Paisatges; Pirenenca. 213, Dos sonets; Cartçons i farrlastes. 216, Verger
planyivol; Amor propi. 217, Plarys (ras
mor i soletat; Dilect •is mello mihi... 2t8,
La Ilio rt de l'avi; Pisltis vcterunt renovabicur. 2t9, Elegía idillica; Lo dona r
220, Pasea el-tel'adr.spio
temps ; I l'amor raSSI. 221, Aun test de
flore; De la finestra del davant. 222,
Abril; alinse,ss i rezars, 223, Teiptic;
El pi de lrs tres brarirprcs. 22.1, Al marge de la Ilei; AM:J. 2.23, Adolescent:
La infantesa CO 5555 llaput Mis, 226, La
bandera del mes vaixell; Carnet de ruin. 227 . Els pollancs: Arbres autiCs. 22:;,
Fulls retrobats; Anirrta qu!a
cut suprema fama... 219, L'idllli de lee
viv.yes; S,• leutbrC. 230, A la mcmiiria
d'Eulália Anzizu; Recordanca. 231, Tribus p¿stunt: Parriöti:a. 232, La Sardana; Patriótica. 233, Clixés barcelonit1S:
Sanas. 234 , La CaSa vella; CM :Ca lescéacia. 45, Florida eterna; Visid i
cnhel; 236, 1-1 mort d'una mare o el
despertar d'un iill; Oda a la !libertar.
237, Amor divi; nrcards d'un
238, L'ocell que ha rerdut sois vol:
Amor al nin. 239, Rafel Casanova:
Cid-hada secret. 24e, Font amagada:
Inspiracij. 241, Ginesta 242, Dril ; Reaa, ameanees. 243, Regina; &ileso ariC114.4, Cabellera essesa: Armar. 2.1<,
Heptacord: Sonefs. 246, Metempsicosi:
Cou re c.r,',tie. 247. Preist; episalassic:
Coattortaaea d'amor. 2ß, Les ionice:
Cendres al 'real.
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Revista de
La campanya anticatalana
Rovira i Virgili asscnyala a L.4 IWMANITAT que /a camPally4 que els
senyors de l'Instara de Sutil Isidro fan
cartfra l'aulonouria. de Madrid ha Misas a Pari.t. Copio, per demostrar-1w.
zot text derrotista del " /cure& des
Debed:" en el qual al; r e petides les
ru a leixe.s cases que va dir a Madrid el
senyor Cierra. 1 comenta:
"La feina d'aquesta gent is antiamonomista i anticatzlana. Les armes seves sén la calúmnia i la me.11tida. No Isi haurä ningú que a Barcelona tregui la cara per sosten:s
el que diu la nota d'encàrrec que tia
aparegut al "Journal des Debate".
No en tenen prou els isidres cata!ene ¿'asar a Madrid per bescantar
l'autononsia iniclal de la nostra tersa.
També van a París per cometre el
rnate:x delicte de lesa patria i de lesa
veritat.
Ben ¡toques vegades hem vist una
campanya més injusta i mes, revoltant. Es fals, absolutarnent fals, que
la Ilei catalana de contractes de con/ten sigui una Ilei de tirania i d'expoliad& En comparanea amb les lleis
aoraries de molts paisos d'Europa. e3
olé% aviat moderada. Per això l'Une
representant al Parlament nostre
In "Unid Dernocratica de Catalunya",
que és un partit nacional catòlic, va
poder donar e; seu vot favorable a la
totalitat de la llei, malgrat de les reserves que formula sobre alguns deis
articles.
Si és recital -voten/ veure-ho per
creure-ho - que cinc rai catalans
V2.11

a Madrid per protestar de la

llei agraria de la nostra torra, ad n'hi

brauch cinC-cents mil, i Mes i tct, per
a afirmar la !libertas nac:onal i la
justicia social."

Contra la Hei de Reforma

Agrària

PrOrbit d'un arricle de Varona
d'Arció Popular en el qua' hora drtstatra7 ,a que fas susresa l'aplicada de /a
Reforma Assraria, diu LUZ:
"En relativo sosiego están hoy los
campesinos, porque todavía esperan
que se les haga justicia. Pero, dentro
del alma de esos compatriotas, el recelo, la suspicacia y el temor a ser
engañados continúan trabajando.
Si. en efecto. advirtieran que el engalio se produce y que ese engaño no
tiene mäs finalidad que satisfacer intereses politico; de grupo, squién atajaría. ni CO21 qué razones, la indi gnación del campa español
En las catorce provincias afectadas por la reforma agraria hay más
lii custrocicntas mil hectáreas de tie•
rra sujetas a expropiación. ¡Ha de
pagarse indemnización por ellas? .'No
ha lugar a pago de ningún género?
Nuestra opinión es favorable a una
solución jurídica, sin atropellos, pero
también sin tensar a ninguna oligarquía. Ahora bien: ese problema debe
ser tratado a la luz Públic a , con la
serenidad que el caso exige. Y para
reso:verlo con mayor libertad de movimientos bien podían las fuerzas que
hoy golsiernan - desgohiesnan, mas
bien - considerar urgente la constitución del oportuno organismo linsen.
clero. He ahí otra tarea que las Cortes debieron acometer a y de la que
* Che ,. diaris catalans, això es: I.A
suponemos que no hay nt idea. Decía
PUBLICITAT, La Ven de Catalun:,.a. el conde de Romanones hace unc,s
L'Opinin ; , F.1 Mari i La ilunrauitat re- días: "De los cuatrocientos setenta
presenten eis diverSos matisos de ro- diputados. cuatrocientos no han leido
einiS, nacional. Vis diaris dels catalans el proyecto de presupuestos; los ‚eshan d ' es s er Catalans, manea el seis den' tantes no piensan leerlo"." Assre t'al aratesseix amb subsCrinciO, antes - nios el miento o parecido criterio a
is s, e<queles els iliaris es, catalans
la reforma de la reforma a g raria. De
re tinbliquen eneara a Barceliina. A los cuatrocientos setenta diputados,
l'ofensiva a favtir sie l'hegemonia de la cuatrocientos no saben en que habría
roemsa en catal3 han de contribuir-hi Ir consistir, porque no les interesa
tate els eatalans Ileials. Si son calat . - la cuestión; sesenta no piensan saniste, den-Acrate% i liberal, LA PU- berlo nunca; diez aspiran ingenuamente a que 5e les dé el asunto reB LI C ITAT és el %sastre cliari.
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Premsa

suelto, en calidad de maná.. lAhl Y derecho a la huelga con mucha ante,
entretanto, ¡se pide el incumplimiento ladón al intento que ahora se Pu,
tende realizar en Espata. No será
de la ley?
La solicitud es excesiva, sobre todo mucho que les imitemos en esta ts.
de
unas
Cortes
forma, ya que tantas veces les henos
ante el espectáculo
infecundas, que prometen resolverlo secundado en otras iniciativas de 'Muy
todo en la seguridad de que no pue- distinto rumbo.
den resolver absolutamente nada.
Ampliación de plazos en el anuncio
Siga, pues, el ministro en au acti- de paro. Arbitraje obligatorio cuand,
tud. Mientras la ley sea ley, hay que se trate de servicios públicos, presa
aplicarla. Y si se considera indispen- dictamen del Consejo de Trabajo. Tg
sable su reforma -indispensable la es la esencia del nuevo proyecto di
creemos nosotros -, que el Parla- ley. Establézcanse las garantías ae,
mento diga !a iiitima palabra. Las cesadas para asegurar la neutralidad
derechas ron duchas de la situación del Poder público y para precaverse
parlamentaria. Lo que en las Cortes contra cualquier inclinación ocasional
se hace y se deshace es de la exclu- de los Gobiernos. Pero la orientación
siva responsabilidad de esas fuerzas." y el alcance de la reforma no puede
quedar desvirtuados a t ravé s
!Os
Els havers de la clerecia próximos debates parlamentaries.deHar
a ral.1
que
dotar
a
la
nueva
ley
de
l
lo
/*platique
afirma
EL LIBERAL
se quieren evitar las
ca noluiS rer gerrerositat por auxiliar g ima eficacia si
huelgas de carácter político y los esCI3 Cap:11011S nrCeSSitael ; però-disi- d a
de que viens
"paqueo"
del
tragos
no
teinemm,steie l it de crear drcfs que
ezonomía racional'
:ten justificant. Combat aixi el ministre siendo objeto la
de Justicia per la teoria d'equiparar
els sacerdots (»ah els luncinnaris:
-; El ministro de Justicia dejará
memoria de su paso por el caserón
de la calle de San Bernardo! Dejará
memoria y pleitos, porque aquellos
sacerdotes a los que no llegue la derrama de los 16 millones, ¡reclamarán
la "pitanza" que les corres p onde custiro "funcionaris púbhcos - i Y habiendo declarado las Cortes en la ley de
Haberes al clero que los sacerdotes
son tales funcionarios, ¡le ganarán el
pleito al Estado?...
¡Y con qué se cubre la reeponsabilidad eis que incurren el ministro,
el Gobierno y las Cortes?
No se podrá sustituir la enseñanza
religiosa por falta de dinero.
No se podrá absorber el paro obrero por falta de consignación en los
presupuestos ordinarios y extraordinarios para promover las obras públicas reclamadas per la necesidad de
construir í reconstruir todo lo que
hundió la Monarmala antes de hundirse ella también.
No se podrán amortizar títulos de
la Deuda, que pesa como losa de plomo sobre la Hacienda pública.
No se podrá proteger a la Industria, ni al Comercio, ni a la Agricultura, y continuará en estado estepario la cultura nacional.
No se podrán ni recoger los mendigos, que hacen de la capital de la
RepaliJlea una corte de los milagros.
a pesar de los buenosozteseos del gobernador, Sr. Morata.
No se podrá hacer nada útil: pero
la República nos habrá descubierto
un ministro de Justicia que no ve en
las sublevacions militares mas que
"actos inexcusables" s- que reputa
"funcionarios públicos" a los sacers
dotes del culto católico para poderlos
"aexiliar econdmicamente - , aunque
con ello se viole la Constitución.
sPodra ser todo esto?
Piadosamente pensando. tenemos
que suponer que no. El Gobierno y.
las Cortes se darán cuenta del entuerto y se apresurarán a enderezarlo."

EL DEB.4TE
troba tos
Tot i aceeptor-ne
to el projecle i propuso relames;

''Y lo más grave de él acaso sea
que peraíste en el antiguo y errada
criterio de no mirar otra ilegal:dad
en la huelga que la puramente fe>
mal; de no entrever siquiera que CO3
independencia de mie hayan sido c
no avisada en tierna° una huelga, cti
lock-ous", pueden ser ilícitos e ilegales, por tamo, si por sus mdgiles
o por sus dimensiones no puede
circe de ellos que sean un lucro choque laboral. Un único caso de ilegalidad substantiva -valga la reare.
Eón-- que 3C decía que iba a
rarse: la de las huelgas por s
ridad con otra no transitada en loma,
no ha sido recogida en Cl proyeeta
que en ente part.cular, repetimos, resulta enteramente anacrónico.
Y. sin embargo, la observación de
la realidad nacional, como e; ejemplo de los paises extra,njeros que días
atrás invozábamos, llevan a
cada vez más el derecho de he- sa
hasta llegar a proscribirlas. Espsaa,
mejor que otros países, se encuentra
en vias para ir a parar a esa proscripción. isk qué otro empeño obedere
si no e! gigantesco mecanismo paritario, corporativo o como se le quiera
denominar, que se ha ramatado entre
nosotros? No otra COSA pretende, ea
definitiva, sino substituir :a lucha vio.
lenta pót los litigi os arreglados a des
Techo en e; mundo de la producción
v el trabajo. Es imperfecto. pero se
dice con razón que ha conjurado. ami
y todo, numero s os conflictos. Ilat,
cuando estaba asist!do por la presencia eficaz de una autoridad fuerte. na
complaciente ni con las tiranía<
dieales del trabajo ni con los dse T.
sismos del capital. Menos, cuando es:c
antoriad se ha au q.ntado se tan'.: de
esos organismos para ceder el pasa
a ambos rivales.
Pero el sistema e5, a poca costa.
perfectible, corregidos sus vicios ha
de rendir más resultado. Hoy no funciona con todo rigor porque en los
conflictos colectivos, cuando frazasa
la avenencia, falta una decisión que
vagues
Hei
se imponga Con autoridad. Por lo que
acaso el mayor acierto del nuevo proAHORA
yecto esté en esto: en d ar entrada,
Elogia el projecte i af irma que es, en último término, a una resaludan
tots els falsos hberals han 1:agur de le- oficial. Pero se hace timidamense y
gislar en aquest sentit:
sin técnica: se limita la intervención
"En todas partes se abre paso al a los casos de mas or trascendencia,
principio de la economía dirigida, y se encomienda a órganos no dispuescada día se hace más tirante la rien- tos para esa función, y, en fin, se
da del Estado en el concierto de la emplea el procedimiento cuando ya
producción. En el panorama socia: ha saltado el conflicto. Una verdade la post-guerra se han operado ta- dera jurisdicción --de la que oltas
les transformaciones, que los Gobier- veces hemos hablado- encarnada menos y Parlamentos de todos los países jor que en órganos ejecutivos en una
se han creído en el caso de modificar magistratura especialitzada, y que mela legislación social de acuerdo con jor que remediar prevenga toda clase
las nuevas realidades. Pueblos muy de litigios sociales, ese seria un cauce
celosos de su abolengo liberal no han: de derecho adecuado para acabar CO3
vacilado en limitar y condicionar el las huelgas."

La
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QUE HA SORTIT AVUI

La formació de la Catiunya autònoma
Eleccions a hija
per TIGGIS

Miss Catalunya 1197
per OLIVER BRACHFELD

Max rchmeling, el púgil de la simpatía
per XAVIER PICAS VOL
2A)
510.

Douglis Fairbanks, pare ¡fil a l'Apolo
i a la Criolla
per JOAN TOBAS

En les fonts de la música

gs

per CURT

lin przc raonabie
per J. G

i &dicte dignasi Agutí, Just Cabo!, F. 6ual, sebastiä 6asch, Afluís, Novel, Otto Meyer, Josep Palau, Rafael Tesis i t'arca
en les Opines de Cinema, Teatres, les Lletres 1 les Arts i eis artistes
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deixeu de comprar MIRADOR
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PUBLICITAT

Ple äle l'Aiuntament
troballa
La
Les Bases del Concurs pel
d'explosbas La aova estructuració de la Guisrdie Urbana
robaren
a Sant Martí 1 els seas alts arrea La qiestigi deis
Teatre catalá subvenciona? per Uns desconeuts
12.000 pessetes a un co- El detIngut Lecha formula encants 1 la venda de la tartaja
la Generalitat
contra
Els atracaments
brador de la casa Doctor gnuselsacusacions
Soto
germans
Andreu i fals
Final del

Un altre atracament

sota el control chz la Generalitat i de
Ahir a la Generalitat fati Iliurada
l'Aiuntament de Barcelona.
segiient nota,
pròxim ple la reerganitasProecte de realament interior del
"En V:rtut de l'atora de la GeneEl senyor DOMENEC es queixa portar al
Cesescenic i de la disgiplina a que
ralitat de Catalunya i de TAjuntade les reformes sobtades de la G. U. cid de iota la venda al Meran
al
mati
el
Jutjat
número
vuit
es
Ahir
liagin
d'ésser
sotreeses
ele
actor,
de
la
ment de Barcelona, de contribuir amb
Crea que el senyor Vächier no soladetrasIladi a la pres6 per tal de rebre
una suba-cm:te sufideint a bestabilit- companyia, fixant Ilurs aret s ¡ llurs
la majaría, sine "Si;aprova el dictamen.
elaraci8 al detingut Llorenc Leeha, nue ment fa victima Troba que cases
Et senyor MATHEU defensa una
zació i digniticació de la nostra es- obligacions. A f¡ de donar als artistes el
el scnvor alcalde.
en marxar, havia
alegi
que
el
cotxe,
que
va
resultar
¿mee
el
l'otdoinal
l'individu
(re
cle
la
fritnera
proposici6 convertida en dictamen
Ileure
indispensable
i
psder
niel
preparar
de
la
GeTeatre
cena. el Comité de
Saurgeacia
sen
el;
ul
sanitat,
per6
la
directa)
del
carrer
de
Mapres
guter de la casa del carrer de Proveees fati un índex alfäbetie de
neralitat ha formular les bases dc! millor les estrenes. podía ésser supriReferint-se a aquest auto, que t'S de ris Aguda: afirma que els atraeadors eals, de Sant on vivien els ger- no el; de la G. U. Cita el cas d'un perquè
tete els Inicies de eonsurn a Barmida, cosa a mínimum, una fuma:, de
segumt concurs:
la marca 13uich i pintat de color fose, devien tenir d'ara vint a vint-i-cins mano Soto i on fou trobat el labe-rotor guard:a que al mati el frien caporal.
no
el seu nom real, per eviamb
nit.
celona
Printer.—Scra concedida una sub- tarda o de
a la tarda sergent i renderna ja
Caique. — Les condiciens fixades co ti-ta la gent que se dadona daten que anys, i que parlasen en castelli. Di- per a la labricaci6 de bombea s una cra res i (litt que aaca desmoralitza tar que es vengui vaca per bou, ovevenció inicial de 80.000 pessetes, amte
les
earattenstiques
del
famas
auto
rail'
gue
que
l'individu
que
Ii
havia
ares
en
I.echa
mula per cavall, i fa
pliable fins a iao.000, a coneureant les primeres erinvasicions no representa- fantasee; afegeixen eme els atracadors la cartera i les dues bosses amb els grossa quantitat d'armes.
ei s iuncionaris, i Ii dita que s'hauria 1l& per moteó i
que, arnb subjecció a les normes del ran. pel jet de foramlar-les. un compro- eral jenes i que semblava que Migues- diners era baix i grassonet, i que fica en les 5eVen deciaracions antenors, d'engegar el ¿inc vermell per no anar un discurs. Li contesta el senyor
t.
les quals, segons sembla, san mas greus
fent a Esconcurs oben oiere, a judiai del ntis ea feral per part del concursan sin de zo a 25 anys 1 que parlaven ea anava abillat amb un vestit de color per als detinguts germans Soto, ja que tan de pressa, perquè aquesta acti- HURTADO que ja senté
Institut tadística de Proveirnents.
Camita designat, un millar programa per?) si rin programa de realitmeirms que castellä.
el que feien, adhuc que vitat ho pertorba tot i aquest
lose.
tot
no
ealrä
enser
desvirtuat
en
les
piandescobreix
PROPOSICIONS
de representacions teatrals per a la
Psicatria (rialles) encara arara
La senyoreta Celia Cartel explica eis
Després d'haver presentat la de- anee clls :terciaos els que li donaren la
cipals directa:a ni redt:it en les conditemperada 1934-1935.
Se n'aprova una del senyor saltor
;es de la manera segtient: Diu que ei nüncia el senyor Tono teleionä a la bomba que fou collocada a la Ceca del pitjor.
SUNYER
diu
al
1
La concessió padrä ésser ;rorro- cione fonamentals.
El senyor PI
perque es colloqui la placa dedicada
Sise. — El Comite. despees d'estudiar cobrador laman Torio te el cestain casa Andreu donant-los cornete de carrer de la Diputaciú.
senyor Domenech que si mamé les
gada. en les mateixes condicions i
al card'anar a cobrar les factures de la casa
A la tarda el cobrador
No resultant de les diligencies prae- teces declaracions hauria de portar a Bonaventura Carles Anbau perquè
sense necessitat de celebrar nou les pronosirions forrnalades, acardara la Andreu, utilitzant un cotxe pctit. I que, l'atracame nt.
rer del sea nom, i una altra
deticades cap arree contra ea detinguts
que,
estigué al Jutjat dc guàrdia, on
concurs, a favor del mateix cancessia- sa neessia rrovisiansl al concursara
cas concret.
e: construeixi el pedestal del monuManuel Isaste Altan i t,abriei ale s- el Al
al sea jadia, ofereixi malees candi- per la matera con: fou comes l'atraca- clara.
senyor Bausili Ii dar que manta rnent a Narets 011er i se Ii assenyali
nari per a la temporada 1935-1936.
Ii feu l'efecte que el dit cotxe loa
Sembla que va dir que no havia vist bel i Ballester, el Jutjat va decretar la
que ha dit. No és procedent 1 anul- emplaçament.
Segon.—Pedran prendre part en cimas, i a reserva de l'aprovacia posterior r:ama durant tot el mati per l'"auto cap
el
auto/naba que el seguís. Explica seta llibertat.
del programa definitita que sera presen- seguit
latió del nomenament perque i 5 proaquest concurs totes les empreses o tat nel concursant en la !arma que a fantasma'', cercznt cl lloc un podan
Tot seguir se'n llegeix una dels
els iets al Jutjat, i ttigúé que abans
ELS GERMANS SOTO
associacions que hagin actuat fins
visional, i en fer-lo definitiv s'haura senyors Codola i Roda i Ventura, que
atracar el cobrador amb el menys pe- d'anar a la farmacia del carrer
eentineació
es
regela
DECLAREN
de fer segons les regles complementaara , o que e= formin en endavant
El coneurs emt lee han i ebtingut la con- ral possible per pa: t dells. Amasa el Wad-Ras havia estat al carrer de
El Jutjat número estarse estigué aair ries i el Reglament.
"Que la Corporació es dirigeixi al
per a cultivar el teatre cattlä.
nrovision e l, It e urZt de presentar, en :retaren al Ilec Oil j011 COIlleS ' atraca- Sardenya, a la Sagrada Familia i al a la presa per tal de relee declarach
El scnyor CALDERO pregunta dGinv
Tercer.— La temporada tindri corn
o ' ern de Catalunya per tal de preel
termal; maxim ,l'un mes, les tropa- mem, degut a que és un lloc on no hi Poble Neu. Confirma que la quanti- als germans Manuel i Angel Soto, per com es jara, si per concurs o per opo- testar
a base. les represemacian s &nades
de la serie ininterrompuda
Cefltat robada pujava a dotze mil pesla lis:adía con- ha gaircbe mai servei de vigilancia.
a Barcelona. pera haurà d'estendre's sicions definitives. ame, 1-cal,
amasar-lo; uns deis ataras de la colla- sita), i el senyor PI diu que regla- d'atracaments de que és vietima la
programa fir m ä que l'auto cra de la marca "Bajar setes.
de la qüestió de
determinar.
creta
de
regles
ho
hatt
les
representacions
que
es
dona:
nostra
ciutat; i recaptant-ne que
cada
de
la
bomba
a
la
Ceca
del
carrcr
amb
i
pecas de lo- i que estava pintar dun color, si mi
El llot on va ocórrer el fet esté de la Diputació. Eis detinguts, igual que ment
Es Negrita novarnent l'esmena, ¡ el prengui les mesures necessäries per
a d'a:tres ea:Sets i viles de Cata- ¿obres Ilista de companyia,
i d'altres extrerns que figuraven negre. molt fosc, i que, denté:, estava situar entre la Rambla del Triomf,
calitats
la Cornissaria d'Ordre Pú- senyor PI la rebutja perque ea pro- tal de posar terme a l'estar crònic de
harca.
aastant desenllustrat. També digué que el carrera de Galceran afarquet que bavien fet a
la primera proposiela.
i anterior a les regles. El se- pertorbació que vénen sofrint els barQuart.— Les empreses o associa- en
s aefinha eis individus que baixaren del cotxe ju- va al carrer de Wad-Ras. Al final blic, negaren la seva participada. i com visional
sigui que el detingut Leella, un dels que nyor BAlaSILI interpreta les parau- celonins."
cien; que vulguin prendre part er. . En formular les praposicion
ha
una
parada
de
ren
tres,
i
que
els
altres
cinc
ocuparen
concursart
riostra
recollir
suggerifil
el
d'aquest
carrer
el censura hauran ele formular, per ves,
El senrar CODOLA la defensa.
estar precessats per aquest dehnte, els les del senyor Pi, 1 aquest diu que
cls Ileas estrategics jora al correr, i que
No voten donar abast pota je a la protot el dia primer de juny d'enguany. ments ict; pel Cenase. que teadeasin a cinpuilyant unes pistoles molt grosses, taxis i el final de trajecte de la líala denuncia, es verifica un acarament que, sols ells poden interpretar-les.
la primera proposta, aixi com
41, que es la que fa el servei de la per be que no dona el resultat esperat,
Es posa a votada) nominal la pro- posic:64 que ha estar provocada per
Stern proposicions. adreandes al Ca- millorar
o coopera- probablement s parabellums", les apunta- plaça d'Urquinaona-cementiri Vell
mita. en les quals constin les pro- tambe portar-hi iniciatives
iris proa percate el jut g e senyor Pero posicaa 1 és rebutjada per 21 con- les característiques d'audacia del darque estaven parats a viceversa.
rer atracament, i demana que es cridi
postes i candicions que oiereixin so- cions d'altres concursante. sempre que ren a uns xofers
Fernández Cavada. que: porta aquest su- tra 13.
comes
l'aells
manifestin
expressament
la
seva
conla
votara
del
davant
de
la
farmacia
i
Poc
després
d'haver-se
El senyor SEGARR A parla ales- latenció de la Generalitat perqua
bre eis extrerns esmentats a coma
dictes ame de detenció contra els
asible al personal den tranivia que en tracament lii acudiren torces de poll- mari,,
formitat.
hoces del dictamen, i demana que el prengui mesures ràpides i enèrgiques
detinguts
a
reserva
d'elevar
aquesta
renuacia:
— Presentades pel concessio- aquell moment maniobrara per a can- ea ¡ de la guardia civil, les quals
a) Pla general de la temparada a
al ,prosies same n t després de la dili- secretari informi d'ara enclavara so- en benefici de l'autonomia.
provisional les proposicions
viar de direccia. També sortiren un donaren una batuda pels voltants, dia
El senyor DOMENECH s'adhegencia que talara Ilee aquest mata. ara bre la legalitat deis nomenaments
In ciutat de Barcelona i extensio a nari
sense resultas. També hi aeudiren els obrers de la casa del careen de la el torn.
tires. el Coniite decidirâ si, per ajustar- grup de nois d'una escola. Hi
tres
ciutats
i
viles
de
Catalunya
reix a ;a proposicia, 1 com que la sid'al
se
en
la
sera
concrecia
a
les
condicinns
entre
la
gent
que
en
D'ara
agur
els
agents
de
la
brigada
social,
que
naturalment,
El senycr PI I SUNYER:
taació és general a tot Espanya, al
Diputació, que araran a la presa per tal
Aquest pla general haurà de tenir que figuraven en la primera propesta,
ha hora sol circular per aquell carrer, començaren les investigacions per tal de veure Si en roda de presos redondeen endavant i sempre. I repeteix el que mateix temps que es demana eneruna duració mininia de set menos
de descohrir ele autors del fet.
ha
dit
al
senyor
Bausili,
f
ategeix
que
gia a la Generalitat, també es paconsecutius a Barcelona, i de noranta Pea millaraments ene hi hagi introdult. un gran pinic.
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El senyor SEGARRA diu
blica pel que fa a la resta d'Espanya.
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que hi baria atracador:, va amagar els Andreu.
l'autoritzacra del Ple i que es la semEl senyor PI 1 SUNYER diu que
barriades barcelonines.peritertques.
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Va retire el cobrador amb les mane la ha que el nen germi, de la mesaternptats i donar el condal a les vicuna resposta per si o no.
per a les representations central; dc
"C.
tefinbircs an s'a:neta al r7r,,rama priEl senvor PI repeteix el que ha times no hi hauré cap inconvenient
Barcelona. Si es tracta d'un dels lo- actan/e:u formulat, declzrari desert el enlaire i dos inclividus que li apun- mensa fou el que l'avisa que hi havia
dit ja, fent una explicada de les re- a aprovar-la. Vulgui o no s'alma el
cale enistents postran especificar les premetes i Quedara facultat per a tornar taven les pistales. Un nitre l'escor- atracadors i llavors ella arnagi ele
que
complementaries. Segueix el se- senyor Codola, la seva proposició té
colla,a i sine cona lt prenia una diners sota el mataläs del litt,
millares que pensen introduir-hi. Sr
de l'agent gles
dintre un breas termini.
nyor SEGARRA. torna a parlar de caracter polítie. Alai com hl ha unapieto:a. Després els atracadors tan- un dels atracarlors es posä a! telifon. L'enterrament
es tracta d'un local en coas:rucia a corvesar
camales, en el qual, a base de res- earen la mestressa ele la farmacia. a fi d'evitar que fos utilitrat.
r.en
nimitat en la primera part, no crea
la
proposició.
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o a p um de construir, caldra que pre- tadi de les arrestes beles en el primer,
senyor Guevara
El bajas tembé eche declarada te
crida litenció perque se cenyeixi al que el Consistori sigui el vehicle d'asemin eis plans l projectes i que fixarà concreament les condicions a mea el cobrador, la minyona i un genna
questes qüestions. Es e: Parlament,
set: en una habitasió que lii ha al ! a mare de la mestressa que estiva
l a la tarda fou dictamen.
Caía la data de la inauguració de:
A darrera hora cralir
hares n d'ajusta:a se los ernareses o acer- costar de la rebotiga.
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S'aprova el dictamen ama el vot cm té representada, la Lliga, el que
t, n
una (le les tlp
t judicialdeni
reazre.
doelt adlilpa ósie
Cf.Ide/li que asefrin a la subsane:a.
.,a
d
contra
de
la
Lliga
i
radicals.
p
cinala rnfsontolei!9.
Jesa
sala d'ocupar d'aquest aspecte de
ll gti
atracsaors
hagueren
fuacriada.
n,
bi
la.
ias
Fin
Quan
e:3
en
Programa
de
les
obses
a
reprec)
'ritte s t concurs, Ilevat en el cas el'é5See
Es Basteas un dictamen de Provea- l'ordre públic, tot i adherint-se al
nv Guss'
am
sentar durant la temporada . Entes declarat desert. sezi fallat definleiva- git porti de la farmäcia i s'adreça
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ar
Després es try llada aa rmäcia,
13 d'octubre darrcr sobre el: Encants reis feas.
nes d'obres d'autors eatalans en car- formuless in. a les otrals batel d'ajustar- la demarcarle) ¡ a la dclegacie
a ocular, a la P"'a
el cadiver bou i la Fira de Bellcaire, i el senyor
policia de la Barcelonesa, en denuncia on realitza 11'13 inspecci
tera o be emparaulades, catixant un se estrictament el ecncessionari.
lela la
El senyor DURAN I VENTOSA
qua/ assi<tj el cobrad or i les per50„„ emita) pea seas eompanys, per co- ..SEGARRA presenta una ennena que diu que la paiitica no és possasle
marge suficient per a Ice que pagaM
el Co- el fet.
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presentar-se a l'em p resa un cop
mitd ravtra intervenir en el desenvolupa- carlees hi havia tetes les persones moment d'esser realitzat l'atraza- 1111S.51011S
a
l'escota de policia. Aquesta tarda a un traepas de manera automática ment punyent de l'estar de desgrät:tuir:a; les represes (obres de redel Programa fina , tara per a as- que ya hem esmentat mes amunt. 7 ment.
pele !loes dels dissabtes, per anar cia en que ens trobem. El cas de
s'efectuará
l'enterrament,
el
qual
consperto7i i la representada d'obres es- ment
seantrar el compliment de les cendicions
proa-elle-los
ami,
els
propietaris
del;
trangeres que signifiquin una apartituirá una manifestació de protesta
Barcelona no és coa: el de les altres
es tel enneessianari, com per a gr.contra aquests beta. Hi assistiran les altres dies, perque hi ha cecas de ciutats d'Espanya o del raen: és
1ad.:4 qualificada a la nostra escena. ofeet
renfir la dignitat artistica de l'escara
Bous.
cas trägic, i per això presenten, la
El concessionari hama de com?rome.- Taemaresael pera, tindrà la mis rasa autoritats.
El dietatnen proposa que els llocs proposiciä. Ens dirigim arnb ella, dat,
tres a representar les obres premia- luna Ilibertat per a anal- realitzara
Durant tot el dia d'ahir foren pracdas en els concursos del "Premi Ig- mentar programa, segons exigeiefin le
fieades pele agcnts de la brigada so- del dissabte els ocupin els venedors a les nostres autoritats legitimes que
nasi lglasies". corresponems als anys neres sitn t s econeeniques de la tempere- INurninachans i funclonarrennt
cial actives recerques per tal de veu- actual,: procedents de la Fira de Bell- ens han de donar la seguretat. No té
re si es trobava la pista deis atraca- caire, i fina drets d'adquisició dels carácter polit:c t diu que fan verita1933-1934da. El Comaa ssstded tant8é arrecir un da !os Fonts do MontJuïe, cona
les
vuit
del
vespre,
el
tramAbir,
llocs i guata mensual. Els llocs va- bles esiorcos per no donar-nhi.
j.) L'asta de la companyut que e' rontrol l'admin:strad6 st. , l'Peteresa. certs popular I d'altres enbanjos via 3e, de la linia de la Riera de Ma- dore. Sembla que no donaren cap mecants dels dissabtes ad j udicaran per
na de resultat.
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El Gremi del Film, entitat integrant liditin. Es prohibeixen cls traspassos testa.
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erenament amb el de Viladomat hi del C. A. D. C. I., es dirigeix als interins entre els Roce de dissabte i
Les (estas que sota el patronatge
el caräcter de representaci oas ex- d'inare
a:- cía d'una llarga cadena de jeta Pera
Dese. — Ama rat i el ear3eter
pujaren dos passatgers, &o gneis conaltres clics: els llocs de dissabte i
afiliats en Particular
traordiniries. la cooperado de i'"In.s- con s eeuti eee, qiee han de tenir les re- la Generalitat i de l'Ajentament s
e tenim una confiança intUniaren el viatge fine al número 273 seus
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solemneritzen
per
en general, per pregar-les tres dies es consideraran unificats per itt ha el qu
sitas de: Teatre" i de les companyies treeertae¡on s . el Comité 'asara antarahalisdors
Govern de la Genes
:llena el tercer aniversari de la Repú- del carnet Corts Catalanes, cm hi llar assistència a l'enterrarrent de a l'efecte del traspas en els que els tezra total en el
conjwitament o separa- zar es:ceta:in:manera la internalaria,
ralitat, i que ell actuaré degudament.
da. nuanyad.res dels cinc tisis qu, el tr.aseix local, d'actuaciens de Campa- blica t:ndran sense dubte una volada la una parada. En aquesta parada va ligent de seguretat senyor Gutiérrez titiotlilt tors ,
que
en
aquesta
questite hi haus
El senyor HURTADO refusa ¡'es' Crzu
extraordinaria poques re gados iallalaaa• baixar una viatgera, i hi pujaren dos de Guevara, que mori silment assas- mena.
hazla celebrat.
Es tracia de fusionar teas els ria d'halar unanimitat, i per alai) prenyies farasteres.
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per
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Proas
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localitats.
fiarme:
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Oree — Ja emeessia ¡ricial de gama del programa, del qual formen Part tau cia que hi havia des d'aquell lloc deurel la vida de companys sets, en dice, en un sol mercal. Diu que el se- posava reduir-la o substituir-la per la
d'abanarnent i altres sistemes que nuguin remetes
nyor SEGARRA na canela prou que eils han redactar. El senyor
sera feta efectiva al concessioa l'acabarnent del trajecte. Aquests funcions del seu arree.
donar una base financera estable a la ,"^ri en tres terminis : Sto P rimer termini mena d'esbarjos.
llegeix. Va firmada pels
el alercat dels Encants, que no te res MASSIP la
Pel que fa referencia a les festes de dos nous passatgers portasen una
temporada. Acards anib emitas cuan - ae aseen pessetes esa comenzar la leen garrafa de liquid inflamable i la funa veme atub el de Sant Antoni. A sen Yors Pi i S un yer. Massip.
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cima. dedicades als seas associats. Exclu- "esset" s e--lascen, Co els meses de ge- titunran la suggestiú més torta del pro- naeant-los amh pistoles, obligaren e! UN ESTAFADOR ES FEIA den ésser
venuts entre vius i 110 e3 "Primer: Que al dolor de la
, 1 atenent les repetides i coas- públic que hi acudí que estigues quiet.
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ciutat pels iets de violencia criminal
alaaeria llaman secretaria de la Corniesió organitzadora, Quan veteren que el cotxe cremava PASSAR PEL FILL
Detee. — Ele
cante, perque cap rao ho abona.
que abligarien a imprimir al pregraniis Tée,er oreseree t s sal Reeeist re Ge."ercl
han talvan desaparaixer. Immediatament joEl senror SEGARRA no retira registrats darrerament que
in ritme vertiginas, incompatible ana, a Generalit e t re- Ii tel Aj a primer de podem avenear l'ordre dels següents ac- rra avisats els bombers, els quals acu- SENYOR SERRA-HUNTER
gat com a conseqüència la tragedia
les
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insisteix
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La policía detingue a l'Hostilla perfecció del treball eseinic.
de les vistirnes i la les i.6 danteresses
7.1 ceP rer s seré fsdlat tas:
ciaren rapidament i enfocaren lanceada
Organitzaria de Sultanas populaes. lene rree tette--La alurninacia i les tanto magiques
alet .losep Vives, autor de diVer- Coses.
ciatadans.
rt Camita el dia 15 de jeta , de Van:- de M'en:jale fuacionaran el dissabte
+e-M.13Se
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que,
arnb reauszia d arara per a pes ar a l'a- aasea
Segon: Fer present als familiars
4es estafes. que cometin valentel qtte crea el seayor Segarra, de les victimes dels fets alludits, que
contra
bast de tate Ci estame:3t s sorbas l'asdaa 7, de dos quarts cronze a dos guara
coneessii",
El
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ne de carreras faloos.
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san
saaaaaa al nestfe traten. Nombre i conde dotas de la nit; el diumenge die 8
ment del seu
e . / e; rdit •-•°/' inerpn'iment
El detin g itt estiu reclama! per ananimes amb el dictamen. Pe( que 110 juren en el compli
d ' ai'fdeSten retre:entaeions.
de set a val; de la tarda; el dissaate
¿cure i en la defensa dels drets ci1.:
e'tlenttles."
in delic;e d'estafa pel Jutjat
la a la remeció de noca el dictamen y :es i de la Lid, el condal mes sendia 14, de aleu a dotze de la nit, i el
g) Cas (ésser organittades funciom
Sara Feliu i denla rat en rebullir!. ja h e fa. 1 com q ue el que queda so- tit i eloqüent ¿'aquesta Corporació."
diumenge da. 15, de dos qaarts dama,
per a in:ants. haur:: de fixar-se el nomA les (inane de la tarda comença- ¡ fa uns quants mesos. lingint se bre el traspas iaire vius seria una inbre da localitats, en les fi:tu:irme ordini, Llegi- g LA PU3LICITAT a les dotze de la nit, en la qual hora
El seny-or DOMENECH dat que
:les. destinades a les escotes públiques
votaran la de la Lliga, encara que no
17.7à engeaat un eran castell de loes ren les negociacions entre els aa- fill de l'aleshores rector de Ini Mettina enorme.
Propague-a-la!
El
senyor
SEGARRA
propasa
que
d'artifici. L'accés al Pare de Montjuic trons i tls obrers del dit rana per tal Universitat senyor Sierra-Huidor.
les fuzz:if os esnecials que pensin dedicar
el complau perque veldria que lamb e
de discutir les bases prcsentades per
lliare per a tots els ciutaclans.
Set.
dedicava a her estafes cobran( es retusi res:arena arias els vots a ta- es dirime a aladnd, perque semb,a
el dicta- que el Govern de la Reqública vol
1
aaprova
de
la
aliga,
so/.
Els cotanas populars de la Banda une 1 altres.
linera initjaneant Itt promete/lea
En la reunió, que va durar fins melt de ciliTers i aprovnts a l'Institnt. men.
Municipal tindran lloc el dirnarts dia lo
prendre mesures de gran eficacia. No
El senyor DOMENECH demana pot acceptar la de la majoria perquè
clarea el %asare, no s'arriba a cap Despres es va fer possar per
d'abril, a un quart d'onze de la nit,
la plaea de la República; el divendres acoril, perqu:t hi hagué dificultats ca secretail del secretari de la Co- que quedi sobre la taula un dictamen sembla que vulgui negar el dret de
reglantentant la venda de la taronja. peticia.
dia 13, al mateix tire i a la mateixn el punt concret de l'acceptació de les
El sensor HURT.aDO din que no
hora, antb la ceoperacia de l'(ince 44 170een de treball set/nana ame es inissaria general, senyor Badin,
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presentada
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Bas e . i el diumenge dia ts, a un quatt
proposa que es reionguin o es votin
El senyor SEGARRA el combat totes dues. No creu que shagin de
—arsaaaasseaSin nt Sau l ami 1 d'Anota.
donen del =ti, al Palas: de Belles
bIl i s lard, fitnt-se passar per ami-, un llarg discurs de les sities de dirigir al Govern de la República perArte.
la matinada, parlant de les fritas. ; i que tenias els nostres poders pública
També hi haurà caneerts 1 audició de UN ACCIDENT AUTONIO- nigent de policia de la Genera
la!, es dedica a denianar diners vendares en general. que san mes ta- autanoms.
sardanes 215.. Roes segiients: coticen dr-t•
BILISTIC
el Itenguado.
pular a arree de la Reveil Eaacen,
als industrials ele l'Hospitalet, resElque
El senyor PI repeteix que no posenyor HURTADO li contesta
Igualada, 2S. — Asaest /nazi, prop del i d'una casa se raernporta darpot
Feas, el abonable dia 14. a les auvre
ja que el senyor Segarra teca- den votar la de la Lliga perquè
que
paratgc
conegut
per
"Can
Pecera",
prop
de la tarda, al ottio!c del Pare ele la
cerantent un aparell ,le radia i suele que no hi ha mas remei que ntatisar de descontiano la peticid.
liC Lastelloli, carretera dele Bruce, s'ha
a
les
El
senyar
DURAN
creu
una
equis
.
Ciutadella, ¡ cl diumeage dia 13.
un rellotge Tm. . El detinglIt fint prelldre aglleSteS Te>0111e10/15, i din
i proorne del matí, a la placa de la Repú- estiatbat un auteeninibus que conduia posa( u j iSlri s Sii'l' del Juljttl.
senyor Domé:Id-II que la Comissiét voyació l'actitud de l'alcalde,proposidiversos venedurs ambulants que anaven
blica.
el propasa aecidit de posa que es voti primer la
de Covern
Ch mercat d'Igualada. flan resulat
cid de la majoria ¡ després la d'ella
Aadieiens de Sardanesel d i alec re s dia r;ts: Josep B.:e:per i Rupert Merla.
Queda rehusada la de la Lliga anal,
TI, a les del/ de la vetlla, a la pla:a !He, i Isaac Aranyes, Josep Gil, M.
els vea; a favor d'aquesta i els radialaeia, per la colla Barcelona, i a
i Aseunrci6 Domenech. de mes
cal:, i la de la majoria per unani111 res ;Arel, de la citara.
consideraciO. Han estat assistits al dismitat.
El disEalite dia ah a les ¿otee del pemeari d'Iguala:a. L'autornunibus es de
Se n'aprova, després d'un curt dematí, gran aviada de 5.aat coletas 1113- la matricula de Barcelona núm. 551135.
aat, ana del senyor alartinez Cuenca,
Per o un nen ea, lea ge.:l3tcs
.1 ../leeS a la ¡asea de Catalunya.
proposant
ampliar les jubilacions que
El dijcas tila tu, a la tarda, ¡festival
CUcuilîn són Vilvertuder
no arriben a cinc pessetes diäries iins
EL TIMO DEL FEIXISME
el teat re Olymnia d' heut ale infants
branquat. Tener un] sucaa aque s ta quantitat.
le sceles de Barcelana, els guate sean,
COR IS. 652, primer
1.a policia va tenir noticies que inis
tritaP, un gust d'ou fresc
otee:id:es zulla un herrnar per l'As; e- individus ()ferien proteccions individuals
PRECS I PREGUNTES
i sn punt do 1cm-A que
ciacie d'hetelers.
i negociasen la creada de periadics moEl seis ir OLIVA en iarmula un
desperten k gana. Mer4.cr
Darrerament cal e:une:use que el Pa - narquirs que no es publicaven, demanent
dele primera. perque es destini una
exquisit. Grzza aliment
tronca de la Rambla a.e les Flore aa subte:Upe-irme i antincis per a 1:na oficina
4,
quantitat a bons de beneficencia per
crchzer.
organiteat una fira tiocturna de flore de carácter feixista. La policia va efecque nodreix i
le s festes del 14 d'abril.
es complau d'assabentar es seus
JJ
111e t ea la <sultana, compresa tuar un escorcoll a l'Avinguda del 14
li contesta el senyor GRANIERd'Abril, 328, principal, segona, i detingue
des del 7 al 14
BARRERA que abans es votaren
clients que amb motiu d'inaugurar els
Jasa, ist aria Cabrer i Crenet i loseta
consignacions
per bons de Nadal i
mamar
nioeMMa..
Sala, incautant-se de gran quantitat ute ;
del 4 d'abril, pera cara que ara hi
nous Salons presentara la seva col lecitills
de
propaganda
bel:asta,
talonaris
ha consignada suficient hi haurà bons
%U4 (1
No pedery trAhlicar les potes ami, el nom de diferente persones que
ció de capells de Primavera per mitjà
tot l'any 1 en apuestes dates fintenPACIURI DI 200 GRASAS., UNA MUTA
hav:en versal quantitats per a les selissiiicarà la tasca dássistincia
de maniquins vivents, els ches 3 al 5
pregtels que no vinguin es criecions, cartes ute personalitats politiciliuiria donant un ample usar ge perql:C9 que feien Seref ele detinguts per
inanent a les activitats del departad'abril vinent a les cinc de la tarda
cii eat?1?1 i timh un a le, seves estafarles, etc. Els das estaIllent.
fadors passaren al Jatjat de guirdia, on
I s'aixeca la sessia a les tres i dota
MARIA ARMADI
tirnbre o signatura coneg-uda san ja proa coneguts per reincidents de
minuts de la :patinada.
Lo f.or do tes datares.
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mateixa
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EL CINEMA
D'UN FILel A L'ALTRE
El pròxim film de Clark Gable

¡en" Manhattan Melodioun", escrit
per Arthur Coesar i Oliver 1-1. P.
Garrea Esperen que hi tindri un
dels seas bons papers de gangsters.
Si no és aixi, ens cabria greu per
ell i per al públic. El director és
W. S. Van Dyke i hi intervindran,
a mis de Gable, Myrna Loy iIVilliam
Powell.
—La novella de John Galsworthg
"The Apple Tree" (La pantera), sera portar al llenç per la Fox i produida per Jesse L. Lasky. El director
será Frank Futtle. Abans de la mort
de l'autor li havia estar sotmesa
daptació perquè la corregís.
—Joana Blonda, una bona actria
no prou ben apreciada, treballarà amb
Ruby Keeler i Dick Powell en "Darles", film que dirigirá Archie Maya.
Serà un film musical. La Blonden
ens agrada més, pera, en els que
no ho són.
—El darrer film de Kay Francis
« Doctor Mònica", está actualment en
el taller de muntatge. Amb ell
treballen Joana afuir, \Vareen WiDiem, Verrel Teardale, Herbert Bunson i Aran Shoemaker. Charles Kenyon fea el text d'una obra teatral
de Maria Morozowicz Sczzepkowska,
comediògrafa polonesa, i l'adaptacia,
és de Laura Walker. El director és
William Keighley.
—James Cagney i Pat O'Brien trebailaran junts com a rnariners en el
film "Hey Sailor". Els acompanyaran Glenda Farrell i Claire Dodd.
• Pels preparadas que realitza el
Fémina per a l'estrena de "Doña Peane smata a . canstaa..a ir esdeveniment
artistico-cinematogrefic, puix que la casa edaara vol presentar la seca primera
producció espanyoia com els seas autors,
directora i enastes mereixen, ja que amb
aixà contribuiran al progrés de la producció j oferiran al públic de Barcelona
l'ocasió d'admirar 'Doña Francisquita"
cinematogrefica.
* No fa ni un any que Franziska
Gaai conquerí el públic berlinés i mas
tard l'espanyol, en la present temporada,
amb la seva pealicula "Paprika". L'efecte de les seres caracteritzacions és tan
magnific que no solament pel seu Lamer
envejable, sinó pel que representa per al
llena basta de per si per originar cl que
podriem anomenar un "confliete a al seu
voltant. Les seves pestanyes o un simple
moviment de la cesa boca basten per
donar la mejor expressió a les seres escenes ; ella fa còmic el que és greu i
converteix en digne de rialla el que és
formal i serias. Cantant les seres czardes hongareses, Franziska Gaal talla la
respiració a qualsevol classe de públic...,
a tot espectador. Amb freqüencia representa en els seas papers una noia errencada de la prapia realitat de la vida.
El seu encis la fa suggestiva; la seca beIlesa i jorentut captiven sempre de nou.
"Escándalo en Budapest" ha estat realitzat al seu propi terreny; per tant a
Budapest mateix, a fi de donar a Franziska Gaul ocasió de mostrar tots els
seas encisos i donar a coneiaer el seu
talent vernal.
• "El boxeador y la dama", dirigit
per William S. Van Dyke, pot considerar-se can una de les rnillors produccions que ha dirigit. Interpreten els principals "rols" Max Baer, nou estel en el
món cinematografic, i Matos Loy.
Tenen tambo al seu càrrec rols d'importància en aquest film Primo Cernera i Jade Dempsey, campió i ex-campió
* boza del man, respectivament.
"El boxeador y la dama" és un film
ple d'emocia, d'interes, tan suggestiu que
no es pot veure tense sentir-se captivat
des de les primeres escenes, tant pel sen
argument apassionant, com pel domini
dels seus actors, que arriben en alguns
moments al mes sublim en la seva interpretad&
Myrna Lay ens commou per la seva
timbrada veu i per la seva exquisida
dicció, tan bella i commovedora.

Urquinaona

ea, La flexibilitat artística de Rosita Díaz, es sorprenent. Després del
seu èxit en "Susana tiene un secreto'', tots ens creiem que aquesta
genial actriu acabava de realitzar la
seva creació definitiva. Pera, arriba
el nou film de Benito Perojo "Se ha
fugado un preso". i Rosita Diez ens
demostra que, per a una actrai de
talent, lart no te limita. En aquesta
pellicula, Rosita Díaz, se supera i
afegeix als seus triarais un altre exit
"Se ha fugado un preso - , as un
film de trama originaliasima. de fastuosa presentada i de gran torea
còmica, en el qual Rosta Díaz, te
un papen de complicats 'Petisos i de
profundes transicions que Nene amb
gran mestria.
A l'hora present, el cinema espa
n y ol tan sois compra amb una estrella; Rosjta Díaz. De totes les artistes espanyoles que han aparegut
al llene, tan solo Rosita Díaz ha
aconseguit interessar ei públic.
A Rosita Díaz no h ha calgut :rebanar a Hollywood per a ésser admirada; ni li ha calgut que li escriguin pellicules adequades al seu tentperament per a fer una creada de
cada paper que ha interpretat; ni ha
de valer-se de .cap plomffer dedicar
a cantar i enaltir els dots de l'artista.
perque el seu nom gaudeixi de la
màxima popularitat. Tora aquests
guardons, tan dificils d'adquirir — econennicament i artisticament —a altres
artistes, Rosita Díaz els ha conquerit simplement ami) el seu talent i
amb la seca simpatia.
Rosita Díaz. posseeix un tresor que
no s'obre ni tan sols disposant dels
mes enginyosos maquilladors i operadors de Hollywood; la joventut.
Quan Rosta Díaz es pinta per sortir al "set", no ho fa per a esborrar
defectes ni per a dissimular arrugues
asa Per a dissabte, dia 31, esta
anunciar al cinenta Capital l'estrena
de la pellicula "Justicia Divina", una
producció Metro Goldwyn Mayer,
Seria proa aquest film per consagrar definitivament un grata actor cinematografíe: Charles Laughton
Aquest actor aconsegueix imposar
sera personalitat des del primer mo.
mera pel drarnatisme tan commovedor
de la majoria de les escenes d'aquest
film.

La tortura angoixcea d'un borne
clue carnet un erina i és esclau dels
sofriments que aquest crin] li ocasiona tota la sera triste vida. Heu ros an i el drama del qual Charles
Laughton fa una de les seres
mes grans
L'home que té haca a la seva ment
la figura d'armen al qual va emmetzinar; la inquietud de! qui espera
reune entrar a cada instant la policia
per a la sera catara: el cástig que
es presenta d'improvis i per altres
causes; aeu-vos ad els fets que a
mans d'un director cara Lothar Meo'
des i intèrprets com Charles Laughton, afaureen 0Sullivan. Dorothy
Prensan, es transforma en un deis
films mes em a cionants de aferre
Goldwyn Ma'-er,

El concurs de les "Wampas
baby-stars"
La "Wampas", arganització dels
agents de publicitat cinematográfica de
Hollywood i Los _Angeles siete, Ny no
mancar de feble, cada any fan un conciirs per trober noves estrelles (le les
guate fer la propaganda — i riure'n
ha convocat ja el seu coneurs d'aquest
any per a elegir ler, teclee "baby stars"
de costura.
Aquesta vegada es presenten trematres noies, entre les nuals hi ha aletea
Callan, que es filia d'un actor, George
f acCohan.
El procediment d'elecció conshreix
aquest any en que cada candidata figurará. en un film can de prova i els
membres de l'associació faran la seleccta

L'elecria va tenir lloc el 27 d'aquest
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mes, 1 encara no tenim temps de saber
les triomfadores.
Les candidates, cap de les quals no
pot tcnir contmete amb cases productores, san, ultra Helen Cohen, Marrelle
André, de Kansas City; Judith Arien.
de Hollrwood; Betty Bryson, de Los
Ángeles; Jean Chantan, de Hanover
tafichigan1 Wilina Cree, de Birmingham (Alabama); Dorothy Dix, de Chicano; Jean ('sale ale San Francisco; Leoi rr te Recte. d'Indianopolis; Lu Anne
Meredith. de Dallas (Texas); Claire
Myers, de Denver; Mary atasen, de Pasadena (Califarnia): C;igi Parrish,
Cambridge ( alassachussets ) : Glòria
Sises, de Nava York; Lucia Randolph,
de alinneapolis; Irene Ware, de Pelham
Bar (N. Y.): Katherine Williams. de
Seattle; Jackeline Wells. de Dallas (Texas); Adalyn Doyle, de Los Angeles;
Trilie Ha u-den, drak Park (Illinois);
Maro Corman, de Hollywood; Dorothy
Drake. nazca huyes i An n Havre, de
alount Vernon; Jurlie Kingdon. ele
Washingten (loma); Marjorie Lyteil,
Lucille Larva Linda Lea, Jean Lacy, Cercha Paraer. de Fort William (Distado) i Ivonne Pellettier i Luana W'al'
ters.
El curiós d'aquesta hiela es aue del
país del cinema na hi trobin mis que
dues nones de Hollywond, una de Las
Angeles, una de San Francisco i una de
Pasadena.

BIOGRAFIES ABREUJADES

JACK OAKIE
I SKEETS GALLACHER
Els canijas del film Paramount "Close
Harmony" tornen a actuar jun ts en
una altra cinta musical per al mereja
estudi. "Cocktail musical" dalla ocasió
a tots dos a demostrar un cop més que
són camies. El primer va neixen a Scdalia ; el segon, a Terrelmate. I despees
de mil areinures decidiren provar fortuita a Hollywood,. aconseguint tors
contractes de seguida. Triomfaren pleUn film espanyol
nament, i aval els trobem al primer rena Nova York
a le dels camics cinematografics ianquis.
Gallaglier éS casan i té un fill, i Cuide
Trobem al "Ncw York Herold Ti-llama" del 16 d'aquest mes la segiient és saltee i tusar aficionar al sexe feble.
noticia:
"Osen the \Vares", un film espanvol.
sera presentar, a rartir d'ami, al Tea- Els milions
de Walt Disney
tre Varietats cantonada a la Cinquena
Avinguda i carrer Do. Porta subtitols
són
una
fantasia
en anglas."
Cern que na sahern res dels actore
Es parla mear «Iel que den guanyar
que hi prenen part ni (lel director ni
de res, na maca/ ilentificar aquest film Wait Disney amb els seus diataxos animats.
No obstant, scgons Mi/C*1ra de
nur, traduint el titol angles es diria
"Damant les ones". rera anea a saber Hollywood, pe' que fa a Miekey aluuse,
quin deu éster el titol
considerar cola a actor crean ¡Manera
Si la prernsa americana en nublica s'entera es un fracassat sensç rennen. La
allana critica, la reproduirem. Tenina gent hi va, la riu mala pera no paga.
p era, una mica de por que no Im padrem - Els tres parquets" ira eón pas mes
fea Pera, si podem fer-ho, tenim mes vals en l'art de fer diners, ni «le llop, ni
llorace Horsecollar, labre persanatge.
por encera.
Tots aplegats .51 ./I1 una pobre gent genial
Gee9-9-244~44+0~44444 «Incno s'llan ter Iren alune en cle nostres
temps. Tencn, almenys, ceta segades mes
DISSABTE DE GLORIA
lora del llene qi:e en ell, seg . % l'autolatean paren del seu creador.
ESTRENA .1r,
-He sentir calcula — cha Walt [lisCATALUNYA ney en el seu to SllaU aCO3:l 11111at naturalment de gent (le hora, scgons els
«amla cl prsalucte deis "Tres patquets"
arriba a 3.00aoon de dalars en el titoMear actual. I cada vegada «pie prsalticixo sin airee aliekey alouse rs una Silly
Symphony m'acusen de fer ums mitin; mes
de datara
No varia abra cosa siné que abra
íos veritat."
licus aci les xifres veritables tretes
dele linares de l'estudi de Disney:
Complelata ( . 1 pragranta:
Els tres porquets", maltrae-en/cm raen mes gran obtingut mai per un film
¡HOLA, HERMANITA! curt, des del punt de vista dels cinemes
.Irme l'han projectat, va costar a Disney
unir JAMES DiJNI
ariaien dalars per fer-lo. Fin% a arta,
film ha produit tras 64.oe.o dalars,
844444444~41144441444+14 aquest
a sigui 4.00n de guany per a l'autor.
Un dels alickey Mouse, i fa sis anys
Louis Dalle, precursor del del naixement del personatge, nornés fa
molt poc comenea de transformar la secinema francés
va latea financera de perdues en guanys.
Disney diu q ue els cinemas parmen no mes una mica mes de sis dalars per eaEra en 1917, tot just acabava
da contracte, ja sia alickey Mouse o
sortir de les trinxeres que es presen- de Silly Se mpliony.
ta a la redacció del "Patas alidi"
Co mes veu, ni al, Estats Units la
proposa que es cret una seccia de cinema, quan aquest era considerat com fama no corres pon al diner.
una distracció lora:ten que no merca
‚da aquel] tracte. Finalment aconse;al que el deixessin fea i des d'armen
Un film jueu
dia el cinema toa per a ell un apostolat vetatable. Ell establia Beis; de
unja la poesia; exaltava els
Vladimir Jahotinsky, president de la
un Chaplin, un Fairbanka una Naco- Unió Mundial deis Sionistes Revisiomoy a, un Hayakawa; cll ewrivia de- nistes, acaba de rodar un discurs-filin
fensantaos. Mes tard fati tantita pea t;tulat "Deixeu entrar els jacas a Pulicules, entre elles el inillor film mur les :ama Aquest discurs, basat en (lo.
francea "Fierres".
cimienta oficials recents, es una exAmb l'ajuda del reu arnic Areadi poeició gairebé academice deis drets
Rumanos, va fer el seu sierren film, que tenen els incas d'anee Iliureinear
després de tres anys d'inacció, amb a la Terra (le Promissia.
80.000 franca
Georges Dehluc moria el mere de.
1924.
El seu darrer film fou "Inondation",
nn assumpte certament pobre, pera
que algtine "gros-pla" de Philippe
Henar, d' Ere Francia, algunes vistes
del camp Mundea recompensaven de
sobres (le tot. Es perqua Delluc sabia
crear imatges... Heus aci ei que Eranea no compren.
Ami) el nom de "Drames de ci•
nema" reuní eis quatre escenaris ora ONTÄINAZ JII1E
gMals que pague realitzar: "La Fenan. JUAN. DE LARVA
me de nulle part", "Fete espagnole".
"Silence" i "Fievres".
Michel Corea parlant d'aquest lli- Greta Nissen s'ha divorciat
bre, remarca la necessitat aue hi les
actualment de Ilegir-lo, sobretot
Greta Nissen, l'actriu noruega ben coEral/ea, que és on el teatre filmat
fa mas retrata Reaamana especial- neguda ja del temas del cinema mita s'ha
«livorciat
a Méxic del seu merla \Vea-Ion
ment al uesta lectura a Marca Pagnol
particularment "Fievres'', tot diem; Ileyborn, de Hollywood Vivien sellarais eles de mis mesos despees del set/
"Hi trobarà una Marsella que ni en casament a Tia Juana, l'any to32.
"Marius a ni en Fanny se sospita,
una Mara ella agitada i triste, que no
té res a veme amb eis molts alegres
d'Olive 1 d'Escartefigue."
Charles Laughton, KatheriHetts reí Lonis Denme un deis P re
-cursoadelinmf,hal/y ne Hepburn i Frank Capra,
de pensar en l'abús que mes tard es
premiats
lacia (lel teatre adaptat al llene, anua
lan t aaai el que ell precisament enteMe per cinema, i ere tan be explica
El dia 14 d'aquest mes va tenle lloc
en "Drames de cinema", ami/ els seas a Los Angeles
el concites (le "'rime Film
quatre escerarie, animats atila acció
Reporter",
publicada comercial cinemaprapia i continuada, avni principal detagrafica per a les millors contribucions
tecte de la producció francesa.
a la cinematografia durant l'any 1933.
M. Els premia foren adjudicats pels ele-
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mente de la indústria, incloent-hi actors,
actrius, directors, escriptors, tecnics i
productors.
Guanyä el premi d'actrius Katherine
Hepburn pci sea treball en "aforning
Glory" i Charles Laughton pel seu
paper en "La vida privada d'Enric
VIII".
Per la millar direcció de l'any fou
premiar Frank Capra per "Lady fon a
Hay", i en el mereja film Robert Riskin hi guanya el premi per la millor
adaptada. Els premis consisteixen en
'1/edenes d'or.

Marlene Dietrich no és nazi
Noticies de Berlin daten que el film
de Marlene Dietrich "El cant dele cants"
1/aria estat prohibit perqué el paper que
l'actriu hi representa havia estar qualibical d'immoral. Pera després n'arribaren d'aitres a Hollywood segons les
quals l'actriu alemanya, per recobrar la
popularitat i reconciliar-se amb els nazis Irania contribuir amb una torta suma
a una fundada) dn caritat.
En saber el que a Berlín es deia, Marlene declara, a Hollywood, que el que
ella baria donat no era de cap de les
maneres per al partir nazi i que no tela
intenció (le donar reo als nazis. Afegí
que solament liarla donar 5 00 chalan
per a una instar/ció de socors als infants
alcmanys pobres.

El que més abunda són titols
No volem dir de noblesa, que, aci almenys, estan abstlite, sane títols per als
filena Ara ,loana Crawford farä una nova pellícula que es titulara "Sadie ale
Face". I be, aquest film será tres dama
obra teatral d'arrulla Bennett titulada
"Sacred aria Profane Lore", adeptacia
d'una , navella del mateix autor que dult
el tito' de "The linak of Calienta - . Ara
falta saber com es titulará en espanyol.

LA

MITSICA

ASSOCIACIÓ DE CULTURA
MUSICAL

Audició d'obres
de Joaquim Nin
Quan encara la henernerita "Associació d'Amics de la Música" ens oferta
els seus concerts, que sovint fet
enyorar, fou presentar en una sessió que
deixa inoblidables records el pianista
Joaquim Nin. L'exit aconseguit per larlisa ton rotund. El seu art profane]
crinterpret i les seres rares qualitats
d'executant pulcre i refinat s'imposaren
tot segu;t a lauditori ¡ desvetllaren el
mes franc entusiasme. Després, moltes
vegades haviem desitjat tornar a escoltar En Nat, sense loder tenir aquest
goig; pera ens arribaven de tant en lant
composicions seres que ens deixaren
egUir les activitats de compositor que
l'artista hacia afegit a les tasques de
pianista. i ara F a Associaci6 de Cultura
alusical" eis ha ofert l'esperada represa amb una audicia d'obres de

• :? PIT tL
DISSABTE DE GLORIA
L'estrena de la sensació
90 minuts de terror

NOTICIES CURTES DE...
FRANCA
Marc Didier rodará vuit sketchs
dices afirande
* Pierre aliquel realitza "Brevet
95 75 , ajarían de Bernard Roland i
Ta irr caria.
a; L'adaptada, de "Ponche", de Tiaraille, que label Chuce rodara, va a cerre, dVenry Deeran.
* Jacques de Barancelli rodará "Jis
ara ele droits sur nous", que ‚'ha convertir eu Cesseu le leen", segons lescenan i de Joseph Kessel inspirat en el
film anales "Reunivn". La direccia sera (le G. alequerian, amb dialetts de Peritar() Zimmer i música d'llonigger.
* Annabella, interpret de "El milia" i "1.1 juliol", de Rene Clair, finalment ha tnarxat a Hollywood. on interpretara "Cliaason Tzigaite", d'Eric Citaren. En el repartiment hi ha Charles
Boyer, Andre Berley i Brasseur, entre
abres.
* Heme Wulscbleger roda actualment "Le t:rain de 8 h. 47-.
Julien Duvivicr ha inarxat al
Canadá, an ha de radar "Marie Chapdelaine", de LOU:S Hemun.
* Llenes. Roussel dirigirá Dita Parlo en "A l'onibre du Mont-Cervina.
* Rene Clair roda a Antibes els exteriors «le "El darrer nalionari".
▪ Jean Choux ha acabar "La Banque Nenio".
* S'assegura que Natalie Paleo arara a Londres per a interpretar "Faja
Dan Juan", d'Alexander Ronda.
* Marc Allegret continua la realització de "L'Hotel du Libre Echange",
de Georges Feydeau.
* M, Tavano radara "Un de l'aviad-ni", de Roger Lahric, anrts Jean Murar, ex-aviador, d'interprct.

Nin executades per eli rttateix. Ne
cal dir com hem celebrar aquesta agradosa avinentesa, que ens ha portar el
doble goig d'escoltar l'admirat pianista i de conèixer un bon aplec de les
seres cornposicions.
Moltes de les obres d'En Nin sóa
escrites sobre temes populars ibèrics,
aliares són completament originals, pera en totes el compositor afirma les
seres conviccions nacionalistes. Potser,
per precisar-ho mnllon, hauriem de dir
e iberistes a , ja que el nacionalisme d'En
Nin és tan ambiciós que s'inspira alboca en tots els particularismes de la Peainsela, de Galicia a Marcia i de Cata.
lunya a Andalus:a.
El programa contenia obres per a
piano i viola per a piano sol i Per a
piano i cana Les primeres foren interpretades per l'autor i la violinista Jeanne Bachata una artista admirablemeat
dotada, que posseeix un so bellissim i
intensament expressiu, un mecanisme
periecte i una iinissima intuició que a
fa trabar sentare la justa expressió de
cada frase.
Les obres executades per aquesta artista floren "Tres cornentaris sobre ternes antics espanyols", "Cantilena astunana", "En el jardí de Lindaraja",
"Catas crEspanya" ¡ "Seguida espanyola". Les obres per a piano sol forera,
-1830 : Variacions sobre un tema frivol", "Missatge a Claudi L:ebussy, bocer simfänic" i **Densa ibérica", 1 les
composicicns per a cant e Deu nadales
espanyoles", que canta exquisidament
alerce Plantada, acompanyada per lata
toa
La música d'En Nin, tant si glossa un
tema popular con/ si tradueix la instanació original del compositor, es sinn
música molt evocadora que crea ..empre
de nianera molt suggestiva lambiere.
propi de cada obra. L'escriptura da acaradissim a i elegant, i tot dóna ie
aquestes obres del boa gust i refinamera
de l'autor. No cal dir que rcxecucia
de toree les obres bou en tots sentits
perfeeta i constituí tul pur goig per a
luna els qui assistiren a la sessió. Joaquim Nin aconsegui un nou esta bel
complet, que iou justament compartir
per les seves excenents collaboradores
Jeanne Bachelt, i alerce Piantada.
E. S.
quina

-

* Maree! Pagnol ja lla eserit els
dialegs de "Tartarin de Tarascon".
* Claude Lamhert ha acehat "L'Oriera de Paris'', del qual documental no
fa molt parlärern.
* Alfred Chamad ha tornar de Madagascar i (le les ales Reunion portant
des intcressants documentals.
* Hom parla de portar al llene "Les
griete sergents de La Rochelle", si ArBernede.
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EXPOSICIONS D'ART GALERIES VALENCIANO
GALERIES LAIETANES
CORTS CATALANES, 613
Pintura
BUTTMER
11O1.1EU
ELEUTERI F3LASCO
Olhuixes
Arritrellos
ROSCH
A.
SlIurre3 en matan
BARTOMEO PUJO
Fina al 16 d'abril

LA PINACOTECA
PA138EIG DE GRACIA. 94
PInture.
BOSCH-ROGER
Fine al 6 d'abril

ADVERTIMENT
Advcrtim a len persones a les
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vien que els originals han (..e di-

rigir-se tots a la Reducida Corts
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Joeinum CUSIVER
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MANUEL CAPDEViLA

PERE AMAT

'recame decoratlur

ens arribin mas tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la impremta
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REN ART
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Els que aneu a Paris
que

NO OBLIDEU
trocareu

LA PUBLICITAT
a tots els quioscos deis
Grans Boulevards, de la
Place do la Republique a
la lladelalne
A la Place de la Bastilla

Catalanes, 589, z er pis, abata;
de les nou del vesprz. EN que

FLOÇS MAGIA, 10
EI dia 7 d'abril. inauguracid
Pintura
EXPOSICIO LAGARTA

or.

GRACIA, 33
PASSEIG
/Robles t caliches d'art
Pintura
PERE RADIA
J. FERRER-PALLEJA
Fina al 12 d'abril

quals interessi la pub/latió im-

mediata de les notes que ens en-

Associació de Música Antiga. — El
corleen n'alean per al dia 5 d'abra
ha despertat un gran interia per figurar en el seu programa tres primeres audicions. Se celebrara al Sala de
l'Institut Agríenla Catale de Sant
Isiare. Preludiara la sessió el culte
musacedeg Joan Salvan, el qual tata
un breo comentar; sobre Scarlatti,
prendran part els artistes següents:
Carme Combata sopran; Concepció
Callao. contralt: Narcis Carbonen.
flauta; Eduard Bocquet, Rafel
Ferrer. xioli; Ferran Pérez i Fruí,
viola da "Gamba" i violoncel; _loan
Gibert i Camina, «leyera.
Per a inscripcions, cal adreçar-se a
la Casa Mozart, Rambla de les Flors,
,53. i res:orden/ que aviat sera macada la !lista de socia que renca
nombre limitar.
• .
L'Orfe6 Grades/e ens prega sie fer
piada: cona és totalment inexacta la
noticia, que per mitja de la radio va
circular, segons la qual aquella entitat carel collattorara en un determinar festial que ha de tenir Iloc el
(ha 14 a la nit, al Palia Nacional.
Fns comunica l'Orfea Gracienc que
ninga na ha sollicitat la seva collaboracia a l'esmentat actea ca aleo.
mine en el cas contrari hauria estar
denegada, rota ce g ada qu e l'Oefeó
Gracienc no podria mai prestar la
aeva collaboraria a un acte al pro'rama del qual és incompatible zurb
les caracteristiques de Voltea que
aqueet Orles') porta a terne.

SALA PARES
PETRITXOL,
CAMPS-RICERA
Fin. al O d'abril

Pintura

A la Places de SaInt-Illichei
(costa Inetropolltb)
Al Boulevard Saint --11110fiel
Al Boulevard Sebastopol

SALA GASPAR
oe

CENT. 323 - Tal. 12364
CONSELL
Pinturas, °Mulada Mores, Crayola,
Miraba
IllotIlures
DIbulicrs
VICENÇ NAVARRO

I a tots els graos quioscos
de Parla

•
•
Dijous, 29 de marc de 193i
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L'AVICULTURA

"Granja Paraíso"

Cinque Coge 1 Exposicie muudials
d'Avicultura celebrats a Roma

ARENYS DE MAR
rouets d'un dia

Ous per a iacubar
Material avícola modern
Solliciteu Catàleg gratis

Avícola Idelina
Incubadores des de 75 pessetes
Criadores -- Pollets i material avícola
CORTS CATALANES, 430. -- BARCELONA

Avícola Ideal
SALMERON, 227 i 229

Pollets especialitat raça Prat i ànecs
blancs muts
Tauletes "Sprattens" per al brom dels vostres coloms
i gallines
111n11:M3.1:47M1n11

Polles
OUS PER A INCUBAR

Pollets de totes les races
i edats
OUS FRESCOS
Pollastres engreixats
Incubadores i criadores
d'ocasió
AVÍCOLA

La

o

La Direcció General de Ramaderia
hacia disposat el tiratge de 5.ono eeemplars de la Memaria estadística i descriptiva l'Avicultura i la Cunicultuca espanyola, els quals, impresos en
:lengua isaliamia, com el catäleg de tot el
portal a Roma per Espanya, foren distribuits a Island espanyol. Aquest fou
vieitat per milers de persones, i en l'acte de la inauguració, pel President (lel
Govern, Benet 3Iussolini, la Delegació
espanyola pogue sentir caloroses felicitaciaste, ami caen la Direcció de l'Ercola
Superior i Oficial Espanyola d'Avicultura pel que a aquesta afectas-a.
El transport o comben:7e de lee ans
C0/11/S, rrr mar (le 13arcelnna a Germen, i en ferrocarril i gran vclocitat accelerada, de Genova a Roma, baria c orregut a carrec del senyor Joan Neufeld,
gltu ni pzr un mennent no deixet de prodigar-los atencions, i els preserta a Poeta en el raes perfecte catete cona els
desembarca a ParzeInna a la tornada
deis animals a Espanya.
Sabedors per experiencia premia del
que significa treball de tal naturalesa.
felicitem calorosament el senyor Joan
Neufeld per haver-lo suportat valentament i per ha-er-In portat a cap 2Mb
tant d'èxit - - - eis el fa creditnr a la gratitud d'Espanya i en especial dels exposit er e espanyol s.
No mereixen menys gratitud així el
dit senyor Neufeld, com els senvnrs Rof
Codina i Ayala Martín, membres del
Comitè Nacional Espanyol, que auxiliaren I'mganitzacia de Island oficial.
A l'atencia d'aquest queda la distingida dama senyora Falleis de Peón de!
Valle, resident a Rema, la possessió de
diverses llengües de la qual dona llot
a que els congre . sistes te tantissims
paisos pogeessin obtenir per maja d'ell
totes les darles que volgueren sobre el
que hi havia expcsat.

REGIONAL

POLLETS -- RACES SELECCIONADES

POLLETS DE DOS MESOS
INCUBADORES I MATERIAL AVICOLA

EN Milla
Molí polvc:•itzadcr
Farines por a pinsos
Meterles primes en general

V1LADCMAT, 7 - Telefon 33803

Natació
DISSABTE A LA PISCINA
DEL C. N. BARCELONA
EL MATX ENTRE LES UNIVERSITATS DE BOLONIA I RARCELO NA
Avui, en l'exprés del nrigdia, arribaran per l'estació de França els nedadors que formen la selecció universitäria de Bolónia, els euals Iluitaran
contra els nostres estudiants el diesabte vinent, dia 31, a la piscina che'
C. N. Barcelona.
A aquest primer mata universitari
se Ii pot concedir la importäncia d'un
encontre internacional, tata regada
que en cada selecció figuren non); coneguts com a elements de primera
canaria.
El programa d'aquest eadeveniment
universitari ofereix varietats qu e res
-ponercmlta¡iésque
nostres esportius han vingut demostrant en aquests darrers dies.
L'ordre de les peores internacionals
que es disputaran serä el següent:
I. so metres Iliure.
2. too metres Irme.
3. 100 metres braça.
4. 100 metres dors.
3 . 400 metres Une.
6. Rellevaments 3 Per 5n e9111,.
7. Rellevaments 4 per 200 lijare.
11. Water-polo.

En preparada de les provee internacionals es jugaris ass partit de water - polo entre una selecció de peelodistes esportius i un iort equip del
C. N. Barcelona.
La seleetia dels plorniiers ha estat
formada alai:
Portee. Cruells (El Mundo Dejortivo); defenses, Fedi (El Mundo Deportivo) ¡ .A. Trigo (LA PUBLICITAT); mig, Gamper (La Noche), i
davanters, Costa (El Carrer), Majo:
(El Noticiero) 1 Fina (El Mundo
Deport(vo).
Contra aqueas equip, l'entrenador
del C. N. Barcelona, sene-or Speisseger, ha forma t el segiient: Bataller,
Borras, Puig, Palatal, Isard, Brull i
Cabrejas 1. Com es pot retire, en
aquest encontre flguraran la majoria
dels componente de l'equip nacional,
la qual cosa fa preveure un bon començament del festival internacional.
entre i es Universitats de Bolánia i
Barcelona.

El

g
ub
Davant el rnatx

Itàlia - Catalanya
E l diumenge passat al mati i al
camp du la Bordeta, va tcnir bloc
el primer parlit d'enteenament de
l'equip que haurà de juaar contra el
a • Italia el dia 14 d'abril.
E:s jugadora seleccionats, l a n nuttele, van demostrar mole poe interes
per a aquest encon:re, corn ha prova el fet que molts seleccionats
acudisein a l'entren:miele Arta) tot
linrn va poder veure alannes indluldualitats que dernostraren el 5C.11 joc
el s nficient per a ranear primer el
Catki i despeas el Joventut.
llom espera eue en nous partit,
d'entreniment els nostres jugatIc es,
&aun la importancia del mata que
es prepara, demostraran mas entusiaeme.
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Número 6772
Consum de petroli, 0'01 eMtirn hora
Consell de Cent, 293 - Telefon 12012

Granja Avicela Plgt
UNA SOLA RAg',A FRAT-R0,313A . ALTA SELECCIO

Sarta-pro

disposats per a la venda tenim gran nombre de polle;:
d'un tila f l eta a tres roascs d'cdat.

tletisme
--

Programa atlitic de la Federació.--La Federació Catalana d'Atleti-me
anuncia per al diurnenge v:nent el
següent prog rama d'atletisme:
A Sant Cugat: Primer Campionat
Id l Valle, oriental i o ce id en tal. de
cross-countey, organització Ateneu de
Sant Cugat.
A Barcelona, Estadi municipal de
Montjuïc: Mata internacional (ralletisme, entre els atletes de la Universitat de Bobinia (Italia) i Universitat aut6noma de Barcelona; orga..
nitzacii; Barcelona Universitari Club
A Manresa: l'otra a Manresa, disputant-se un magnific troten cl'argent,
amb carácter de ehallenge de dos anys
seguits o tres alterna; inscripcions a

VITAMIN-ENERGIL "P" per a pollets. Evita el raquitisme. la
Irrt sea blanca i el vici de picar-se. Substitueix l'oli de fetgi!
de bacallä
ENERGIL-FOSFAT, ideal per a ponedores. Substitueix amb moll
d'avante l ge les fu rifles d'os
RAI9)(0 ri base d'Energit-Fosfat per a t,da mena d'aus

Productes de la casa

VDA. DE J. RAYAS

Eitiolaae en 1500

COMERÇ, 33 * Telèfon 163C1 9.1 BARCELONA

NAPOLS, 99 * Telefon 50199 * BARCELONA
l'arribada a Barcelona sigui als voltanta de les tres de la tarda.
Ultra la lista d'inscrits que publicarem ahir s'ha rebut la inscripció
en ferm d'Isidre Figueres, de buba se, el qual deiensara eis colora del
F. C. Barcelona.
Jef Demuystre vencedor de la
Mili-San Remo. - Heus ací la classificació de ia XVII cursa ciclista
:dila-San Remo, que s'acaba de celebrar, organitzada per la "Gazzeta
dello Sport".
Primer: Jef Detnuysere. que ha fet
els 286 quilarnetres en 7 bares , 49
minuts i 30 segons; és a dir, a una
mitjana de 36 quilareetres soo metres.
Segon: Cazzulani, en 7 h., 51 m.
i lo s.; tercer: Camwo, en 7 ha
52 m. i 20 S.; quart: Canazza; cinema: Graglia: sise: Tassin; setè: Rogora; Imite: Mara; novè: Romanatti;
de s e: al ervaecke (tots en e: mateix
temps"; onze: Sieronski, en 7 h. i
54 in.; dotze: Orrechia. en 7 lt., 55 m.
i 30 s.; tretze: Egli, en 7 h. 7 111.
i 30 s.; catorze: Carnaveasi. en 8 h.
i 50 s.; quinzt: Lealli, en 8 h., r
i 25 5.; setze: Autenburger, en 8 h.,
3 m. i 15 s.; dissete: Di Paco, en
8 h., 3 tu. ¡ 18 s.
De 1914 e/4 venien guanyant
aquesta oro y a corredors italiana.
L'any 1913 l'hacia guanyada un al:re
frances: Odile Defraye.

DODEI

WSPANIA

Av. República Argentina, 8 bis - Tel. 79615 - Barcelona
AVICOLA

representació espanyola

La Delegació Oficial Espanyola, pre:ad:da pel acretor senyor Rafe) Casteion, director de l'Escala de a eterinana
de l'Estació Pequaria de rardova, sorti de Barcelona amb direcció a Roma el
da 2 de setenebre, e/1 resplendid autocar. En l'autocar ocuparen tamhe plaça
el professor senyor Salvador Castelló,
delegat del Coniite Executiu del Collares i de l'Exposició de Roma, a lesnanya, i primer vice-preaident de l'Assomacla hfundial d'Avicultura Cientifica;
(.1 cap del Negoc;at de Eument Yeguar/ en /a Direcciö General sIe Ramaderia
I inspector general, senyor Joan Rot
Codina; l'inspectoi provincial pequari
conferenciant avicola senyor Mara Ji
manea; el director de "El Cultivadar
Moderno", senyor Raül Mir: els conaresslstes doetors ?laurel Villegas, de
Cardara, i Fermi Palma. du Jaan: eis
germans avicultors senyors Jordi i P
tIcnci San Sellan i .loaquan Paniello,
Joan Escudes- Muntaila5, amb el sen fil
i la seca filla, aixi ennI les senyures de
Castejón, de Mir i de Paniello.
A Roma esperaven l'arribada de la
Delegada, l'enginyer eenaor Francesc
Bilbaa delegat permanent d'Espanya a
l' Institut Iaternacienal d'Agricultura de
Roma, i el veterinari i vice-president de
l'Associació General d'Avicultors d'Espanya 1 de l'Associació Aragonesa d'Avicultors, 5enycr Josep Maria Tutor.
que amb el senyor Castejan portaven al
Cenares i a l'Exposició de Rama la
representada, oficial del pala, tenint corn
a agregats a aquesta. ad hannrem, els
acnyors Joan Neuleid i Emili Ayala
Martín, presidente, respectivarnent, de
l'Aasociacia General d'Avicultors i de
l'Associació Nacional de Cunicultars
el'Espanya; l'inspector general senyor
Juan Rot Corlinat l'inspector provelnal
pequari de Cantora, senynr Maria Jimanee, i el director de "El Cultivador
Moderno", senyor Raül Mir, per la
Pren:sa agropetaria espanyola.
El senyor Salvador Castella, per be
que formant part del Curaite Nacional
Eseeryol va portava altra representada
a Roma que la que ir assignava el set
carrec de primer vice-presideat per a
Europa e/1 l'Assaciació Mundial, ¡reciadura i mantenedora dels Congressos
Mundials (l'Avicultura.
Ei dia 6 queda muntada la Secta') oficia cspanyola, a l'stand número 59 de la
Galeran de les Nacions, ¡ ele setanta ar t:mals vive inscrits (gallinas, coloras i
canills) quedaren han installata en Iltirs
reseectives gaaics d'expasicia.

Durant el Congrés, tant la Delegació
oficial con/ tots els espalera, foren ob'jede de centinues i delicades atencions.
Mereixen parara( a part les atenemos
i ele serveis prestats, no solament a la
Delegaci6, sin5 que tumbe a tots els espanyols, per l'enginyer agrònom senyor
Francesc Bilbao, delegat permanent d'Espanya a l'Institut Internacional d'Agricultura de Roma, el coneixenent de la
ciutat i dels costums romans del qual a
tots foren molt útihs, i hom conserva de
les FeVeS atencions el mes grat record.
Al presiden de la Dele.gacia, senyor
Castejón, Ii ion conferida la vicepresidencia de la Seccia tercera (alalalties i Higiene), i al professor Cuete116, la del Congrés en ple.
A penes arribada a Roma la Dele gaeia, el grup de congressistes espanyols
frui d'audiència papal al Vatica, i en
tots els actes celetrats la Delegació oficial trapa bloc de preferencia.
Per part de l'amhaixador d'Espanya
al Quirinal, S. E. satura; Alomar, la
Delegació espanyola fou lambe festejada
al Palau de l'Ambaixada.
El ministre d'Agricultura, haré Giacomo Acerbo, alai com el director general d'Agricultura, Mario 3fariani, i els
tesis auxiliars Entinen/tele C(rtis i Mario
Merinucci, salliciats envers la Delegada oficial i els espaayols, s'esforçaren
a fer-los grata Une estada a Roma, i alai
el comissari i director del Congrés. professor Alesandro Chigi, rom el director
de l'Exposició, profesase Federico Clementi (conferenciant i perit avícola titulat a l'Estola Espanyola d'Avicultura a
Arenys de Mar), els (migren d'atencions.
En clausurar-se el Congras, el gran
espanyol, part d'ell en el tren oficial i
part ti en aquesta, la Delegació
en l'autocar espanyol, emprengueren ei
viatge oficial de host-C^ ngn's, i cl de lepe espanyol senyor de Castejan porta
la vea deis congre5s:Ate3 estrangers al
Palau Municipal de Florancia, a la Universitat Bolania i en el banquet que
a Aleesandria precedí la dispersia dels
congressietes.
Sease el menor contraternas, i lente
que s'hagués de planyer cap inrident
(me deslluís l'exit del viatge, el dia 24,
des de Tora la caravana oficial espanyola emprengué el viatge de tornada.

muirweelefewmmium,

la Federació Catalena d'Atletisme.
correr del Doctor Don, narre lo, o
al club organitzador, Centre Excursionista Comarca de Enes, Conservatori, 4, Manresa.
Assemblea general. - Diseabte, dia
3/. aseemidea general extraordinaria
ne la F. C. cl ' A. a: local ;ocie!, caree:
del Dr. Don, Mine ro.
Degut a (1:12 en el campionats dc
Catalunya de netifits celebrata darrerament ami) un èxit mai no ;gualat
en provee en meta han dernostrat que
la taula de pas de categoria d'atletas no esta d'aeord arnb ia situada
de l'atletisme ectual, es presentara
una preposizió a l'as semblea purgue
s 'acnrdi qu e el Coasell federal redact:
una nova tataa més d'acord amb lestat acta:1 de l'atletisme català, ca,
es dona en e:s passats campionats el
cas paradoxal d'arietes nea:as que feien matarles de san ora i gairebé
inajor:a de junior e.
Aclarint conceptes. - La Federada
Cata:ana d'Atletisme ha eist amb valuase daearicio, en un diari sial mate
d'una nota cteet que e,a eatrenamente
per al Lameaonat st Espanya ele Marea no es pogueren efectuar diumenge,
per la incompareixeaça ieduratva. El
,ederatiu senyor Joan Roca eitigue
al Pare, i una bona estona, paz-latir
amb un dele borra,ece de guardia, des
de les vot i cinc a ira vuit 1 quaranta, sense que durnt aquella estona
Isi compareguas cap marxador, ama
tot i que eis enteenaments estaven
anunciats per a lea ait del mata

El matx entre les Univers:tats de lioténia i Barcelma
Avui, dijous, a dos gimas de duea
arribera a Barcelona la rcarcsentacio
de la Universa:u de Bulaii.a ter Vestacita de França. t./emanen) a tots eis
cluthaiits a tots eis amas de i'espart
:me fado acte sie Pre50licia Parque e;.'
estudiants es Ir Irr co un titubeen de
cordialitat des del marren; de la sera
arribada.
Con; ;a se sap, el matx entre las duo
Universitats es decidirá en tres encontres de diicrents esports: tenis, netaina
atlePsnie. El niatx de tenis e.; jugara
¡ser la ¡n'emula d e la Copa Data, ei,
dies 31, 31 i 1 d'abril, a les 330 de
ha tarda. a les pistes del Barcelona
Lawn Tennis Club (canee de -Ganduixerh El de Natació consistirá en CMses, salte i water-pola, 1 tindra Ilse
la piscina del C. N. Barcelona, a l'Esculera de Lievant, el dia 3 1 a les deu
de la nit. 1 eI d'atletisir.e, a l'Estadi
de Moutjuic, el dienerge de Pasetia,
les deu del mata Denle s , se celebraran
diversos festes a hnnor dels visitants, una
de les guata será un te al Majestic Hotel d'Anglatera, dissabte a la tarda.
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MERCAT LLIURE
Les aessions celehradee ahir farea
una continuació de la tónica que es
palcsa en les reunions anteriors,
qual cosa ve a demostrar ami) evidencia la Lona disposició de qué ja uns
guatas dies dama provee aquest merrat ei tenim en ter/lote que a la
jornada 5ue comentem en seguiran
cinc d'inhäbils, nimia suiicient perqua la contractacie, es moetri reeerrada, com regu:arment sol comprovar-se en aquests casos. Malerat a:xia
donas, is da remarcar l'e• desplegada, ene fou bastant aareaiable.
aixi matra< la ntarxa observada en
els canvis, els qunls acon52gttelxen
delensar nirehls precedents per quedar a l'hora de tunca a limits smeriors ale fixats el dMiarte pasaat.
En el "Butlleti Oficial de la Generalitat de Ca:alunva" del clia d'ahir
es publica la eegiient
o R la RE
E l fet que durant els propers cEee
vaquin, =11 carácter general, Inc
B orees de afadr:d i Bil trao, aiei com
Os centres de con:7301de) mercantil tle tots els paisos d'E uro p a, a,00• ella ele a a spendre per aiguns dies
l'activitat dels Centres de Contraetae¡A Mercantil de Cata:u/va, per
criar ele ireonvenients i perjudicis
ene podr ;.1 reportar el en/ funcionament amb Caràcter exelusiu i exceoclonal.
Per tant, avtest Departarnent resol:
Declarar inhahile. ale efectes a c la
eo utear'a e ia de valora i mercad-ries
ei el= centres eme deaenen de la
G eneraEtat, ele dS 20 i lo del mes
rm a soni i 2 del nroper
B a ecelana. 77 ele mata; del t 93! El Preside/1 tic la Generalitat enear"^ ent iMerinatuent del deepatx del
reaartarnent de Finalices, T, Itt i
empany 5.
Tanca Exacta pel afercat Llore
de Valors en la reunió de Por.:
Tanca Alca o
Valazo
Dia 28 anterior bufan
+0'30
52.55
52.25
47.10
4 (1.90 +0.21)
10.00
5.00
6t.00 +025
61.25
138E.0 1 7, 7.0 1)4-1.3o
48.2 548.23
41.5a +0.30
42.CO
-1-1
85
171(3
171E0
344.00 3.12.00 -f- 200
52 . 5 051 .75

ln a n ees

Anuncis oficials

.+0.75

(Rambla dels Estudis, núm.' 13
tols els dies feiners.
El pagament es fas-la eral) deduccid de les contribucions inipostos ordinaria extraordinar:.i

COMPANYla ESPANYOLA
69.50 +0.50 D'ELECTRICIT AT 1 GAS LEBON vigents.
70.154.00 154.50
Barcelona, 28 de ruarç de 193a
105.25 102.50 +2.75
Arordat per la junta general
La tanca anterior de Danses és del ordinaria el repartiment d'un CATALAKA DE GAS I ELECella 29 de desembre darrer: del dia dividend de 6 per 100 a les Ac7RICITAT, 8. A.
8 del mes que som la corre-ponent a cions Series A ¡ B, i d'un diviGas. E, i del 22 la de Fard.
dend de 4 per 100 a les Accions
Con/ sigui que el dia 1 d'abr..
Si, rie C. corresponents a l'exer- vinent vencen els cupons tsumr
BORSA .AI. COMPTAT
fa
públic
que
el
cici 1933, es
8,
Ein rotlles d'obligacions es veten pagament quedara obert, deslu- ros 89 de la Serie D, númerode
•
de la Strie E número 75
amb regular efectivitat be/1 sostina
dafein
dels
impostos
legals,
Serie F de les Obliga 'bits
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Poble Nou Sant Martí. Barriadas principalment obreres.
Barcelona s'ha elxamplat 1 aquests Importante sectors de la
clutat eón els actuals suburbls barcelonins.
Les manufactures de tots els generes han trobat en
, aquests Importants extrema de la clutat un refugl exacllent. Les esveltes xemeneles fumades, ets emplea cossos
geomètrics de les fäbriques, el ferro I el ciment, formen
un
magnifio marc al formigueig humà d'hornea vestits do
/t
blau 1 de dones que tenen l'olor d'oil de les quadres de telera,
deis carros 1 camions que escampen els productos manufacturats als nostres suburbls.
Sant Martí I el Pablo Nou són l'esperança 1 la resistencia de Barcelona. Es cert que elles són les primores quo
acusen les situacions anormals de les apoques turbulentes;
però aquestes manifestacions són el termòmetre de la vida
de la clutat I de Catalunya.

La vida quotidiana ala Importante suburbis barcelonins
té el ritme de totes les èpoques l es la vida exemplar del
treball ennoblIdor de les asplraclons humanes.
Es per aleó que ens plauen aquella bornes bruta de carbó
que entren a la llar a rentar-se, les noies que deIxen a
la llar el rastre de la fàbrica I s'endiumengen alegrement
per tal de cercar l'esplai de les testes, el garatge rente°
i la ala plena de pols obscura. Tot &se ens plau perquè
an aquest marc resulta más el color de les coses que en
altres lndrets es confonen amb el continent. Totes aquestes
coses ens plauen porque sembien obeir la veu estrldent de
les airones que, si be són una ordre quotldana, una My,tecito al compliment del deure de proletaria, són també un
senyal de la vida intima I complexa que es descabella
en els (metros suburbis.
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DEGERMINADP

PRODUCTES MORELL

Per a les Tortades i assorti-

AMADEU RIBA

únic o

VINS I OLIS

ments de Ninots, no hi ha com

Foneria de Metalls

LAXANTE
verdad

Li00140/0

Iii

Telèfon 55940

Padilla, 162

e9re
e.r2i..

B ARCELONA

O 0

"LA COLMENA"
que és la mis acreditada

cozN 83/4

J. VIVES

LIJORÁRT
yalincia, 516 . Telèfon 51060

Mallorca, 525 - Telèfon 52628

B ARCELONA

B ARCELONA

44.77G4

JOAN

FREIXAS

Fàbrica d'Objectes d'Aluminl

ments de Ninots, no hi ha com

Telefon 50164

Clot, 129

JOSEP MUNNE SALA

FUSTERIA

FERROS I METALLS

B ARCELONA

Telèfon 55157

B ARCELONA

Per a les Tortades i assorti-

Especialitat en parament de ruina

Xifré, 11 (entre València
Mallorca) . Telèfon 54321
B ARCELONA

JOAN JANE

Pere IV, 540 - Telèfon 51882

FALCK ROUSSEL
TINTES I PRODUCTES

o

PER A LES ARTS GRAFIQUES

"LA COLMENA"
que és la més acreditada

Fabrica

FäbrIca Nacional de Vernissos,
Esmalta i Pintura per a la Industria I Decoració

JAUME CAPDEVILA

i Oficines, Valencia, 647

Telefon 52750

B ARCELONA
0
O 0

o

011

ESCALONA I SANTOS

Sardenya, 319 - Telèfon 52320
B ARCELONA

All-Bei, 8

ASA

011

Tallers Electromeanics

Telèfon 50066

B ARCELONA

eteemmr,fiL 12

METGE

PETROLIS

Fresser, 168

Alfred Vilaplana Jora
• Serralleria artística i d'obres

Luchana, 76
Telèfon 53989
BARCELONA

BARCELONa

4===C1

S. SALOMÓ

GenstruccIons ElectromeeknIques

T. MERCADAL

FABRICA DE PAPERS D'ESTANY
Colora, Risas i gofrats
a, 19
Fabrica a Premia de Mar: Au
Despatx a Barcelona:
Cansen de Cent, 416 - Telefon 54229
B ARCELONA

especialitzada en la reparació
de tota mena d'aparells
de perruqueria
Telèfon 52990
Pero IV, 58

Case

B ARCELONA

CAÑADAS

F. DUMENJó

EMBALATGES DE FUSTA
Ah -Bel. 22 (entre Passeig i le
.Jan

Constructor de

BARCELONA (P. N.)

B ARCELONA

de

BARCELONA

'nena

Còrsega, 417

A.

Telèfon 81503

B ARCELONA

B ARCELONA

O

•

Telefon 55039
B ARCELONA

0.1=1

P.LAUBER, S. A.

ALBERICH

I TransmIssions

INDUSTRIAL COMERCIAL

IMPREMTA I LITOGRAFIA

Passatge Ratee, 21 - Telèfon 55457
Magatzemt All-Bei, del 162 al_ 172

Bonaventura Muñoz, 20 tallan,

Pallars). -

BARCELONA

Tel.

51514 - Barcelona

Desodorització d'Olis d'Oliva

a.

0

Dr. COLOMER

ALUMINI INDUSTRIAL .1

Societat. Anònima

refinaciö d'olis i fabricaciA
de SABONS
Fabrica i Magatzems: Muntanya, 1C
Muntanya,
TH. 531E -2. _
Per a la

Luchana, 114 Tel. 51712

Sicilia, 296 -- Tel. 51101

BARCELONA

BARCELONA

o

M. SAHUN

R. CARS1
Pous artesians
i Construccions hidràuliques
Telfon 54467
Rosselló, 440
B ARCELONA

o

BARCELONA (S. M.)

011,
DOMENEC CONCHELLO

RAFEL NAVARRA

Kola freda "KONOR"

ELECTRICITAT

RENE

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

COLMADO
València, 441 - Telèfon 50593
Nàpols, 161 -- Telèfon 55135
B ARCELONA

B. ABELLA COLL

ACUMULADORS VIDAL

F. BAÑOS

V. SAMMARIN/

MIQUEL GRANADA .

Màquines de gel
Installacions frigorífiques

Subministraments

CARBONS

Compra d'autos vells
per a fer ferro vell
Telèfon 52688
Nàpols, 294
B ARCELONA

METALLS

Telèfon 55703

Clot, 81

Sardenya, 173 - Telèfon 54125

o

Despatx central: VALENCIA, 532

_

Perros, Metalls

40>

Tallara de Garrafas, CIstelleria
Esparteria I Tintoreria

4~1 e=21

F. i D.

O

INDUSTRIES MATEU

L. PUIG MUNNE

Capses plegables, impreses 1 litografiades. - Encunyaments de tola

Telefon 62388

Pere IV, 208 (S. M.) - Tel. 63346

Representant de la Casa Radlotech• guo. - Material elèctric. - Instalaeions generals. - Aparells de radio
-le totes les marques, nacionals
, estrangeres, des de 100 pessetes
.11allorca, 512 - Barcelona - T. 51083

CARTONATGES

REPRESENTANT
Maqu1näria 1 material per
Indústria i Electricitat
provença, 3Eiseepecialitats

gasollna 1 olla peseta

0

J. CARRERAS 1 SERRADELL

JOAN BECKER WOLF

C. BATLLE YVERN

Independencia, 56 - Telefon 53218

Osh
11 •

DROGUERIA DE

Esmalts, Vernissos, Pintures, Colors
i Pinzelleria. Drogues Perfumeria
Articles folografics i papers pintats

Sant

Roger de Flor) . - Tel. 53316

o

motors marina

Metge-Cirurgià
Telèfon 55671
Pallars, 152

>>

GARATGE LUCHANA
Telèfon 5135.1
Luchana, 61
BARCELONA

Rossend Noves, 33 - Tel. 52690

BARCELONA (CLOT),

Pallars, 23

Telèfon 50623

B ARCELONA

Passeig del Triomf, 35
Telèfon 52870
BARCELONA

4=1",

SALVADOR SOLER

COLMADO CULELL

Fàbrica de Lleixiu liquid
Wad-Ras, 188 - Telèfon 50532

Servei a domicili
Telèfon 53961
Sicilia, 245
Provença, 397
• BARCELONA

BARCELONA

1

CAFE-BAR

FREDERIC VANCELLS
Foneria de Ferro

Wad-Ras, 219 - Telèfon 51697

Pujades, 81 (P. N.) - T. 54973

B ARCELONA

B ARCELONA

J. DESPLAT

J.

SAURINA

Fàbrica de Bombons fins
Marca SAUDOM
Telèfon 54291
Verneda, 11
B ARCELONA
O

• JOAN SOMS ARAGAY
COLMADO

M. BAR CELO
SABATERIA

4r-

C. de Cent, 444 - Telèfon 52018

BARCELONA

Clot, 53

Telèfon 50166

BARCELONA

1-',U011313CIE

NI C

COMPRA-VENDA DE FINQUES
HIPOTEQUES

Taronja, Llimó I Agräs
Xarops assortIts

Despatx per a seins: De 3 a 9
Sardenya, núm. 287, quart, segona

P. MARTÍ

Telefon 53983

o c=a

Sardenya, 259

Telèfon 54431

BARCELONA

.

L..t...-21

DE

a fàORERiA

O

INDUSTRIALS
"R. P. G."
* lobs aïllants cuirassats sistema

LLORENÇ LANAO
Fresser, 29 (davant c arr e r RogPIll)
Telefon 55499 - BARCELONA
Dols raptas - Preus molt eronhmies - Itentats en SPC a la n'ostra servei a domicili

"Bergmann"
"Conduit"
't'uf* per a bicicletes, llits i mobles
Almogàvers, 167 - Telefon 51156

BARCELONA

19=1

0

JOSEP TORRENTE SALA

GABiZIEL SANSILBANO
PERSIANES
Vendes a Ertigriis i al detall

O

ANCNiMA DE TUBS

DF.

Wad-Ras, 187

Telèfon 53364

BARCELONA

PRODUCTES PYRE

JOSEP

Representant

Daniel Mangrané, S. A.
Productes quimics i farmachlies

Wad-Ras, 117 - BARCELONA
Telefons: 51544 I 51545

ENtll-AC:0
HUMICIP/CACIO
Sistema patentat
Construerlons I repa rar l ons de IlaUnel

VALLES

Clot, 66

JOSEP

Telèfon 52748

BARCELONA

•

01
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FONT

romp/au a nollrlrar a la 5eva dIslIngs n
nembrosa rIleniela el seu trasllat a l'Avinguda 14 d'abril. 283 (entre Sicilia 1 81,
ueates, 1den3a), Telr. usal 5. S
BARCE LONA
Es

