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El

Barcelona, atraeeió de forastera

protectorat del Marroc

SEVERING 1 LA Eis "Comités de Defensa", pedra an- Una conversa amb l'ex-Alt
RELIGIO DE LA gular de l'organització anarquista Comissari Sr. Joan Moles
per JOSEP MARIA PLANES
RAÇA
Pocs die; abans de les eleccions que
donaren el triomf definitiu a Hitler les
noticies gräfiemes procedents d'Alemanya doten el retrat d'un fcgós orador
socialista, amb el puny dreeat, amenaçador, contra la reaccio antimarxista.
eNo era un qualsevol: es tractava de Severing, ministre prussià de l'Interior.
Triomfi, no obstant, la reacció. Severing
no fea ús del seu puny. Arribä una epoca de repressie del socialisme, plena de
vioiencies. L'orader foges, el socialista
entusiasta, Ilavors, abandsonä el seu partit i el seu ideari; es retracte' públicament del seu socialisme, i ja el tenim
convertit en un "nazi".
La premsa oficial n'está encisada.
No falta qui compara el fet amb el
que esdevingué a Sant Pau, camí de
Paniasc. Heus azi e cas Se.vering, el
representant mes illustre de tants i tants
corn, a Alemanya, han desertat les teories marxistes r er passar-se a una cosa
més clara i centundent: racció feixista.
El gest no fa gaire benic; lea-ministre prussie de l'Interior no ha quedat
pes, com sol dir-se, com un borne. Però
tampoc no tehauriem de trence la conseqüéneia que Severing sigui cap fansant ni s'hagi hagut de violentar gaire
per fer aquesta pasta estratégica.
Al capdavall els postulats socialistes i
ele nacicnal-socialistes no són tan diferente es uns dels altres; tots prediquen
Fanullació de rindividu, i encomanen
aquesta acció ale que remenen les cineres del partir. Allä que pomposament
s'anomena Estas i que vol dir, a fi de
cornptes, roligarquia que caverna. Tant
el socialisme, coro el nazisme o el feixisme sien doctrines antiliberals basades
en un suposat materialisme tenyit d'un
misticisme, sense el qual no podrien
aguantar-se dios la vida. Comprenem.
que. sale-ats escrúpols d'ordee peesonal.
un socialista senee violentar-se gaire pot
esdevenir "nazi". El que ens vindria
més de neta seria aquesta metamórfosi
en un borne de mentalitat mis humana i
liberal. Alzó Si que és incompatible amh
tete els eistemee de dictadura. Pecó de
l'una a l'altra el cami és brevissint
• No é.. doncs. tan estupend com aixe
el cas Severing. Es tracia, fet i fet, d'un
borne que sent el misticisme de la (mea
per la %Tea i que, demis, ha rebut
tela educació politice que no li fa repugnants les • solucions ni els procedirnents
gregaris.
Mis xocants sen els comentaris de la
premsa alernanya relactats en un to
transcendental i teoleigic. "La veritat
alemanya" hi és invocada amb candor.
al costat de diversee rexions així mateix taumatúrziques. Es veu que al centre d'Europa les coses no es poden traeter a peu pla ¡ tos es projecta damunt
de reternitat. L'anecdota mes trivial
cuita a ésser elevada a categoria: no
hi ha moment que no rensi ésser referit
a !'eternitat. A tan dels misteris de l'Edat efitjana, no l'escenari constava de
tres prestatges: l'un. el cel: l'altre. la
terca. i el de mes aval, rinfern, tos.
Alemanva. ale es dele seus és
un camp d'experiments de la divinitat
Despees de l'Istam no s'havia viet a Europa cae d'allucinacie colectiva tan sorrrenent.
A nosaltres ele mediterranis. aquesta
'Ana fe obtusa i preteneinea ens fa reiecte d'un tret de primitivisme i de bar'serie. arte no es rnt esq uardar sense inre detud. 0uan un borne es p er s a que
es Déu Et. ficil de reclourei. Pelee ne
tan simple quan una naciA entera se
1-necia d'aquestes.
.s et rreennera

castell
del seile XII

Ineendi

d'un

Berlín, 6. — El castell de Krareehfeld .eeteat prop de Weimar. i
que baria estas conetruir en e/ tepl e XII. ha quedat quasi completamera destriat a coneeqüencia d'un incendi Les flames han consumit nombrotes obres d'art . el calor de les
quals es calcula en uns esm000 dòlars.

El

Wiener

Finaiment hem pogut recollir les
dades que cas permeten explicar cota
está estructurada l'organització anarquista d'Espanya. A través de les informacions dels perfódics i de les
noticies que corren de boca en boca,
resultava — almenys als nostres ulls,
i suposem tumbé que per als dels
nostres lectors—extrernadament confusa la forma com esteva vertebrada
aquesta cosa vaga que se'n diu rorganització". Avui tractarem d'aclarir-ho.
L'entitat oficial i que podriem dir
pública de l'anarquista/e. ee la C. N. T.

generals, el Comise de Defensa administra els seus cabals d'una manera
absolutament secreta. No existeix un
sol document, un sol paper, on consti cap xifra. El Comité' de Defensa
no ha de donar comptes a ningii del
seu moviment de fons. El sea nom no
figura mi, ni en la "comptabilitat"
de les organitzacions germanes.
Aixi com al cim de l'organitzaci6
del Comité de Defensa trobern cinc
persones, els altres graons de rorganització — comités regionals, comarcals, locals i, en les grane ciutats,
subcomites de 1/arriada —estan for-

La sortida de la claveguera per on tugiren els presos de la teeittuar, ater
del qual es parla en aquest reportatge
Al seu costat hi ha la F. A. I., organització mig secreta. Ambdues tenen
el rnattix sistema destructuració. A
la base hi ha els comitès locals, dieigits pels Sindicats de cada nobleció, quan es tracta de la C. N. T.;
:a F. A. I., com que no té una base
sindical, elegreix els seus dirigents entre els adherents, siguin o no sindicalistes. Despees hi ha els comités
comarcals, que són elegits pels representante dels comités locals; mes
amunt vénen eis comites regionals,
elegits pels representante deis comités comarcals, i, finalment, el Comité
Nacional, que és elegit pele delegats
deis comités regionals.
A la població on resideix el Comité
Nacional de la C. N. T. resideix tazabe el Comité Nacional de la Fa'. Des
de fa un-any la capital de ranarquisme Ilibertari és Saragossa.
Ara bé: rorganisme realment important, observas des del punt de vista revelucionari, és ranernenat Come
te Nacional de Defensa, el qual està
formas per cinc persones; dos reptesentants de la Fai, dos de la C. N. T.
i un cinquè personatge, la representacid oficial del qual s'ignora. El
Comitè Nacional de Defenea és l'encarreeat de l'organització "permanent" de la revolució: és el que compra les armes , fabrica els explosius
i cerca els dipiesits nin guardar-los;
és el que orgaritza tots els actes de
violencia — atemptats, atracaments,
sabotatges, etc.—. Els ingressos d'aqueet Comise veteen, d'una banda,
d'aportacions especia% i voluntäries
dele Sindicats i d'individus: d'una altra, d'un tant per cent que els correspon de la cotització oficial dels
militants de les organitzacions aneequistes, i, finalment, deis majares "extraordinaris" — llegeixis robatoris —
que el Comitè de Defensa judiea necee.saris per a anivellar el seu pressupr,t.
Abel com la C. N. T., i fine en certa
manera la Fai, porten una mena de
comptabilitat, la qual, teóricament
pot éster discutida en les assemblees

Park Club a

Barcelona

mine.»
mole*.

esses.,
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»se.,

W. Ff. Aneas (a fa dreta) que abir fou vençut per I. Maier
(a 1...A guerra)

mate per quatre individus. que 5An,
sempre, dos de la Pal i dos de la
C. N. T.
A Barcelona, que és on es circuistecree, per ara, la nostra enquesta, el
Comité de Defensa compta amb una
serie de delegacions que aún urfa-41Tine
zena de subcomités de barriade.
Aquests subcomites tenen per missió
principal el reclutament de militante,
als quals se'ls exigeix una fe cega en
la mistica anarquista i, principalment,
que.siguin homes decidits, dispo,ars a
tot. Aquests individus són l'aristocràcia de l'organització, les jaeces de ene
de ranaequisme, la pedra angular de
redifici del comunisme ¡libertare
.Cada subcomité de Barcelona compta, cona a mäecirn, amb dcu o dotze
militants; destaca l'excepció del subcomité de l'Hospitalet, que en te una
quarantena.
Els Comités locals de Defensa comuniquen directament al Comité Nacional totes les dades de llar organ.tzació: nombre de gent amb que compten, les especialitats de cada un delle
(conduir cotxes, collocació o fabricada d'explosius, dots especials per a
la captació d'adherents, rnaneig del
fusell o de la metralladora, etc.). Aixi,
en tot moment, el Comité Nacional
de Defensa té als dits una documentació aproximadament exacta de !a
gent segura amb que pot comptar.
Els cälculs no comencen a embolicar-se fins que hom vol especular sobre les possibilitats d'adhesie de la
massa, en els gratis moviments, sent en. Tenim documents per poder demostrar en un próxim article això que
aquí queda apuntat.
Diguem, per acabar, que a la mis
lleugera sospita que la policia hagi
identificat la personalitat d'algun dirigent, sigui de la categoría que sigui,
aguces és substituit immediatament
per un altre. D'aquí ve la variació
constara que sofreixen els quadres dirigente de les associacions anarquistes, i que tant difícil fa la tasca d'investigació de rautoritat
INTERMEDI
Pulsee valdeä la pena d'advertir al
lector massa ingenu—algun n'hi pot
haver—que no es deixi impressionar
per aquest aire de serietat i fino, ¿per
qué no di-ho?, de bona fe que pot desprendre's del que acabem d'escriure.
Cal no oblidar que tot el problema
anarquista de Catalunya i d'Espanya
s'enclou en aquesta pregunta: -jEs l'anarquisme el que s'aprofita del bandolerisme, o el bandoleritme el que
s'aprofita de ranarquisme?
A cada epoca el bandolerisme adquireix un color especial que no és altra cosa que el reflsx amb que l'illamina la situació política del seu
temps. Despees de les guerree civils
del segle passat, el bandnlerisme rural que sorgí també podia aparebter
als ulls d'algú prestigiat amb un idealisme de gran aventura. En passar del
camp a la ciutat, el bandolerisme ha
anat canviant el reflex politic de
l'ambient. Així corn els gangsters
Xicago intervenien la política i lea
eleccions, per tal de ter elegir els homes que facilitaven Ilurs negocis, els
nostres bendito d'ara es Vaheo situats
per la força misteriosa del corrent
profund de la histeria dintre
d'un extremisme revolucionare
No es* pas per atzar que tants atracador* fan d'anuquistes, i tants altarquistes d'atracadors...
(Con t inua a la pcigina 6, co!, 3)
(11 Yerre' " THILICITAT deis Eles
4. 5 1 8 traguen mes.

En aquests momento d'intensa paseió
política ¡m'ocluida per l'acció parlamentària del Govern, captiu de les dretes,
francament o hipócritament monärquiques, que. mitjançant la guillotina, converteix dissortadament en Ileis les imposicions d'aquelles, es distreu l'atenció
pública de fets i d'afers que la mereixen continuada per les derivacions greus
que poden tenir. Un d'ells és el Pro
que sha tornat a-tecoradlMm,
posar d'actualitat, una mica sobtadament,
a:1lb totes les preocupacions que sempre
desvetlla per la seca història i per la
seva propensió a l'enverinament.
A comencaments d'aquest any va dimitir irrevocablement el arree d'Alt
Comissari d'Espanya al Marroc el senyor Joan u101e5, pesqué se supeditava
raprovacie del pressupost de la Zona al
regim de prórroga trimestral (avui seraestrall del de la Metrópoli. quan, a
judici seu, eren coses independents i sense mée relació que determinar el muntant de la quantitat amb que, com a
anticieacie reintegrable, subvi l'Estat
les necessitats del Protectorat que en el
pressunost de Me quedava recluida en
mes d'un milie de pessetes comparada
amb el del passat any, quedant mes ten
ateces totes les necessitats, per haver-se
reforcat crescudament, durant la seca
gesti& les recaptacions.
Es clar que ultra el media fonamental allegat pel dimissionari, n'hi havia
(nitres que es van traslluir en manifestacions del senvor Moles, publicades
en els periódica d'aquí i de Madrid.
El més destacat era que no podía ni
havia de continuar la ingerencia en la
gestió de l'Alta Comissaria, fins en les
coses més trivials. de la Direcció general
del Merme i Colònies. que dificultava la
tasca d'aquella en perjudici del Protectoras i dels interessos nacionals. El dualisme en la direcció de la politice hispann-marrnquina ita ocasionat en el passat
conseviiiéncies tràgiques i reocesionaria
de nou, deia l'ex-Alt Comissari, i afegia: aiste no pot durar. no és possible
rule ettri; fAra temerari: és cnm veder
fer navegar un vaivell amis dos capitans. un d'ells acose respensabilitat.
Aquestes manifestacions van escandalitzar una part de la burocrecia i de rafricanisme professional, i fine van donar
Ilse a una ., 'ee del sen vor A l va re z »sella. alesleife.`P ector General, en la qual
deia dubtar que ineelp certee.e.,
5 nota a la
¿sial contestar el eenyor Isfole; -Jn forme conttmdent i sense renlica ulterior.
Fleel passat dos sume. El senvor Rico
Abelle. non Comissari, 'desnrés d'aseabentar-se de les toses de la Zona de
nresea i corrent ha fet un viatge a Madrid. ha parlar ame. el Can del (Joven,,
i anuest. rase des,ni s, ha reprniuit.
ecrer i ant-les, acuell e s manifestacions
vil,. tete s Pel s er eee Moles, hateen prod eis R enn s aldarull.
Ha <lit el senyor ferreux que penseea suprimir la Direcció General del
Marre,. eerque " n o el I nerc con ro e Alfa
A, enlazar la Alta Comisarla ron la .Presidenrin del Consejo" "Mira evitar nue
los inieialivas orienlarinues rtd Alto
Comisorio sr lene mediatiznelas".
Resulta del t s anscrit tete el que tant
uu e s earrifar el senyor Fluylla nuan he
va fer evinent el censor M etes are
és ene efe-meció rntunda del Presilent
del cees ell al costat del qual fa de sntsseeeetari...
Tet eixet ene ha decielit a vi sitar el
senior Moles. que es niti y eritablement
sa mear el clit a la llaga, per tal de
cnré i ver 1, seca npini& després nue
dit el President ¡ ei (me, seguidament
fét el scit 5 -5ecretari-director. senyor

***
—Quan vaig fer les afirmacions a que
os referiu — ens ha dit el senyor Moles — parlava amb perfecte coneixement
de causa i desitjava. no ter mi, que voluntiriarnent rn'havia apartat del Protectorat, sine per he crEspansa i dele
seus interessos nacionals internacienals.
que les coses tinguessin centena.
la ingerencia de la Direcció en el,
darrers temps era manifesta i es volia
merliatitzar la me y a gesti6 fine en la
designació de personal de confianca, de
la conducta dels quals en la ¡unció interventora té la responsabilitat l'Alta
Comissaria. E, clar que jo no m'hi vaig
sntmetre , perque dignament no ho podia
fer: nene era molt desagradable perdre el temps en petiteses , quan tota l'atenció calla per a coses importantlesimes
irle ha de seguir al dia i personalment
l'Alt Comissari, si no es vol veure expesat a contrarietats i disgustos.
m'estranyen gens les afirmacions
del senyor Lerroux, amb el qual vaig
conferenciar detingudament, informantlo amb tota Ileialtat i solament atenent
a les conveniències generals. Les !teces
afirmacions reflecteixen he la realitat i és
llästima que no se n'adonés ahans. La Direccite. tal com anava als darrers temps.
no complia els fine efenllacar l'Alta
Comissaria amb la Presidencia, sine tot
al contrari.
—I tal com han quedat les emes, s'hi
ha posat remei? — it meguntirem.
—No, en aherent. El ves-secretare DiTeclee general fine fa pnc, segueix fent
les funciens de tal. Ha dona} eI cese a
uns guante funcionaris notser els que li
feien nnea , pere n'hi han quedat molts
d'altrts. Segueixen funcionant una mena
negociats militar. sanitari, d'nbree Obligues, d'instrucció, elenterneetaci6, etektera uns nreranismes quasi sempre inútils i en moltes ocasione nerjudicials.

Uegiu a la pät
"DON

Les supressions afecten a comptabilitat
i a coses de caire diplomàtic, potser les
úniques que tenen ra6 d'ésser, porqué la
Primera era un control econämic, sempre convenient, i la segona Un enllaç.
amb el Ministeri d'Estat. necessari perque molts afees de la Zona motiven antes i reclamacions consulars.
La relaci6 entre l'Alt Comissari i el
President del Consell ha d'ésser directa.
personaliesima j cense mediatitzacie
ningú. El primer és el representant d'Espanca al Protectoras, i si té, com ha
de tenir, la confianza absoluta del Govern. hs ell el que l'ha d'informar i qui
ha de proposar els projectes i reformes.
E5 clar que el President necessita tenir una secció o secretaria — el nom
tant se val — que Ii reculli i ordeni
els antecedente necessaris i t, faciliti les
dades conveniente, perit sense cap de les
facultats que tenia la Direcció. Ben entes que si el que tela aquella es confia
a la Subs ecretaria, nn s'ha fet més que
ranciar de nom, subsistint els defectes i
empitjorats.
No faltare nui pensi que pot ésser perillós el funcionament d'una Alta Ce.mi5saria sense l'embalum de papen que
nmpie dieriament la l'alija. El pera e'ha
d'evitar arrils una refinada selecció, pro_
nur-aal la m'exima capacitat. competencia i moralitat en les persones i elancant una constant relució entre el Pie<irlent i el Cerniesen per a tot elle que
lingtti relació amb l'alta política del Protectorat. Le resta seria convertir-lo en
un gemernadore. tense Butleti Oficial,
nernue äsIlmc aquest s'edita i publica a
Madrid. Els francesos, del centralisme
'tele quale nn es pot dubtar, no han
reitest mal en desencert semblant; el periódic oficial del seu Protectorat s'edita
i publica a Rabat i eis dnhirs. decrets visiriali. disposicinns. edictes i anuncie
oficials s6n coneguts oportimament on
tenen interis i han d'ésser complerts,
con: é5 natural i
Al seu començament, va esser organitrada l'esmentada Direcció per un general. que va estrenyer tant mm va poder les llagues. El mateix general km
després Alt Comissari, i e5 planyia que
ei que baria fet era un Ilaz escnrredor
que li dificultara el e moviments i, a poc
que es dietraeues, l'escanyava.
tY de la Direcció inicial a la dels
temps del tensor Buylla hi han il trna
diferéncia egandissima a favor de la primera!
Espero i des itjo per al 1,4 flel5 intesesens eepanvels. que el Sr. Rico Alelo i el seil intellieent i eficaç callatenradar, el coronel Capar, es vegin acial
Iliones d'aquella nasa, encara existent,
mie si no es talla de soca-rel tornaria a
sebrntar anth forga i a arrapar-se al trrinc
Rrntectnrat, com Peurra, fiat a deivar-ln ser.
—Ara. cnin saheu, re parla molt d'Ifni
i ile R's, rle Oro. Ens en podrieu dir
alguna cosa...
—Ni una ola nereida. Pel mateix que
ho conec i en sé coses mret interessants
Co puc ni he de dir-ne res. Una Ileugereea o una indiscreció de persona qualificada en anueet as eumpte, nedria isser de consegiiencies irreperahles.

Un èmul de Don Jovino

Dos policies a la
presó per una
topada de

tramvies
El jutge sepyor Espinosa, del
Jutjat número quinze, ha dictat ante
de presó contra els alumnes de i'Escola de Policia de la Generalitat Josep Bartomeu i Ramon Martí. Els
acusa de danys i lesione a conseglietzcia d'una topada de trarncies conduits
per elle quan la darrera vaga dels
transports urbane.
Aquest jutge és el mateix que no
va trobar causa ale feixistes remete
clandestinament amb el doctor Altafie na.

La

dis done! Si par hasard
tu vais rius trote
romplimentela de uta part
¡Qui no la San, qui no l'ha taralle-

jat, aquesta caneó?
A comeneos de roas no se'n sentia
¿'ultra a tot arreu. Als celoberts i pels
carrer, al tramvia i al tale, al musichall i al teatre, us enganxaven continuainent a les orelles les mateixes estrofes:
Complimentela de ma fart

Es va posar de moda una maledicció
—Maleida sia ta tial
Cal confessar que la caneó tenia ganxo. Semblava impossible que fos alemanya.

,lane Aubert

Havia nascut al teatre Nelson, de
Berlín, Pene La seva difusió tingué 'loe
des de París. La Ilaneä des de les taules del Concert Mayo!, en respectacle
Tres excitante, una artista la renomenada de la qual pot die-se que començà
aleshores: Jane Aubert.
Sortia Jane Aubert amb barret de copa Graciosament decantat a la dreta,
accentuava rencis de la figura i reipressió de picardía del rostre.
Jane Aubert no ha abandonat ja mis
el barret de copa; a Ginebra o a Londres, a París o a Nova York, a Mili
o al Caire, s'ha presentat sempre amb
dl a escena. El barret de copa es per a
Jane Aubert el que el de palla per a
Chevalier.
No obstante.
—Me l'he deixat a Londres — acaba
de dir-me Jane AuberL
Ha vingut a Barcelona en q ualitat de
turista, a la recerca de repós.
—L'estiu passat — m'explica despres — vaig altar a caure per casualitat
a Sitges. Pensava estar-fui tres dies i
vaig restar-hi dos meses. Ningú no em
coneixia... Ni una sola vegada no vaig
posar-me el ;Teta de soirec. ¡Quina llibertat f A Cannes i a Niea era' esclava
de modes i recepcions. Aci, almea constantrnent amb vestit de bany o de marinen El ¡mis em va planee molt. Tant,
que he tornat
Jane Aubert ha estat aquests termas
darrers, a la capital anglesa, la mexima
atracció, Centava amb Delires King, al
Saville, l'opereta Tue command polomance. Triomfaven amb ella l'encís i la
gräcia francesos, l'elegància i la tantasia parisenques, com triomfen ara, allí,
amb Yvonne Printemps,
Perqui Jane Aubert, tot i les seves
harenes actuacions en ternes angleses i
nord-ameeicanes, és, ha restat i serà
francesa.
—De Paris! — celta eil. amb orgull,
quan Ii hin recorden.
1 acostuma a afegir:
—Ifireu: sOc del tir a-en-l'air.
Merare fa aquesta declaracie, s'apeeta amas el dit, el nas enlaire.
De natural, el ti ja una mica arremangat.
blaus i menuts.

qüestió del din

Cabell ros — daurat.
Una boca riallera
—Parisenca cent per cent — insisteix Parisenca des de fa guatee en.
neracions. Qué'. e Creieu que en troba.
rica moltes?
—Les podriem comptar amb els dita
de la mi — faig jo.
—Ni que he comenteu en broma!
Jane Aubert va desgranant la seca
histeria:
tql8, debut a l'Apol de París can a
petite femme de revee: cent cincuenta
frenes a la setmana. De l'Apol pasta a
la Cigale, on descobreixen que, ultra
un cos esvelt, amb unes temes perfectes
i un cap d'àngel entremaliat, posseeix
una veu molt bordea. Representacions
deepera cernica per províncies. Caneonetes Ileueeres, franceses i angleses, a
Egipte. Retorn a França i exit del
Hi, dis done! Si par hasard
tu vais ma rente
Mes endavant, acolliment entusiistic
al teatre de Brooklyn i altres escenes
de Nord-América. Suceda al Winter.
Garten de Berlin...
—Sempre amb el barret de copa?
—Sempre.
Vers la fi de 1927, Jane Aubert és,
al Moulin Rouge, de }'aris, ja vedette
de la revista Parir ama" etones, al costat
d'Harry Pilcer i del clown negre Johnny
Hudgins.
En gener de neo crea, al PaLace,
peteta d'Henderson Good Neta.
L'octubre del mateix any es casa, El
mara és un multimilionari nord-amere.
ce.: el coronel Nelson Morris. Li ha posat una sola condició: gUt es retiran
de l'escena.
Retirar-se de l'escena?
—Al cap d'un any — manifesta — no
podia aguantar mes. Vaig decidir trebailan
—I el coronel ?
—Compareixia, amb una escorta d'agutzils, escrivents i jutges, on no ins.
porta que fos que m'anunciessim M'entaule plets a Suissa, a Itälia, a Bèlgica,
però els vaig guanyar tots Només vais
perdre a Parlo. A la meva terral
—Quin recluta!
—Feu-oho com vulgueu. A NordAmérica, al país em festejaren
.com mai. Allb de dur la conträria al
marit els va engrescar.
—Per fi, us
—Ai, sil
Jane Aubert ha contestat aquest "Ah
sí" respirant, com traient-se un pes del
damunt
—Divorciada, he vist com
m'han aplaudit molt, la qual cosa treta
reconfortat; no podia sospitar que aplaudien potser la muller del coronel Morris,
sinó l'artista Jane Aobert Les operetes
The cherming peinetas i efinteiede
sweetheart han cstat dos exits que mili

no oblidaré.
—12s plau, l'opereta?
—Es el meu genere preferit.
—La revista?
—La revista de gran espectacle és
molla i ben morra. Restani només la
revista de cabaret, de chansonniers, Es
marta, sobretot, a Franca. Entre altres
causes, porqué manquen les artistes. A
Franea, pel que fa referencia a les dones d'escenari hi ha encara moles actrius meritissimes, que no sen valore
consagrase d'avui. Perit dones de revista?
Fantasietes? Vull cementar únicament
Yvonne Printemps. De joves, molt joves, cap. Fixeu-vos amb resto] de dones que ha produit el music-hall anglis
nord-ämericä i convindreu amb mi que
tinc ra6. ;Estem en decadencia. a casa
nostra! Tot i alee remo i voldria , la
temporada vinent, fer la mera renteie
a París. la veureu ., Patis és París—
M'han pedal d'un projecte extraordina.
ri...
—N'inga!
—No; si us el elipsis, ja no seria tan
extraordinari.
—Res de cinema?
—He filmat per a la Warner Bros la
película Oil, that kiss, arnb Weldem
Heyburn, el marit de Greta Nissen, i
tinc contractats dos filme mis amb la
mateixa casa. Pene no cree que el cinetila em retingui massa temps. El cinema
va be per a fer una carrera täpida i
guanyar molts diners. ;Cinc anys de Ice.
hall, un grapat de mils dólars i cap a
recó! No; jo no ern vull arreconar.
Per a mi, el treball és la vida.
Jane Auhert snmriu:
—El cinema? j f que en aria del bar.
ret de copa? No sabría, no podria Ilan.
ear-lo!
.loan TOMAS

La detenció del súbdit
anglès Edward
t Linner
Londres, 6. — El "Daily Herald" diu
que fI Cònsol general de la Gran Be stanys a Barcelona ha eetat encareced
de repetir les seves gestiens prnp de lea
autoritats esnanyoles per cridar-los l'atenciO respecte a la detencid del ssibdlt
mieles Edward Lintel+ Mis.
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JOVINO"

Per BELLAFILA

Jane Aubert s'ha deixat el
barret de copa a Londres

—Pare: qui vol dir anarquista?
—Vol dir: anar tirata

El s.-ny°. Ellis esté e ti Pressi preven.
tira se, lana verde de ¡ojee de lee qude
un era so:reidor. - Segons les nosfre$
noticies. /torio d'ésser allibtrat prOVisi0.5
11011144311, krò so lobera ala reoliaa Pela
gneis encara esta detingut.

Dieeabte, 7 d'abra de-1934

IA •USLIIOITAT.
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PAIS VALENCIA

tudi, encara que sembli menyspreable,
en el fons, un espurneig de quelcom formes...
Aquest va ésser el principi pedagbgic
del pare del nostre artista, i sota aquesta
regla de llibertat va educar-se.
País Valencia, ballaruga de colors;
Josep Pinazo va acarar-se amb la Nanomés entreu en aquestes terres
tura Bistre de coacciona. A brpg partit va
de llum, els blaus, els cerda els ver- Iluitar i la va vencer.
els croes, els eireres. els morats,
***
amb tots els matisos, cauen damunt vosHavent nascut a Roma, fou Pinar° un
tre com un mosquer tossut i ¡lamer. bon valencia i un veritable patriota. Ha
al qual cal espanta.. a moratodes; des- mort a Madrid Era president de la
prés, ja refets de la imnressió, an:u Casa Regional Valenciana. única llar vadescobrint el paisatge.
lencianista al centre. An. quan hom ja
Oh, el paisatge del ra:i Valencia!. sap donar dues ninzellades. es gira d'esrueda hom boca-hadaid, cuto:lamas i quena a la Mediterrinia. mar ga cap a
presoner,
la Meseta. no es recerda de la terca i
Paisatge muntanyenc; ros iades, bes- oblida la llengua. El cas Pinazo
cal que
tias. cingles, nobles vestits de 1/1 n411C, bar- hom el tingui en comete.
.rancs florits de baladre, can-sol hiverEnric
SOLER
I GODES
nal d'un groc-rogenc desmaiat difici-

PINAZO

lissim.
Paisatge hortolá: barraques — squi
ha estar el que no ha pintar la eles-

sica barraqueta? — alquerics, verd, verd
i verd. flors de tots colon i després
mis verds.

Paisatge marines: una lluminositat que
cega a tot erren. les ombres inora-

Vis iiihrea nona
"Els infants terribles"

de Jean Cocteau
Traducid de Rama Xurriguera
des, blau de mar, blau de cel i al mig.
bellugant-se, els blanca triangles de les
(Edicions Proa)
veles.
Paisatge valenciä, paisatge que és
Cocteau és el prototipus del que
aldarull de colors, en el qual mes de
quatre pintorets han sortit cames-ajudeu- hont 2nm/ene avui escriptor inquiet.
me. empaitats per aquella ruixada de Poeta —poeta abans que tot —, nocritic. autor teatral, assaja
mansos i de Ilum que no respectara mesels generes més diversos, les leudentratges.
***
cies extremes, Adhuc les valoritza,
En els temps que Sorolla i Zu- les imposa amb el seu talent d'escripInaga omplien tots els cercles artistics tor i la seva gracia adorable de poeta.
imputaren llur técnica, els (madres de Pesó s'esmuny, els es infidel. Esdevé
Josep Pinazo mantenien un ritme segur. clässic. En "Els infanta terribles", a
tina ralorització perfecta de la sera pin- desgrat de les influencies que hom hi
tura. tan Iluny de l'escandalós colorisme pugui rastrejar de les escoles noviamediterrani de Sorolla cm de l'auste- simas, és molt mis prop dels grezs
ritat i tristesa de Zuloaga.
que tots els pseudo-imitadors de traFer-se, doncs, en aquells temps una gedies i poemes tasajea. Poques veautentica personalitat. un camf propi. gades ens haurem trobat tan prop i
cense influencies, era ésser un artista tan germans deis antics cont en
complet, i això fou Pinar°.
aquesta obra.
Pel tema? El tema sempre és seEl triomf, la celebritat. les honora, les
recompenses, un senzill exit. is per a cundad. Pesó an i es tracta de l'incest,
molts l'aturament o el romandre, ja tota del gran pecar de les tragédies antila vida, aixoplugats sota una medalla o gues. A desgrat de la modernitat de
en un diploma. per al pintor valencia l'ambient, de la mateixa actualitat
fou neu ale, non reforc en la marxa dels personatges, hom li retorna el
seguida, nou desig de Serf e c rió, i aixi seu primitiu caràcter semidivi. Els
fi com en els seas darrers anys de personatges tenen, si no alguna cosa
vida, encara creara ner a lié de l'art de déus, com els personatges de les
martirios bodegons, i a q uells seus re- tragedies, molt d'àngels. En llur s
trats femenins, d'expressió i refinament ene:sets, en Ilurs rampells, en Burs
insuperables.
capricis, en Ilur mateix sadisme, mosL'an y 176 Un obrer barretaire: Ig- tren sempre una puresa angelica. Són
nasi Picazo i Carnarleng lela oposicions irresponsables, corn en les tragedias,
a la pensió que la Diputació de Va- de llar crim. Es una forca ignorada
lencia donava ner a anar a Roma. La que els impulsa. Llur fat. didern. Car
guanci. es casa. alisos de marxa r . amb és el sentiment trigic dels antics que
la Srta. Teresa Martínez. i ja a la retroba Cocteau en la seca noveHa.
Ciutat Eterna, en ple any 1 877, neix En Aquest sentiment és el que l'eleva, el
que la depura. Aquest sentiment, la
Josep.
Finida la pemió. tornen a Valencia, meravellosa poesia en que s'encarna.
en neix l'al tr e fill. Ignasi , el notable transforma el que podria restar noescultor, ; en aquesta cititat. 101 art. mis que una térbola anécdota reatot color i harmonia. es desenronla la lista, en una obra tallada en purisSMIS marbres, potser més encara, en
vida de l'artista.
El seu pare és nomenat professor de cristalls eteris, on tot s'idealitza, on
tot
pren aquesta punta de romanticolor, a l'Academia de Belles Arts, on
pintas-a junt are els seus deixebles cisme que tenen—passeu la paradoQuina altra cosa puc fer jo que pintar? xa — les obres d'imaginació verament
—deia—. Cap secret no té la mera clássiques: de romanticisme, no en el
paleta. Que mirin com pinto i aixi el sentit d'extravagant, de Sala d'alluqui tingui talent i condicions aprendri nyat de la natura, sind en licepció
si saben observar-me. Corregir jo una que fa la paraula en certa manera siobra? Subjectar l'aptitud dels altres al nónim de poesia i de somni.
I tot realment en "Els infants termeu criteri? ¡Trence al deixeble la sublint Iiihertat de l'art? Si encara en el ribles" sembla un somni. Hom ha
Ileig existeix la bellesa, qualsevol es- dit que en escriure'l Cocteau acabava

IL CORREU D'AVUI

es
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de passar una Intoxlcach5 Per?)
aquest aire de somni que la impregna
de tanta poesia, no fa la seva producció gens allunyada de la veritat
ni de la natura. Tothom reconeix,
contràriament, que "Els infants terribles" són un document psicológia
de primer ordre: que poques vegades
hom slautá aceras amb mes lucidese amb la vida dels infants.
La prosa del traductor ens sembla
més madurada —pels fragmenta que
n'hem Ilegit —que en la seva pros
ducció original. Si alguna tosa calguéi reprotxar-li seria una excessiva
servitud al text de Cocteau. Pesó
troba s p rin t harmonies i reverbera.
cima poitiques que permeten perfec.
tament fer-se canee de la prosa isstmaculada amb que afín 'escrita "Els
infanta terribles".
Altrament, el traductor l'encapçala
amb unes paraules proemials que palesen una bona informació i una admiració fervorosa i comprensiva d'aquest gran i singular escriptor dels
nostres temps.
Dombnec GUANSE

"A Valeusin"
pe, MAURICE BLONDEL

(Gabalda - Paris)

AQUESTA NIT, A LA PISCINA
DEL C. N. BARCELONA, SE CELEBRARA EL PRIMER FESTIVAL AMB EL "MÜNCHEN",
CAMPIO D'ALEMANYA DEL
SUD
En el mata entre les campiones Soriano i Solita Salgado participan la
nedadora alernanya Miedel

Tal com s'ha vingut anunciant en eis
programes oficials de les Festes de Primavera, que patrocina la Generalitat
Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona,
aquesta nit, a les in, en punt, se celebrará a la piscina del C. N. Barcelona
el primer dels dos grans festivals internacionals concenats amb el notabilissim
equip alemany C. C. Sch. "Monden",
campió de l'Alernanya del Sud, encorares
que han despertat justificas interés tant
per la novetat de veure'l actuar ad per
primera vegada com Pe l renom
gaudeix la natació alemanya en les Ini tes internacionals.
La válua de l'equip bavares, que tal
com hem vingut anunciant, representa
sin adversari temible per a la natació
local, justifica i acreix la competencia
i nota altament emotiva que prevaldrà
sens dubte en el transcurs de les vetllades davui, dissabte, i demì a la nit.
El mate entre la recordwoman Carne
Soriano i la campioníssima Solita Salgado es veurà assistit d'una mejor expectació amb la participació de la nedadora alemanya senyoreta Meidel, que Max Schmeling telegrafia
des d'ahir es troba a la nostra cintas,
Junt amb llurs rompan» d'equip. Si en al senyor Gasa acceptant la
aquest encontre femenf es del tot dificil data del 13 de maig per al
avances prormsties, tasca mes exposada a seu combat amb Paulino
rectificacions ens l'ofereix el "Munchen", tant en les curses com en el matx L'empresari senyor J oaquim Gasa va
water-polo, que tant els distingeix.
mehre ahir en resposta al telegrama que
li baria adrecat ProPotan t. li la data
del 5 3 de maig vinent per a le cele.
FRONTÓ NOVETATS
bració del combas entre l'alemany i PauAVUI. DISSABTE
lino, la següent contesta:
Tarda. • las C1
COPIA LITERAL
AZURNIENDI - LEJONA
Diq - Berlin 72 32 6 t 2 23 raer PP
»neo
Halten Terminangabe fuer Stalmt
OALLARTA II - URZAY
Paolino i. Me; einverstanden Stop
en, a nes 10155
Vs'erse spaeterstens 26, April eintreffen
um training fertzusetzen gruesse fuer
IZAOUIRRE PERRA
spanisches psiblikum und presse.
~re
Beste gruesse Max ScIrling.
QUINTANA IV-QUINTANA II
ARASOLO
TRADUCCIO DEL TEXT
leman• pse iserten•
La data que vós m'assenyaleu per al
13 de maig per al mata amb Paulino
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L'ArS que briaga". —

Ea *acta d'un full latirle de critica
enfatice. Sortirä un cap cada mes, a
mrdr del primer d'enlate d'abril Tot
brornejant, intentarà fer un xic de justicia, dins de l'ambient artfstic barceloni. Hi subscriuen a E. Granados, 52,
Barcelona.
* "El R e torn", de Maria
Antònia Salve, ¡libre inedit de poesies
de la iHustre poetessa mallorquina, sersich per la Diada del Elibre. Fa temps
que la literatura catalana insular no hada aportas a la nostra literatura nacional un Ilibre de tant de valor * "R evolu c i ó Catalarsista"
de Ti v. Foix i Tosep Carbonell, sortiré també per la Dada del Llibre. L'ha
editas la casa Altes.
* "Una miee d'història"
titula Joan Itfalunuer i Viladot el seu
llibre en premsa. Es la història dels darrers moments de la que bou Diputacid
"provincial" de Barcelona. Sortirt per
la Diada del Llibre
* "Les Presons imagindries". — Dijous sera posada a la
venda una reedici6 de l'obra de Pere
Coromines exhaurida anys ha: "Les presons imaginäries". Amb aquesta obra s'inaueura la collecció popular de novelles "Quaderns Literaris - Novelles i Novellistes". l'aparició de la qual hem
tut anunciant de temps als nostres leetors. Cada exemplar, contenint l'obra
*encera, será venut a cinquanta centims.
La Popularitat del miel: no priva. per&
que la ouhlicació signi presentada amb
eran elegIncia; va ¡Ilustrada amb una
coberta a dos colora i amb mimbrosos
aravats entre el text. Cal augurar-li un

d'Henri Bergson, no trobariem sena dubte avui a Franca un acolliment hrillantissim.
pensador mes profund i niés original
* L'adhesid

que Maurice Blondel. Justament raparició recentissima del primer volum
‚je la seva monumental obra sobre
"La pensee" el situa avui al primer
pla de l'actualitat filosófica i pot dirse que es quasi simultàniament amb
aquest ¡libre capital que ha aparegut
a les edicions Gabalda el volum que
motiva aquestes ratlles.
A. Valeusin era un dels escriptors
més inclicats per a conmondre el present rolan/. .A. Valeusin és l'autor de
"Imrnanence", publicat al
"Dictionnaire apologetique de la fot
catholique", article que passa per ésser
una de les explicacions alhora mis
clares i juntes de les idees de l'illustre
filósoi, el pensament del qual es troba mesclat incidentalment en la gran
controversia del modernisme, que
tanta amociä produi en els medis religiosos d'abans de la guerra.
El volum que ens ocupa avui compren un aplec de fragments de la
importara obra de Blondel sobre
"L'action", un llibre que ha esdevingut avui introbable. Dad que en reimprimir-se d'una manera ordenada

m/s eficac a
la significaeió d. la Nada del tu,
bre — que és la Nada del Llikre Cotal,s
—és la suhscripció anual a la "Revista
de Catalunver, el primer número de la
qual sortirá per la Diada.
* " Refugi perdurable", —
S'anuncia per a dintre pon dies l'ano rició del nou Ilihre de poenie, de j . Vives i Ilorrell. "Refugi perdurable". L'editorial L'Ocell de Paper es Pencarmenada de la nresentaci6, i ho ha fet
arnh e solendide sa i bon gust.
*
Aquesta tarda.
a le s sis, s'inauguran a can Pares l'an 'Inda& i esperada exrsissieilr de VilaPui g . amb 16 obres del Valle s . del Maresme, ele La Serena i u rPsI tres indrets sie Catalunra. Vila-Puig. que
és un dei s noms mis ores tiainsos de •e.
nostres arts, ha preparat lis magnific
coollin • e•e- a

aquesta exor,sició.

;v.

evista
La reforma de l'Estat
El terna de la reforma de l'Esta t —
d'u Rodeo i Virgili, a LA HUMANITAT—és de cardan, perrnanent, perd en
anega hora hirtdrica l'agratitsa. Poi
One afecta a la Relniblica espanyola les
dretes aspiren o una retizió constitucional, i hotne3 d'esquerra, com Besteiro i
Asada, s'han declarat partidaris d'alguna
reforma. Perd contra el que afirma "La
Ves"--afegeis—aquestoe reformes caben
perfectament dintre la Constitució:
"L'última orientació és la que se-

gueix la Comissió La seca

da i selabor mereix disser encorata
guida amb un gran interés. Els de-

fectes del sistema parlamentad són

susceptibles de correcció sense lesionar els principis del demo-liberalisme.
I avui la ?Miles täctica per a defensas

aquests principia, ferotgernent combatuts pel feixisme, és de corregir intelligentment els defectes del sistema,
sobretot en la seva part mes afectada,
que es el Parlament.
Concretant-nos al regim parlamentad, o sia a aquella modalitat del sistema representatiu en que el poder
executiu depèn del poder legislatiu,
veurem que els tres problernes nahdais que hons discuteix són el del
reforçament del poder executiu o Govern, el de l'elecció del Parlament
el de la seca dissolució.
Hom reconeix que eS un mal la
inestabilitat dels Governs, deguda en
gran part a les Crisis produides per
les Cumbres legislativas i que ho és
també la fehlen de qué sovint els
Governs pateixen per afecte de l'excessiva intervenció parlamentaria en
alfil que fa propi de les facultats executives. Arad es déme el cas que, a
Franca, els membres de la Comissió
que s'ocupen especialment d'aquest
problema han eonvingut urtinimement en la necessitat de reforçar el
poder executiu.
No és ficil que en el problema de
l'elecció del Parlament hi hagi la mateixa unanimitat. En els darrers mesos han guanyat algun terreny els
partidaria de la representació proporcional, i atacó ha provocas una forte
reacció dels antiproporcionalistes.
Quant a la diasolucid de la Cambra, s'accentua la tendencia a concedir al President de la República la
facultas dissolutdria, a proposta del
Cap del Govern, i sense haver de
comptar amb l'equiescencia del Senat.
De tosa la vasta activitat present
sobre la reforma de l'Estat, es desprén, al nostre entendre, un ensenyarnent clarissim. Es aquest: la Constitució o I hei fonamental d'un Estat
ha de contenir només les bases del
regio, de manera que puguin coincidir-hi el majo, nombre de partits i
sectors d'una cesta homogeneitat; i
han de deixar-se totes leg altres ditposicions per a les Beis orgäniques i
les ordinàries, a fi que els canvis que
posteriorment hi siguin introduits no
impliquin la reforma constitucional.
Aquesta tesi, que ha tingut sempre
m'u sostenidors, resta avui confirmacla per una Ilarga i ampla experiencia. Les Constitucions prolixes no
acosturnen a ciare gaires anys."

* Pnlh. — Av-ui s'inaugur a . a can
Purés tombO. res,osst,i,s, a-1 c oo emn nint e r paisatgista Eveli Pall. Presentará
olse ss s'"'lt notables.
* (7. A. 1. — Aquesta tarda, a
les s t s , a can Gaspar, tind ri ll oc el
sorteit
de les obres sine el G. A. T. reels fragments cabdals, tingui un interés prectic per a tots els desitjosos narteix rser quarta regada entre els sets
5.111,Cti"1,t.
d'entrar en contacte amb les idees del
* I.rtbartn.— Avu; s'inatremari
filófof. A més, A. Valeusin ha relli- a les
Galerie, Valenciano (Placa Mariä.
gat els fragments per mitjá d'acla- s ol una
del conegut pintor
rimenta, comentaris i explicacions que Fro nees s rexonsició
abasta.
sein un model de brevetat i penetra ció.
*
Hímenes. — Cap exonsi,-ió
El llibre, dones, procura una lectura
nas Vira tan Ilnsetitirada.
rectilínia i que no acusa per res dis- d'hornea-eta,.
corn la (Perneas eximi escultor guara
continuitats enutjoses.
Cap esdevaniment artísticaLa idea central és la distinció en- trasnassat.
mere tan ...demne COM aquest, f6ra mis
tre voluntat superficial ordenada a la
otort6
dintre
el cinquantenari cite
delectació de les coses de l'experien- 'cuesta temporada
eelebra la Sala Pares
cia i voluntat profunda, voluntat iraFl direetors d'aelresta ealeria han a r tnminent en tots els nostres actes, i que umit dels famili•rs je Llimnna
postula l'existencia d'un objecte trans' Pritrarió Per a annesta exposició
cendent en el qual la inquietud irre- 'ti
ma de les se,es olinies , en la <mal fimeiable del cor de l 'borne deu tro- esmeran totes les ereducclons
sobpssor. Els havers de la clerecia
bar aquel l assossegament que dóna la rints en la vida del gran artista. L'exi els deures dels catòlics
pau, quietud espiritual, que és la for- onsi e ió se celebrará dintre el vinent
ma suprema de la benaurança.
LUZ diu que ele radicals— que sótt
mea de main. i neluari fot reStabliMete
al isen: que en l'anteriar legislatura es
Josep PALAU del correr de Petritxob

ELS ESPORTS
Nataeld
El programa d'avui es regirá pel seguent ordre de proves:
50 metres crawl internacional; roo metres braca internacional; 200 metres
crawl social; roo metres dors social;
ton metres crawl internacional; ano metres braca social; 400 metres crawl internacional (femeni), Soriano (C.), Sal'
Miedel; so metres crawl (femen il, en dues series; Rellevaments 3 x roo
estils internacional; water-polo internacional: equip del "ßfunchen", compost
per Bauer, Dez (E), Dez (1-1.), Bschelder, Ott, Rappel i Maier-Lana; equip
del C. N. B., format per Cruells, Gamper, Puig Palatal, Cabrejats 1, R. Jimeneb i R. Brull.
El Jurat, nomenat pel Collegi Oficial
d'Arbitres Oficials de Natació, estará
formar pels següents senyors: jutge arbitre, Robert Serinyä; estarter, J0111
Gamper; jutges, Josep M. Soler 1 Josep
Montaner; cronometradors, Lluís Prat,
Nicanor Canut, Josep M. Puig, Jame
Perdigó, Rodolf Schulz, Alfons Maleenda. Josep Lebrero i Gustan Feliu.
Com sigui que els festivals d'ambdOs
dies comencen amb unes proves internacionals, és d'inter è s del públic la punt ua l assistència.
Donada la importäncia d'aquestes termines, tant avui com demà hi batirá ua
servei extraordinari de tramviea i d'etnbarcacions "Gaviotas". aquestes Ultimes
des del Portal de la Pau (Coloso).
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está be i dono la me ya completa conformitat. Stop. Seré a Barcelona, al mis
trisar, el 26 d'abril, per tal de seguir
els meus entrenaments. Salutacions al
públic espanyol i a la Premsa. Moltes

salutacions, Mas Schweling.

Avui comencen els emplomas de
Catalunya per amateurs. — Aquesta
nit, a les deu, tindrà lloc a la sala
de l'Iris Park la primera reunió cmresponent al campionat de Catalunya
amateur d'enguany.
Avui corresponen les eliminatóries
dels pesos mosca, divisió en la qual
figuren inscrits bon nombre de participants, la majoria d'ells coneguts
del nostre públic per hacer actuat en
diverses reunions amateurs de les celebrades amb tanta profusió d'en ç a
dels passats campionats.
Els amateurs es presenten enguany
exceHentment preparats, i hont podrá judicar-ho en la reunió d'aquesta
nit.
Els boxadors inscrits en aquest
pes hauran de trobar-se al local de
l'Iris l'ark una llora abans de co
mençar la reunió, tota cegada que
caldrà procedir-se tot seguit al sorteig dels encontres, i per ésser erescut, com hem dit, el nombre de
participants, cal fer-ho amh temps
perque la reunió pugui començar
puntualment a l'hora fixada.
Max Schmeling botare amb Paulino aluna que amb cap altre boxeen— diu Joe Jacob amb un peu al
pujador. — Interrogas Jot Jacob a
París en el moment que es disposava
a pujar al tren que l'hacia de concluir al Havre, on s'ha embarcat a
bord de l'"Ile de France", manifesti
que els rurnors circulats respecte a
Panuilació de/ matx entre 11 a x
Scbmeling i Paulino manquen en absolut de fonament. La lesió de
Schrneling— va elegir -s.-no te ¡ni.
portäncia, i petiso que podrá hozar
en la data que vulguin fixar els organitzadors a partir del 6 de maig
vinent. Poden dir a tot arreu que
Max boxará amb Paulino abasia que
amb cap altre lanzador.
També manifesti Jacob mre el sea
viatge a Nova York obeia a aleta
narticulars, i possiblement a miele=
interessant per al seu patrocinas, i
que el proper dia 6 de maig estará
de tornada.
La tontea
— El segon 'combat de la vetllada que se

celebran el dimecres vinent al Circ
Olympia enfrontare 'itria a Arias en
mate revenja del que, celehrat darrerament, fou fallas nul pels jutges.
Horn recordara que en el primer
combat d'aquesta reunió Gironès sera enfrontas a Torres. Els empressaris es proposen encara introduir en
el programa algun altre combat interessant. La venda de localitats per
a aquesta reunió començarà arni.
Valentl Angelmann conserva el seu
titol. — Abans-d'ahir, a París, Valenti Angelmann reeixí a conservar el
seu titol de campió de Franca dels
mosques en vencer Bataille per abandonament a la novena represa. Bataille dominà al començament, penó
com que hacia hagut d'eliminar en
normes bornes Son grams d'excés de
pes es trobi mancat de forces en les
darreres represes. Els jutges, no obstant, el desqualificaren, per creure
el seu abandonament injustificat.
Nova victòria de Locatelli. —
A Filadelfia el pes Ileuger italiä Cleto Locatelli vence l'americà Eddie
Cool s per punta.

Futbol
El Torneig de Promoció
Ha estat confeccionat el calendari
per al Torneig de Promoció; és com
segueix:
Primera volta
ts d'abril:
Sants-Terrassa.
Palafrugell-Granollers.
Martinenc-Badalona.
22 d'abril:
Terrassa-Martinenc.
Badalona-Palafrugell.
Granollers-Sants.
29 d'abril:

Sants-Badalona.
Palafrugell-Martinenc,
Terrassa-Granollers.
6 de maig:
Palafrugell-Terrassa.
Martinenc-Sants,
Badalona-Granollers.
13 de maig:
Terrassa-Badalona,
Granoners-).fartinenc.
Sants-Palatrugell.
La serena volta ea jugare amb els
campa invertits, els die, 20 i 37 de
mai g , i 3, tO i 17 de juny.
DAVANT EL PARTIT
BETIS - BARCELONA
Al voltant d'aquest partit BetisBarcelona, que es disputara denla a
Les Corta, s'II* creat una atmosfera
de gran expectació. L'afició ha reac-

donat d'una manera extraordinäria i
el desig de veure el Barcelona classificat per a les properes lluites es
traduirà dernä a Les Corts en un dels
plena més formidables d'aquesta tem-

Premsa

emsfraven Mis anlielericals, eón ara els El "negoci de les tarifes"
que defensen Però—pregunta
EL LIBERAL, despida d'assenyalor
—la defrasetrI
"A esta pregunta es a la que no que en les aPologies a l'austeritat política
pueden contestar alegremente los ca- fetes pels senyors Martlnez Barrid
tólicos que se olviden de que son de- Asada en Uses discursos resPectius el
rechas, es decir, de que son políticos poble ¡si ha tefgut veure sota vaga anucontra altres polities, alludeix el
Y se acuerden de que son católicos. nció
Les políticos saldrán diciendo del de- projecte d'eleració de tarifes ferroviabate de. ayer que ha sido un triunfo
del Gobierno, de los derechistas o de rief;Visto cómo se aprueba la ley de
quien quieran. Los católicos de ver- "haberes al clero" con un golpe de
dad, a poco que reflexionen, no po- "quorum", es de suponer que se haga
drán menos de entristecerse por lo lo mismo con la de elevación de tarique esa limosna del Estado laico tie- fas ferro viarias, a pesar de estar de
ne para la Iglesia de sintomático. 1 No sobra acreditado el daño irreparable
hemos quedado en que toda Espata que ton esa lev St Causa a la econoes católica? 3,7o constituyen una mi- mía del país; daño sin más compennoria poco significante los no cató- sación que el beneficio que con ello
licos? Son, pues, los católicos, o sea tengan, no las compahías, no los pela mayoría de los contribuyentes, los queños accionistas de esas compañías,
afectados por la ley de haberes al no los agentes que las sirven por un
jornal mezquino, que en nada de esto
clero.
Pues bien; para que estos católi- puede invertirse el exceso de recaucos socorran a los curas pobres, ¿hace dación, sin más beneficio, repetimos,
falta nada menos que una ley laica y que el de los respectivos consejos de
obtenida con la violencia parlamen- administración, el de los altos funciotaria y el escándalo político que se narios, que seguirán disfrutando sendieron ayer? Iljue catolicismo es ése dos sueldos y gratificaciones por toque no tiene el amor propio o, mejor dos conceptos, gracias al encaraddicho con su palabra exacta, la ver- miento del transporte.
güenza de precipitarse a demostrar al
;Fiscalización parlamentaria! La
Estado laico que no necesita de su habrá, ;qué duda cabe! ;Pero ya veintervención para mantener a la Igle- remos cómo reaccionan ante esa fissia como e; debido?
calización las derechas y los perióEs el catolicismo oficialista, exter- dicos monárquicos!
no, huero, en el fondo falso; el catoSi el Sr. Martínez Barrio hubiera
licismo que se exalta sin necesidad de elevado las tarifas ferroviarias en las
eultivar la fe con procesiones teatra- condiciones y en las circunstancias
les y divertidas mascaradas, que dan que lo hace el ministro de Obras púa las ciudades aburridas entreteni- blicas, no hubiera podido tender a los
miento y provecho; el catolicismo sin republicanos sus "manos limpias".
religión, cuya abundancia tanto ha
Porque las manos no se ensucian
chocado siempre, cuando lo han visto sólo recibiendo las dádivas de la prede cerca, a los espíritus religiosos de varicación. Si sólo por esto fuera,
otros paises engatados per la fama limpias estarían las de todos los que
del nuestro.
no hubieran sido condenados por el
Mírense los católicos èspaholes en Tribunal competente. Nosotros no deel espejo de la descreída Francia y cimos que el actual ministro de-Obras
recuerden lo que allí sucedió al se- públicas se haya ensuciado las mapararse la Iglesia del Estado. El im- llos poniendo precio a la elevación de
pulso generoso de religiosidad y el
denuedo de los católicos franceses les tarfa.
¿ Cómo lo hemos de decir si no lo
hizo tener a honra no aceptar ni lo sabernos? Pero el daño a la economía
que mis legítimamente el Estado del país lo están denunciando los prolaico les ofrecía. Aquí aceptan que los ductores todos los días. Y si para
sacerdotes más importantes por su acreditar la "concupiscencia de la izfunción, los representantes de la Igle- quierda" se nos habla del "negocio de
sia eta los pueblos, hayan sido trata- petróleos'', habiéndose demostrado las
dos cual pedigtiedos vergonzantes y ventajas del primer contrato que hizo
favorecidos.
la República sobre el último de la
El monirpuico mis independiente Monarquía, quién podrá escandalique convive con la República, el con- zarse si alguien hablara del negocio
de de Romanones, contaba ayer en de las tarifas ferroviarias, siendo tan
las conversaciones del Congreso có- notoria su inconveniencia?
mo una alta dignidad eclesiástica le
Repetimos que no acusamos, que no
había dicho que si de ella hubiese de- denunciamos, que no insinuamos sipendido los diputados de la derecho quiera nada que sea personalmente
no hubieran votado la ley de haberes deshonesto en la gestión del ministro
al clero.
de Obras Públicas. Aquí no se reco—Pero le daria razones para ello— gen denuncias que deben ir al Juzinterrumpió un diputado sacerdote.
gado de guardia. Es sencillamente
A lo que Romanones repuso:
una posición polémica para replicar
— ya lo creo que me las dió. Una como merecen a los que nos hablan
vez aprobado este proyecto definiti- del bienio abominable de la "izquiervamente, disminuirán las limosnas que da concupiscente .' y de cosas por el
la gente católica se venia acostumbrando a dar a la Iglesia, Una vez
Mientras no se demuestre lo conaprobado, la gente católica se retraerá trario —y no vemos que se vaya camucho e:1 este ejercicio. Yo le con- nono de ello—, los primeros gobertesté a la autoridad eclesiástica que nantes de la República, con el señor
más vale pájaro en mano que ciento Azaña a la cabeza; con el señor Dovolando.
mingo en Agricultura y antes en InsImagen certera de cazador y crí- trucción, pueden tender sus "manos
tica aguda de los católicos con ca- limpias'', COMO el señor Martínez Banana. Más vale pájaro en mano, aun- rrio, a los republicanos españoles. Y
que entre los ciento que vuelen se es- descansos que lo mismo puedan decir
cape la paloma del Espíritu."
todos."

EsportsdeNen
DEMA LES CURSES DE DIU-

entre tots els aficionats, ja que es tracta d'unes proves altament profitoses per
a tots els amants de l'esquí i que enserns resulta molt espectacular.
El fet d'haver caigut darrerament
multes nevades fa que actualment, malgrat estar mol t avançada la temporada,
es troben les pistes amb excellents con-

MENDE A LA MOLINA. — llena
porada.
tindrá lloc a La Molina la cursa interEncara que oficialment el Betis
clubs
organitzada per la SEM del C. E.
ha anunciat l'equip que °posará al
Barcelona, sembla que no diferirá gai- Catalunya d'esquís d'alta muntanya. Són dicions.
re d'aquest: Urquiada, Aedo, :brezo, moltes les cntitats que presentaran
e,ips
ta,
aquesta rprdoov,
,a ,esqlsuiaqduoarls han La inscripció ha quedat oberta a la
Adolfo, Soladrero, Larrinoa, Timimi, dequ
Secretaria del Club, on es pot efectuar
La
Caballero, Unatnuno, Lecue i Manolin
o Enrique.
El Barcelona anuncia per al partit
de demà, diurnenge, contra el Betis
el seu equip complet, o sigui: Nogués, Zabalo, Alcoriza, Santos, Sales,
Pedro!, Ventolrá, Goiburu, Morera,

Ramon i Cabanes.
Arbitrará aquest partit Iturralde.

NOTES
L'equip del Perú, per no haver-se
presentas a jugar a Río Janeiro contra l'equip brasiles, ha estat eliminat
del Campionat del Món.
— L'Espanyol ha desplaces a
Oviedo els següents jugadors: Finre nta. Oro, Pérez, Martí, Soler, Cristià, Prat, Edelmiro II i Bosch, i figurava com a suplent Domenech.
— Hom cocha que el jugador Arnau molt aviat podra reprendre ele
entrenaments, puix que dijous va abandonar ja el Bit.
— El Sabadell organitza una excursió per Andalusia i nord d'Africa,
que duran del 20 del corrent al 6 de
maig vinent. Ha concertat partits amb
el Malacitano, de Málaga; Recreativo,

de Granada; °nube. de Huelva, i
Cadiz, Els partits al nord d'Africa
els jugará probablement a Rabat i
a Alger.
— Demä, a profit de la Mutual
Esportiva, es jugaran els segtients
partits:
Girona - PalafrugtII.
Sant Coges . Mollet.
Sants . Santboiä.
Terrassa - Sabadell.
— El dia 28 se celebrara l'assemblea extraordinaria de la Federació
Eipanyola, la qual, C0111 se sap, portará' molt d'enrenou.
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Prontó Principal Palace
Avui, dibsabte. Tarda, 4,15

ANORINUA AREITIO I
contra

ISIDORO II - TEODORO
NII, • les tirlit

OURUOIA0A - UOARTEONEA
contra

ARRUTI - CELA» I

cursa, coas altres anys, comencará al cada dia, de set a nou de la
Xalet de La Molina, on, a dus quarts vetlla, fins al divendres a la nit, que
de deu del mati, será donada la sorti- es tancará. Aquesta cursa será social.
da a tots els equips en conjunt que
slagin inscrit al Centre Excursionista
de Cataluma (canes del Paradis, lo.) o
al Xalet de La Molina fins demä, a les
non del mati. Del Xalet de La Molina El inatx Wiener Park Club'
hom llama d'asunciones el Puig d'Alp
Barcelona
(control), i d'allí al Puigllancada (control). La devanada es Jan cap a les
Pistes de Posta Canaleta, on estera si- Ahir s'inicia amb una victasada
Eis co' a ri srciubandaan.t 5
tòria per banda
podran usar les pells
A la pista central del Barcelona L-T.
de foca i hauran de rs)rtar motxilla amb
abrigall i aliments, sense cap limitació C. ahir a la tarda va començar el matx
en el pes d'aquesta. Degut a l'excellent Wiener Parts Club contra el flo stre Ba r estat de la neu hom de, que no caldrá celona, campió de Catalunya.
Dos partits van jugar-se, els quals,
isis dels crampons.
Són molts els esquiadors que dema per& començaren amb retard a causa de
pluja.
la
faran cap a La Molina, no solament per
El primer el disputaren Maier i Aradmirar aquesta prova tan interessant,
sinó tambe per a gaudir dc les excur- tens, i la victoria correspongué al ¡legre
sions als citns que l'abundäncia de la jugador; per 644, 7-5 i rt-q.
El segon partit bou disputat entre Suneu caiguda darrerament facilita en
quer i Matejka: va guanyar-lo l'austriac
p
graptes r maanleara.
ro y a de tnuntanya In ha per 6-4, 6-o, 4-6 i 6-s.
oferts diferents prernis. Per a l'equip
guanyador de la oroya, una copa ofer- L'ordre de joc per a avui és: a sin
ta pel Gimnis Garcia Alzina, r una al- quart de quatre, Artens-Matejka contra
tea del secretar/ de la SEM, senyor Maier-A. Durall.• • •
Joan Garcia. Per a l'equip que bati el
En la nostra edició de demá publicarècord establert des del Xalet de La
Molina al tim del Puig d'Alp de t ho- Te/11 Una detallada informació dels partits
jugats ahir i el que es jugara acui,
ra 32 minuts, el senyar Eliodor Orfila
degusta al nostre redactor Cardes Sinha fet cima novament d'un parell de
dreu.
copes.
MATX BLANCH-GARRIGA. — La
"CLUB ALPI RUBIA". — Per a Junta directiva del Tenis Club del Tuse,
demi, dimitiere, d'acord amb el Calen- arre, el propòsit de donar relleu a la
dari de la Federació Catalana d'Esqui, inauguració oficial de la
temperada de
el Club Alpi Núria organista una cursa Primavera de l'esmentat club,
ha orgade bisixadt en el recorregut Nou Creus- nitzat per a data propera l'encontre Sn13Vall de Nimia, per tal de disputar el dis, que seas dubte ofereix per a l'aficie
trufen de la Generalitat de Catalunya tenistica barcelonesa veritable interes.
que es va tener l'en), pasma i que, per
Amb la seva victória sobre Garriga
tal de quedar-sil, s'ha‘ de guanyar dos inaugurä Joan Manuel Blanch en els pasanys feguiU o tres alterns; denles, es sets campionats de Catalunya la serie de
donar al guanyader la cepa oferta magnifica trío:mis que el portaren a disamb aquest fi pel Futbol Club Barca- putar la final a Francesc Sindreu. Enusuta; um altra de la Casa Comes, S. A., cara a la memäria de tots el que ei prei altres importants premis que tenen senciaren, l'enlodó d'aquella cinc "sets"
oferts al Club erganiteador.
decidits en dues jornades, la repetició
Per als quinte primer) classificats en d'aquest mata és tal vegada el partit
la cursa de baleada sen correrá una al- de tenis mis espectacular que pot comma de eslalom al Bese de la Verge que binar-te actualment a bam de jugadora
ha desvetllat un interés merescudissim nacionals.
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fabriques del ram de. l'afana seguiren ahir en el inateix estat del dui
aran!. Els patrons continuaren aconnadant personal del que no volia enviar
de secci6, i els altres obrers es declararen en vaga de bracos caiguts.
Les autoritats establiren prop de les
fabriques afectades per conflicte un ,•vei de vigilancia, per la enardits civil
i la uardia dassait. Per tal de pod2r
traslladar les (orces aflä on calgués
ren requisats una quants autobusos.
es Oroduiren incidents.
Durant el mati a la majoria de les
fabriques es treballa, pera ircegularmant,
A l'Espanya Industrial abandonaren el
treball seixanta obrera sortint al carrer.
Davant seu anaven cicstacats *ments
de la F. A. I. A la fabrica Bat116, del
carrer de Cava. el 5 obrers p legaren a
la tarda. A la fabrica Serra i Balet,
de, carrer sie Bagar, abandonaren el teaball cent obrers corn a protesta per hacer
canviat de secciä uns companys seas.
A la übriaa d'Amadeu Carnets, que esta
a la Travessera de les Corts, els obrers
no acudiren a treballar. A la fabrica
Vidal i Serra i Cia., del carrer del Tentat, els obrers es declarareis en vaga de
bracos caiguts, a conseqüència de Vacorniadament de tres obrers. A la fabrica
Rius i Ciscar, del carrer de Floridablanca, els obrers es negaren a complir els,
nous reglamenta El personal ion acomiadat i tancada la fábrica. El mateix
va succeir a la fabrica d'aprestos del
carrer de Vilarnari, on forera acomiadats
Las

uns des-cents obrers.
Durant tota la tarda, al Poble Nau.
erue és una de les barriades on hi ha
installades major nombreale fabriques del
ram de l'aigua, circularen molts grups
de vaguistes pels carrers.

***

Ahir a la tarda, en sortir del seu despata el conseller de Governació per
traslladar-se a la Generalitat amb lobjeck dassistir a la reunió del Constil,
Lau abordat Pels periodistes, als quals
digné que no tenia res Inés per dir-los
sind que s'havien produit en alganas fabriques nous conflictes per lactilud en que es colloquen els obrers de
vaga de braços canal:guita. Atab moti-

va que la j'otea pública es presentes a
;es dites iibriaues i obligues els obrera
a abandonar-lea. A altres establiments
fabril& es declararen en vaga la totalitat dels obrera en ésser requerits per
treballar els que practicaven la vaga de
braços esF.anguits.
El senyor Salves acaba dient que es perava una relució completa de les fabriques on s'havien produit aquesta conPlatea, la relació de les quals ladina:fa
s la nit als periodistes.

**
Al "Bar Versalles", de la barriada de
Sana, la policia va detenir ahir divuit
i ndiNidus, obrers del ram de l'aigua, que
se suposa estaven celebrant una reuaió
rer adoptar acords relacionats amb el
conflicte planteja a diverses fabriques.
Entre els detinguts, que foren cond una als calabossos de la Comissaria
el Ordre públic, figura un individu anomenat Mn1in i Cosidor, que havia estat
detingut per suposar-se'l complicat en
uns successos registrats a Saragossa i que
frj alliberat fa quatre dies. Un altre
dei
s detinguls 4 dita Joan latsetvat.
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UN LLIBRE QUE
HA D'ADQUIRIR

TOT CATALA

El Parlament català el die
10 designarà els seus re-

presentants a l'Assemblea
d'eleccitS del President del
Tribual de Cassachl
Altir al migdia els periodistes q ue fan
inielmariö a la Generalitat no pagueren saludar el Sr, Companys, rar
aquest hacia sortit en direcció a la Villa
de Salut L'Alianea, on s'havia de practicar una intervenció quirúrgica al seu
gema, l'enginyer senyor Ramon M. Comean3:s.
El serretari del President. senyor Alavedra, parlant ami-, els reriodistes.
dir-los que restat del lesinnat era pitjor que el del die anterior, i que el seu
estat era greta.
Va dir-los també que hacia estat convocal per a la una un canvi d'impresalces del Consell de la Generalitat.
En efecte, pels volts de la una, van
començar d'arribar els cometiera Pastaren ¡mmediatament a reunir-se al despatx de la Presidéncia.
El Consell va acabar prop de les tres.
El primer a sortir fou el semen- Selvas.
el qua] manifesti als periodistas que el
Consell s'havia ocupat preferentment de
la solucien del conflicte del ram de raigira. Afegí que, com de costurn, el doctor Dencis seria l'enearregat de donar
als periodistes la referència oficiosa.
A la sortida. el Dr. Dencas va dir ab
infermadors eine els seria facilitada una
nota expressiva del nombre de fabriques
que treballen normalment , i de les que tesien plantejat conflicte.
Afegi el Conseller que la referida
nota contindria una crida als obrers. pregant-lcs que no es deixin influenciar
per elements tèrbols interessats a produir conflictes.
Una altra reunió d'interès fou la que
rels volts de !es cinc van celebru
diputats de la majoria en una de les so tes del Parlament
atala.
A la sortida. parlant arnh alguns
tate, va ¿ir-sena que en la reenia s'havia trattat del Sernetent i del Reglament
de Sanitat, Tambi foren elegits ela representants del Parlament, en l'as sernMea que ha estat convocada per a relecció del President del Tribunal de
Cassacia, la qual ha de tenle lloc el ci-

que
l'opinió dels facultatius, que
s'hagi perdut tole esperance, el
litir pessimisme és gran.
Abur, a les unzo del mati.
dels germans del matalt va ronumicar per telilon al President
de la Generalitat les desagradables impressions que es tenien
i immediatament el senyor Unís
Companys va trastladar-se a la
clínica "L'Atianca", on romangud una bona estona.

A la una de la tarde marca

(re
A les der, as la de Cataban A dos quarts d
de la tarde: Mata assarnacionai .autse
Feellt V.. ilginiac
. Seh»!n°;u'anchen
i de . Nearn
atiPciión be. al catee de les Carta, entre * uipi
d'Aletnail3a del Sud, i el C. N. Barce- representante d'Italia a de catabas. A
lata.
piseinee del C N. B.
quart de dur: Onsa de breve a /a
Diumenge dia &
A lea Out del Plaga Identuneual. la les CiAt: Ciscase
Audici6 de sardanes a la Plaaa i destilada de cotxes i carrosses FloriCatalunya pes la Lada Barcelona. das i Cd. Inane al Passeig de Grecia.
Generatitat. A un quart de A les sis: Concert al teatre del Liceu
cinc de la tarda: Cursa de braus a la amb el roncurs de la masas coral bosta,
Placa Monutnental. A dos quarts de vuit Gritó Catalä i Banda Municipal. A les
del vespre: 1Numinaeió i funcionament deu de la nit: Illuminació i funcionade les ients i ;oca d'aigua de Monta
jaita A lee deu de la nit: Segase jai' ment de les aun, i jocs d'alma de
nada del festival internacional de nata- Montjuic. Fasta musical al Palau Nacid, a les piscina del C. N. Barcelona. cional, amb el tonturs de la Banda Muamb participació de les campiones Car- nicipal i de dos mil executants de la
"Germanor dels Orfeons de Cataltmya",
me Soriano i Lolita Salgado.
sota la direcci6 del mestre Lluis
Dilluns dia 9. — A les set del ves pre: Audieia de sardenes a la plata de director de l'Orfeó Català; coble3 de
Catalunya per la Cobla Barcelona. A sardanes i els grans orgues, a arrea del
dos quarts de van; Inauguració ele la mestre J. Sunyer Sintes, Al Palau
Fira permanent de Flora, a les rambles, Selles Arts, gran ball deis mercats de
amb asaisténcia de les autoritats de Ca- Barcelona.
Diumenge dia 15. — A les deu del
talunya.
Dimarts dia lo. — A les den de la triad: XV.' prova "lean Bouin", d'atletisme,
campionat de Catalunya de foses.
nit: Festival artistic al tuve Olympia
per a relecei6 4e "Misa Barcelona". A A les onze: Al Pare de Montjuie, curun quart d'ame: Concert per la Banda sa ciclista per al "Trofeu Masferrer".
Municipal a . la placa de la República. A les daten: A l'Hipadrom, canean ino
Dirnecres dia sr. — A les set del ves- ternacional d'aviada, organitzat per
pre: Audieid extraordinaria de sardanes, l'Aun Club de Cataba/ya. A dos quarti
per la "Cobla Barcelona", a la placa de cinc: Cursa de braus extracredinade Madi. A les den de la nit: Primer ria, a la "Monumental". A les set del
Concert de Primavera de l'Orquestra cesare: Concurs de paredes de flora, a
"Pau Casals", sota la directi6 d'aquest, la Fira permanent de la Rambla. A les
al Palau de la Música Catalana. Prime- deu de la nit: Gran castell de foca arra jornada del campionat del m6n de tificials. al Pare de Montjuic,funciobillar, als locals del "Billar Club Bar- nament de les illuminacions i jo
cs d'aicelona" (cinema Coliseum). A do. Quarts gua. A dos quarts d'onze: Ball de gala
densa: Bell florit, al Palau de Selles al Palau Nacional per a la proclantatió
dia y.

novantent cap a la clínica. En
pujar a 'ate lo tinguérem
(n'asid de parlar breus moments
arte) el President. El senyor
Companys es mostrava molt preoeupat, i en preguntae-li per
restat del seis germta es lintitä
a conte,oar que era moll por satisfactori,
Per la Generalitat han segun
desfilant itmombrables persones
arnh l'objecte d'interessar-se per
la salut del malalt.
Arnb igual objecto han pregtmlat des de Madrid el President de
la República i el del Consell,
els ministres, aixf com tantbd la
ma¡oria de diputats de totes les Arts, amb elecció de la "Senyoreta Pri- de "Miss Catalunya"„
mavera".
tenOncies.
Dijous dia 12. — A les eine de la
tarda: Representaci6 al teatre Apolló
COTXES I
de la "Gloriosa", de Poal Aregall, ob- CONCURSOS DE
sequi de l'Empresa de l'esmentat teatre CARROSSES I DE CesS BLANC
als nois ¡ noies de les escoles de Bar- QUE TINDRAN LLOC AL PAScelona. — A les nou de la nit: Funció SEIG DE GRACIA EL DIA se
Ahir a la rnatinada. cinc descone- de gala al teatre del Liceu. Primera reD'ABRIL, DE 4 A 8 DEL
guts llogaren un taxi a la Rambla presentada, de l'Opera basca del mesVESPRE
al xofer Eduard Serris, i Ii ordenaren tre Guridi "Amaia", prenent-hi part
que es porté; fins a Can Tunis. En lea masses coral, basques "Euzko Abesarribar a la carretera del Iforrot, els botes" en nombre de mis de ayo cana la deguda garantia del públic,
passatgers, pistola en mi, obligaren taires, espatadantzaris i txistularis, i els laPer
Comissió Festes de Primavera
el veden a qué els lliurés els diners que eminents artistas Zabalbesco, Altube
que les flora que seran
avinent
fa
duia, unes 30 pessetes. Despres d'ha- d'altres. A les deu de :a nit: Segona posades
a la vetada dintre el recinte
ver-los-hi lliurat li ordenaren que se ;ornada del eampimat del món de billar de la festa seran subministrades pel
n'anés en direcció contraria.
als locals del Billar Club Barcelona.
Fonient de l'Horticultura i per l'ADivendres dia rg. A Sitges. — A dos grupació de Jardiners i Floricultora
quarts de dotze: Arribada de les Misses de Catalunya, i es vendran al preu
de Catalunya, acompanyades duna ca- maxim de set pessetes les cent flora;
ravana erautornabils. .A les dotze: Fes- i que a ti d'assegurar la prohibició
tes aquatiques a la piscina "Platja d'Or" de la venda de confetti de colma
i conctsrs de natació amb participacie barrejats, les boles de neu seran prede ramplona internacionals. A la una de cintades per l'Agrupació de Comerla tarda: Al Passeig Maritim destilada ciants de Confetti i Serpentines, i, a
Aiir al migdia, mentre pros- d'autos i de nexies. amh premia A les mis, segellades per aquesta Comissió.
a que es podran
tava servei el mol' da Sant Ber- guatee de la tarda: Al Terramar Pala- El preu maxim
vendre les boles de neu serä
ncel día 20.
tran reptil de Vigiliincia afecto ce, te de moda arnb atraccions i desfi- pessetes la caixa: les serpentines, a
A Barcelona. A un
Serribla que amb aquest objecte seri,
la Delegacid del Port senyor lada de maniquins.
matí: Sessions d ci- o'75 pessetes el paquet, i el confetti,
convocada una sessi6 per al vinent dia a
Garcia, en voler preser- quart donar e del
Manuel
proteclit-se
a
ro, a fi de
l'elecció definema per als infanta de les Escoles p ú- a 1'50 pessetcs el qtsilo.
Solarnerit podrä tirar-se confetti i
nitiva dels reeresentants a l'Assemblea var-se de le pluja es refugia en Migues de la Clittat, erganitrades per
una
de
les
estibes
de
fusta
did'elecci(3 del President del Tribunal de
la Crimissi6 Municipal de Cultura arel, serpentines de color blanc.
Cassaci&
positedes en aquell nioll, va tenir la cooperad/S de les Emnreses cinemaEls venedors al recinte de la testa
Morsa ens va dir també que ès pro- la dissort que li caiguda la pis- togrifiques, al. seeients Arenes. ostentaran un distintiu com a autobable que el sent-or Domènec Ramos,, tola que portavn, se 11 eligega i Comtal , Kursaal. Manche. Marina. Pa- rització de venda.
secretari del Conseller de Treball sigui el fort a la cuixa esquerra. Ala chi-Palate, Publi-Cinema, Recreo Smart
Els preus iixats pel servei palie
,lesizn ' t ver a acunar la DelegaciA d'Or- chas d'auxili acudí repidament i Chile. i de le. cases distrihuMores de cadires durant la festa al recinte
dre Públic de la Gentraiitat. en el tersie
els següents: Llotja especial,
Febrer
S. A..
ritori compres p er Ven-provincia de un deis trehalladors que es tro- Cinaes, S. A.. American Films,
amb cadires, 15 pessetes; llotja corBlay, Hisraao
ha y a prop d'aquell lloe j
Liada.
rent, amb cadires, ro pessetes; radies
La referencia oficiosa del Consell diu panyä el ferit a les oficines de ore Fox Film, Pnramount Films. S. A.. primer
rengle, numerada, 2 pessetes;
així:
Sanitat Exterior, on el director, Publi Cinema i Universal. A les guatee cadira segon rengle, numerada, eso
eirc i atracciom
"Els consellers de Governació i Treball doctor Artista, j ele doctore s, de la tarda .. Festival de als nois i no- pessetes; cadira sense numerar,
dedicas
han donat cornpte de l'Estat en que es nyors Fraile 1 Martínez Bolso nl teatre Olvmpia,
emb pesseta; tribuna especial numerada,
trobava el conilicte plantejat al ram de Ii efectuaren la primera cura. La les de les Escotes de Barcelona.
primer i Seg011 rengle, 2 pessetes.
l'aigua, i es pagué ccntrastar que en bala havut penelcat per Ist part ohsequi de !serenar i ioaminea als in Tots aquests seients estaran insvnit del vesnre:
;ants. A dos nuarts
cint-i-nou fabriques es treballava norcuixa
esquerra.
de
la
tallats als costats laterals del passeig
posterior
de
les
fasta
i funci o nament
rnalmen t . mentre que en les altres vial- amb sortida per le part superior
A
les
vuit.
de
Gracia, entre el carrer d'Aragó
Morti
.0
e.
ion<
d'aictia
i
:-tres es practicareir coaccions ¡ altra mei les
de la regid glzitea. La ferida fou resfil , da Rand e s 3.filitars stet s ese- i l'avinguda del ta
na de pertorbacions en el treball.
El Govern, davant d'aquest estat le qualificnda de pronòstic reser- ren s de la ciutat. A les den de la &ti tato s'expendran a les taquilles esse
rorals
hi
haura
establertes
a
l'efecte
a VesConcert nnoular re- les frasees
coses, astil disposat a restablir la nor- vat.
H a rms "rX51:1 Abe=hotza" i Randa mentat lloc.
rnalitat a les fàbiiques on sha produit
arunicinal a la placa de la RenAblica.
La inscripció de cotxe3 i carrosaquest estat de pertorbació, que no resDissahte d111 54, — Reeepci :. Oficial ses, que es gratuita, però obligatòria
pon a cap finalitat de m i l l d rame nt ecoal Palau de la GeneraFtat de c,tnlunya per a optar a premi, s'efectua a l'Ofinòmic, sine, únicament a destruir, dista
A les onze del mati: Parada 'Militar al cina de Cerimonial de l'Anintament,
dnquest ram, la riostra econoinia.
Pare de la Ciutadella. A les dotze7 i acabara el dia 12 del corrent, al
Per tant, el Govern de la Geaeralitat
.avilda de cinc teil colonia a la plaga nigua.
de Catalunya, tal corn ja indica en la
seca darrera nota, tara mantenir la
tant
als
hertat de treiall i sancionara,
A primera hora dahin a la tarda
patrons que no collaborin, fent ús
les facultats que el: han estas atorgades, es ca produir un incendi en y a paa l'obra de normalització que emprèn en vellO del manicomi eta Sant Sri. Un'
1111•11.1111111111111MallaMII
aquests mcrnents el Covern, coso als ele- cendi va esser degut a uuè mentre
ments que posant-se al marge de la i,ei t'estaven banyant els malalts de la
Sala de Sant Isilre es mantenia capretenguin dificultar l'abra empresa."
lcina raintia amb una grossa quantitat de combustible. Una de les flames va prendre en una biga. En produir-se l'incendi els malalts es van retirar de la sala, i el director va avisar
elS bombers de Barcelona.
ie
!pu a11 1 3?! !t•-•
La noticia va córrer amb rapidesa.
tocar
parròquia
va
La campana de la
COPA GOTES D'Al
a sornetent. El poble hi va acudir en
Al carrer du Sant Andrea, núme- masas. Va catire un tres de sostre.
Ami tot l'incendi no va ésser gran
ro 301, al costal del passatge de Baeb brillOnb
lia d a, dos sergents ale la guardia ci- El personal del manicomi va treballar
d a jaienb
vil van trobar tres instila, 44 paquets p er apagar-lo.
de cartutxas de deu cada un, per a
iusell; un revólver Smith. una calza
ami 50 cartutxos uer a fusca Remin g ton; una callana amb deu cartutxos
Ujous fou inaugurat un nou e s
de bala; dues caixas de cansulea Per
PASSEIG DE GCIA II
dedicat a Restaurant al-tahline
a pistola, del calibre 9, una funda de
reviAver amb una atta del sametent, cura* del Conscil de Ccnt, 351, xarna nom de Baltasar Vidal i Soler. Les irá al Passeig de Grecia
La distingida conc, rrència que
armes van quedar custodiades per la
assistí a lacte fou amablement atesa
guardia
• ••
i obsequiada pel propietari senyor
Amb motiu de la treballa d'armes Aniceu Verg,:s.
El nou Restaurant, un dels millors
al carrer de Sant Andreu. cantonada
a un passatge, la guardia civil va ter installats a l'eixampla, és d'estil vuituna ampliació a aqueje servei que va centista, destaquen uns n1- 1,ms pin14 a a u 41
donar per resultat la troballa de mis tats per l'artista Grau i Sala, els quals
en l Se\ee5 vik
armes i municions en una quadra exis- aconse g uiren elogis inanimes; de tots
:. j1-1141,1AV
se t
tent davant d'on es va trobar aquell els presents.
nes, les
un
També erida fortament ratenei6
calad.
"I 3 q C.)
A la dita quadre. que es troba ihn- bufet a rametacana especialment elesen
laut amb el Circol Tradiconalista de final a la preparació de cocktails, el
Sant Andreu, - entre la palla hi havia q u a l es ates per un barman vingut
aquestes aristas i es va procedir a l'An g laterra i dos ajudanta.
JOIERIA
La secció de Fiambres 1 Sandvitxos,
buscar el conserge de l'esmentat
RELLOTCAPI
Chao?, i nSe P Sibirets. el qual no va ;ompta amb aparells mndernfasims
ésser trobat al lloc indicad. Va ésser ele quals donen la sensació de miI ARGENTEPIA
detingut per auposar-se'l tomplicat airea pulcritud.
.,.15 .1
,j•-•••4*,•••-• •
Joan Puig i BoQuet, el qt1• 1 ha in Entre ala assistents hi hacia una
gressat als calabossos de la Cornissa- nmnbrosa repreaentaci6 de la renys
ems-t,
Ilfdh
;
,
b
arnnaponq
teldoi
ii nrxt
i el seu president, senyor
ria d'Ordre Públle.
'0204101 A..t
"..1110111UM Jt4TH90DEl contrae al qual as huscava. ano- Lluis Mates, mengue la paraula per
^oto n A e
rnenat Jnrep Subirats i Lteyxa, as va a rcrnerriar el men,yor Vereis
presentar en saber que el demanaven que representa haver poeut dotar
Penya d'un loeal social tan las a la Comissaria i va ésser detingut.
En la eeva deelaraeib va negar que tus -Se.
aquelles armes pertanyessin al Círcol
o

Un xofer de taxi atracat

Un agent de vigiláisda ferit en unaccident

Incendi al manicomi
de Sant Bol

TrobaIla d'armes i
municions

-
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el

-"CLASSIC"

Es robra cabdal i definitiva del
gran filòleg catalat, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ha
treballot mis d• vint cayo
Un volum de 1730 pdge. mor
nificement redigas Pesaseis' 69
el comptat; a termiele de
Pene« 10 al meit Pasemos 73.
51 desirva adquirir aguaste; obro,
ton, i remetrns el següent cup6

Le.111.,
AMI» relee el Oteas

•/mes (seseare gel.

Liase» Oatalome 9.1. compe2
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J.ROCA

es

darrerr-s
creaclons

A

Vena
per a 410 a
atelliallie Per
1 ese
—mes
• Danta el jejat que instruesx el Mi de lisa
Seekiar i rl,Wei cli de l'ordqhnea de
perqtse
in *Me AMI va declarir
El nona j
• ,-;-»• +-4 ye
- e amb
pare del alat. No va poder. explietr Jeviao va ole
el fet. Desee buicarnent ahrune lente- Ifip!ter, que en el f1
era sue
cedents. Segons sembla, el pare del pretil. El "mea" Jovino Mané kauria
mort va dir que e1 sets fill 11 %tia estar mes o menys mrprem a Barcedit 'Inc eslava enemistat asad, el con- lona, en aquel l temps de tanta ano. reseffi el nostre
serge ¡ que, a mas, d'un quant temps menada en el qual é4
sud à aquesta enttnistest noehla perju- problema politie inni la Ilei ete
slicar-lo. Achole pensava que podria alee io n s i el nostre problema facial
aärd acostaigdal de la casa. Digne que amb un estat de guerra cada dos per
aquest pensament el feia estar trist i tres. Don Jov:no resultaria contarcaplitat, ¡ que l'obsessió que tenia tuli d'aloells marquesos sense aseensobre aquest punt era constant.
dents (aristocritics) coneguts, quia
També va compareixer a declarar ha y :en honrat la Lliga i despres
Noche",
el
(mal
Iba redactor de "La
viren la Dictadura. Don >viso Jaufou cridat a ter-ho pel hit ge, a con.. ría estat paridad entusiasta del soW.
seqüencia de les informatitus publi• quena de Maria Guerrero, i decida a
cedes en aquell diari . El jutge II de- nodrir sobretot la seva cultura &sub
ninfa que concretas davant del Jutjat eis gravats de lA B C", Don Jeles . denúncies veladas que publicava vino hauria fet d'ornament peafusiol'esmentat diari. A la nual cosa va nal de les festasses del "Tiro di eirespondre el dit redactor, dient que chón", fet i fet. el que més
en aqueU rnement no podia fer-ho hauria satisfet de Barcelona )atia
perque IZ O tenia a mi les dades ne- estat la carn d'olla del Circol del Litessäries. Va prometre, perb, que tes ceu. No pas que Don Jovino bages
posaha a la disposició del jutge ins- estat soci d'aquest Circo]: per() ell
tructor del sumad.
anava per tot arreu i ho tenia tot
pagat. Representava, en algus càrrec
modestament retribuir, no menys que
això Es, el rei d'Espesan. Els
senyors devots les casades úselebrades que a Barcelona foren els principal; puntal. de la monarquia, te."
dones, per a Don Jovino, fill lattlennte
i encirat d'un poblet d'Avila o (AlArran de lt convocatbr :a de rAssem- bacete, totes les atencions. Encara no
bita de "La Falç". un grup de socia he escandallat prou qui convindria
de l'esmentada entitat ha cursat un que Don Jovino llagues pene* deis
manifest del qual extrajera els se- catalana de parla aragonesa que el
güents par-ajarais:
convidasen a dinar, a l'Opera i a
"La coexistencia evident dintre la des en cobre; pera, estic segar que
nostra entitat de dues tendències opo- tots els altres, per a ell. ere, "IIMOS
sedes en procediments, si be molt
groseros". Don Jovino, n
a Ima
respectables, la una "política", i l'al- tios
paraula, no era pas, com Cervantes,
tra "apolitica". Luneta en la Orgiaca el eastelli que ha eoneget Canteen
.ssemblea pel triomf del seu criteri,
capacitat intelligent i cordial;
i cal, al nostre entendre, que tots els oarel)
bé que, com Calderón de la Barca,
SOCiS donin la teca adhesi6 a aquella
vingut a combatre-la, per6 alguna
que mis s'adigui a la sm concepció 'fla
cosa n'ha preat i retingut (recree:den
política.
aquella caneoneta catalana en "El
Si el nostre noble no hagués c o de su Deshonra";
mençat a tenir una vida prónia, fóra Pintor
justificable la persistencia duna ticAnee, minyonetes,
tira ''exclusivament patritlitica", de
a ballar al clima.);
retrobament nacional. "apolitica", en
loa paraula: avui, però, no es aixi.
:N yui cal orientar "La Falç" en un sino el castella impermeable, devot
sentit politic, en un semit interven- d'enearregar la missi6 imPerielieta
cionista en tots els ordres de la vida elements inquisitorials i policiaca;
partidari exasperat de la bella llendel nostre noble.
Esta molt bé i no sha d'abandonar gua castellana sobretot per la SeVa
cao moment aquella tasca Pura- ignorancia de totes les altres; estirat
ment patriótica que aempre hem rea- i buit; colonitzador i parisit.
Sempre havia tingut prou pena,
litzat, però ami aixei no n'hi ha proa.
Les exigeneies del mornent que vi- Don Jovino, de sentir parlar el cavim obliguen a una actuació conjunta tala: era una cosa que li recargelava
en el sentit patriòtic i en el social els nervis. (Cortt P od i a no Parlar-se
sense preierencies ni postergacions, i espanyol en una mena de possessió
tots aquella que no acallo aqueat do- maniota?) Perb l'obtenció i la insble afany són elements que van contra tauració de l'autonomia catalana, i
la Iletra i contra l'esperit dels nostres sobretot el reconeixement de la cooriEstatuts: som nacionalistes d'eaquer- cialitat del nostre parlar: veda aci
ra i cal demostrar-ho."
el cop terrible per a Don Jovino. Seres opina Don Jovino, el castella
no és fet per a conviure, sin6 per a
dominar tot sol; i el seu geni ea un
La tasca de la Societat
tire que va a l'anèmia quan cesaa la
seca preponderancia, i sobretot el set/
d'Atracció de Forastera
avantatge, tan fet per a una llengua
terminant i que tanca de cop, de l'exEn la darrera sessió tinguda per la clusivitat oficial. Don Jovine, tota la
Junta Directiva de la Societat d'Atrae- vida poc partidari d'anar a viure al
cid de Forasters, sola la presidencia seu poble nadiu, on (si Es d'Avila)
del senyor Madi Rubió i Bellver, fo- hont sent tocar les campanes, dimane
ren presos els acoda següents:
l'hivern, per a guiatge dels 'v'ianants
Expressar al vocal senyor Lluls que caminen entre la veu indistinta,
condol
de
la
Junta
Ventosa
el
i
Duran
o be (si as d'Albacete) fa prop d'un
pel traspàs de les seves germanes
any que no plou, pensa que potser
Eulälia i Na Maria de Montserrat; hauri de ier-hi cap per a unes vaveure amb satisfacció la rnillora ex- cantes Ilarguest a Barcelona hi ama
perimentada en la seca malaltia pel la genteta del país; aquesta gent, no
vice-president senyor Francesa Puig contenta de guanyar diners, velen mai Alfons; admetre com a soci an- nar-se i tot. Excés abominable! Don
meran el senyor J. Lleuger i Mares- Jovino ja no és dels olinipics: el seu
tany, industrial d'aquesta ciutat; adre- nom de fonts li ha tallas. I Don Joear-se al senyor ministre d'Estat i al sien no era sitió un norn: vegeta quin
president del Patronat Nacional de! drama.
Turistue per tal d'interessar-los en
Perä encara, amb el Sestil del granrecitació de les informacions que per dios. es pensa disser un embije de
radio es donen, perjudi ,:ials per a Es- la civihtzaci6 ell —
panya en general i partieularment per de un dialectol"). Castellana iHuitres
a Barcelona, recolzant abrí la ram s - vindran a les nostres citedres, a les
aya que en aquest sentit ve realitzant nostres tribunas. Seran els actius, els
en la premsa el delegas a Londres útils, els brillants, els capaeos de
senyor Joaquim Bosch; facilitar car- compre:vire que Espanya es mea viva
tells de turisme per a l'exposicib de
mis varia que no pas una caserna
"Jornades de Palestra'', que lindes ce una cacorca administrativa fosca i
lloc a Igualada; concedir la medalla polsosa. Penó Don Jovino ja només
de l'entitat per a isser adjudicada en ens servirla d'espanta-ncella.
des tirades de primavera de l'Assoei6 de Cacadors "La Torcaz - ; coBELLAPILA
ntener delegat de la Societat a Terrega el senyor Angel Oliveres i Guart
director de l'Escota d'Arts i Oficia
Artístirs, i a Mostaganem
el senyor Francesc Segura; agrair al
senyor Claudi G. Bowers, arnbaixadoy dels Estats Units a blexic, l'elogi
que len de Barcelona, publicat per
"Acri lm Fannarnica", Orean de la
Programes europeus
Carnbra Espanyola de Comerc d'aquella capital, i felicitar l'Oficina de
selectes
Turisme de Catalunya per la guia
deis serveis d'autobmnibus que araba
D'aseste, 6 d'abril de 1994
de publicar.
El vocal secretari, senyor Manuel
Riel, dona compte de la celebrarlo
1910. — Urealau, 916 metros.
de l'Assemblea de la F. E. S. I. T.,
a la qual pertany la Societat, tinguda "Les alegres enmares de Winda Saragossa, per haver-hi concorregut sor", brera cbmica de Ilicolat.
junt amb el vocal senyor jaCiOt Mont191B. — Langenberg, 456 m.
flor, en representaciä de la Socierat:
fati avinent la importancia de la re- "Bon .ialse", opereta de 1-l1111unió, a la qual essisti la representa- nerke.
rle, de trenta-tres Sindicara d'inicia1930. — Torro Elffol, 1,389 In.
tiva, una delegació de la Comissió
Parlamentaria de Turisme, sial com Radia-leatre: "El ea $ de M. Pidels acceda presos, favorables sets ese"-.81 "La renda rtalgera". •
eh a l'aetuacie, de les entltate que
10.415. — Mili, 3139 metres. -La
desinteressadament des de fa ~In
anys vente treiallant per la creixen- filia del Timbal mejor", apera
d'Offenbach.
aa frl turisme receptita
La Junta va donar-se per assaben20'00. =
regibnal,
lada d'haver estat encarregat a l'Ohcine, d'acord arnh la (leb Turisme de 1.500 metres. Concert d'arome.

L'assemblea
de "La Pie"

La T. S. F.

Catalunya, l'estampacid i repartiment
del programa de les Festes de Primavera, confeceinnat per la (*m'instile
municipal corresponent del qual ¡han
fet edicions en eatala, meten i francés.
Per la secretaria general es dalia
comete de la visita del delegat a Bilbao, senyor Josep Ribera i Font; de
les eomunicaciona rehudes d'altres delegats i di les taravanee 1 vaixelle que
tenen anunciada llur vinguda per al
mes d'abril.

1

- Cleenoblell3fflco(rta.
Comer'. varad,: Lehar, Regate»
Planquette.
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LA PEL.LICULA MES ALEGRE
UNA HORA DE RIALLA CONTINUA
CADA 'RALLA UNA ESCENA

EL CÍNEMA
LES ESTRENES

«Dofia

Fra neis quita»

Perqui de fet no tenim res o, atinemos,
ibärIca Filme, S. A.
Finnina
res del que cal per fer un hora film: No
Film produït ala estudis de la E. C. E. tenim diners; l'espanyol, cert, és parlat
S. A., basa en l'obra del mcstre Ama- per nacions i per nacions, però totes podeis Vives, supervisat pcl seis tal .1. bres; els nostres actors són dolents; el
Vives i Giner, dirigit per Hans Beige nostre teatre és dolent; la mitra literendt, amb decorats d'Herbert Lipps- ratura vio d'un record gloriós que no is
chita, dialegs de Francisco Elías, foto- més que un record, però la glòria de la
grafía d'Heinrich K.aertner, so de
qual está mis en les Paraul es i rart de
Luis Marquina i música del mestre dir-les que no en l'acció, i el cinema és
Vives "adaptada" per Jean Gilbert, acció. El nostre paisatge, ¿qui pot deamb el següent reportionent:
mostrar que sigui el mis bell del món?
Doña Francisquita, Raquel Rodrigo; (I, a mis, zis que totes les acciono han
Aurora, la Beltrana, Matilde Vitaques; d'ésser acomplertes en els mis bello paiDada Francisca, Antonia Arévalo; satges del món?) I parlem del paisatge
Fernando, Fernando Cortés; Cardona, quan els films co fan ja de rap a cap
Antonio Palacios; Don Matias, Ma- a l'interior dels estudis. I què mis, ennuel Vico; Lorenzo, Félix de Porté:. cara? Ah! la música. Evidentment, tenim bona música. Perú ¿qui dirá. que
Era cosa generalment admesa, encara Espanya ocupi aquell primer lloc que ens
que hom s'esforcés a enganyar-se es- volen fer creure?
crivint ditirambes que ningú, només quaEl nostre món cinematogràfic pateix
tre pobres cavalls blancs, no es creia, que d'una inflació monstruosa, i a cada film
la producció de pellicules espanyoles feta n'hiem de tocar les conseqüències perquè
a Espanya per espanyols era una cosa un film, un cop fet, é g una cosa mateimpossible. Aci—es deia cridant fins a rial, que toca de peus a terra i al qual
eixordar-se, i sense preocupar-se de de- no se li poden enganxar parasoles altimostrar-ho—tenim els paisatges més rne- sonants a menys que no les cliguin els
ravellosos del mal; tenim la Ilengua mis seus personatges, que no guareix de res,
bella j mis estesa, tenim els mis alts o els actors, que encara guareix de
artistes, la música més excelsa i els li- menys.
terata mis sobresortints. Però els films
Patim d'inflació, d'aq uell matei x fin
ha--xamentdlshigoquemp
que ad es produien eren, lloant-los fins
als núvols, la mediocritat mateixa. La vien fet grans coses perd nue ja no e's
culpa, cris asseguraven, era dels tècnics. el nostre temps, i conservem aquell anI ara Hitler ens ha ende un equip de alfabetisme que era l'orgull dels homes
tècnics, i amb tota la técnica alemanya d'armes, que per res no necessitaven la
es de suposar, i amb tota la pompa es- lletra per conquistar terres d'indis i que
Paltrola, s'ha estrenat al Fémina "Doña sembla que per res no necessitin els grans
Francisquita".
productors de cinema a casa nostra.
I ja está. El célebre caricato de serI aquest horror a la Iletra escrita, ho
suela Antonio Palacios, seguint la tra- hem (lit mil cops i ho haurem de dir mil
dició de fer parlar els coricalos, ens ho o deu mil vegades més, és l'handicap
deia al final en fer-nos la critica del mis invencible de la nostra indústria
film que tothom acaba de veure: Ha re- cinematogralica. Ad no s'escriu res
sultat una meravella, que si el mestre perque una vella superstició d'analfabeVives la veies aplaudiria (o cosa au). tisme ens diu que el paper ho aguanta
Els actors són tots genials; el director, tot. No volem saber que allá que en
un semidéu; el dialeg, just; és a dir, la realització no s'aguanta és que tamel film dels films, i ja som els amos poc no s'aguantava en el paper—en el
del món.
paper escrit, s'entén. I és tant mis haPerò el públic no quedà pas tan con- rat el paper escrit!
vengut com això. En comptes de bluif
Som fogosos, tenim inspiració i tirem
i critica feta per un dels actors, hauria al dret; no preparem res, no planegem
preferit no ja una superproducció, sitió res, no estructurem res. I res del que
simplement un bon film. I aixio cal rece- f em no s'aguanta.
néixer que al llenç del Fémina si es va
films que a casa nostra es fan,
veure la nit de dijous fou quan es pro- el Els
primer que sets veu es que no han
jectä el documental sobre la illa de estat escrito. Manquen d'unitat, de conManhattan abans del plat fort.
tinuitat, de lògica; salten i ballen i no
I és que, primer de tot, ens falta mo- diuen res. I el diileg, Des: meu, el diädestia. No ens avenim a realitzar sen- leg! A Jerga d'idiotismes i de crosses,
zills films que poden resultar, un top hom acaba per no veure-hi mis que
acabats, bons films. Ens cal, amb el nos- idioteses.
tre temperament mediterrani—i en cineI tot això és perquè sembla que de diäma el tenim mis que portugués—inilar
leg tot aquel l que sap sostenir millacales coses, ens complaem en l'exageraciú ment una conversa n'hagi de saber esi en el superlatiu, i quan surt l'obra, criare. Es tan fiel! parlar! Ah, peró
neta de rescuma de les gratis paraule.s és tan dificil dir coses!
que s'enduu el vent, ens sentim decebuts
Dir coses. Heus ad el que ha de fer
i descoratjats. O aleshores is quan diem: un film: dir coses o explicar 'una bisHo tenim tot, dones hem de fer-ho mi- tbria, qste és el mateix, però explicar-la
flor que ningú. Ara no ens ha sortit de manera que el qui escolta ¡ mira comper alai) o per allò. I amb això tornem prengui a cada minut que passa una mica
a caure en el mateix pecat de supirbia. mis l'argument; que no hagi de tornar
evitara; que si algun can queda per
gar, es lligui al seu temps que, com
en la música, Es un temps matemàtic i
rigorosament previst; que no s'entretingui en coses Mútilo; que no pretenUN FILM DELICIOS
gui emocionar amb escenes sense foro
ni fer riure amh truco vells de mil anvs.
i des de mil i un anys sense gräcia.
I que tot aixb es vagi dient amh una
marga seguida, amb acceleracions a determinats indrets i pauses en d'altres.
seguit seguit fins al final, o sigui
amb all6 que els técnico en diuen ritme.
I aisth. ¡brin is la técnica i tot abch
es pot fer s'ha de fer, amb ploma o
mäquina trescriure 1 quartilles. Tot el
PIEROUE
Que no es trobi a les quartilles no hi ha
SUISJUOA
tecnic, per alemany que sigui, que pugui
APRISIONA
imnrovisar-ho.
No cal sin6 fixar-se en la música.
ENTUSIASMA
,tHi ha res de mis escrit. de mis anotat
lvii exclusiva Federar S'ay i previst que la música? Cada pompis 4-

una conseqüència de l'anterior i tot va
lligat en un fluir lógic i segons un ritme. Imaginen, ner un moment, que aga
una obra deixada per acabada pel sent-feu
autor, i amb unes tisores en fein trossos
i després aquests trossos els disposeu en
un ordre diferent, per servir una altra
idea. Que en resultarä? No volem ni ima
ginar-ho. I, no obstant, he hem vist.
Es a dir. hem hagut d'escoltar-ho.
Un film és. dones. com l'execució d'una obra musical. Cal. dones, que si volem fer films abano els escrivim.
Perú així toril l'escriure música exigeix la subjecció a unes regles, l'escriure simplement, quan no es tracta
d'una carta familiar o de la Ilista de
la bugadera, requereix també les seres.
M. Jourdain parlava en prosa, is cert,
sense saber-ho; perb per escriure-hi, la
inconsciencia de M. Jourdain serveix de
ben noca cosa.
I amb tot això, "Don Francisquita",
com queda?
Ah, si. L'obra del mestre Vives ha
estat. dirfem, descabdellada per a explicar-nos-la com un enamorament de
veinat. Un esttrdiant que acaba d'arribar de Salamanca enamorat d'una cantadora, s'enamora de sobte d'una confitera que, de sobte, s'ha enamorat d'ell.
La cantadora té un protector ric que
acaba per protegir els enamorats, i la
confitera un enamorat vell que resulta
nue is el pare del seu enamorat jove.
Penó a rinrevis de totes les histbries
de reinas, ad ningú no passa cap disgust fort i, si el passa, no d demostra.
Sobta una mica que, de tant en tant, els
acMrs principals es posin a cantar, perb
aleshores hom recorda que el film és
Irrt de l'obra del malaguanyat mfatre
Vives. Llästima que el ticnic del so no
='hagi adonat que en el cinema els grans
don, de veu no resulten. perque, si no,
hi hauria alguns fragments bono d'escoltar. ara oeriudicats oer l'estridincia
dels viollns. Francisco El nas ha improvi s at un dale que segurament s'hauria
ajustat ai Cine hatrrien improvisat els actors deixats en llihertat. Bona fotografia. El cameraman ha coMplert quasi
sempre amb la sena obligari6, que actualment ja no es pnt considerar altea
orn•a l'aconseguiu- una bona fotografia
Dels actcrs sahriem pas qu'e dir-ne.
Félix de Pomès. ja amb practica cinematográfica. hi fa nn bon paner, perb no
va o-oler sortir al final a rehre, com el=
altres. els aplaudiments del palie. L'encarregat del muntatee, divagant constantment: el director , inc
u havia ja produit
a Alemanya alguno films de Liane Hayd.
indecís.
En fi. la producció meament copanoria pot estar satisfeta. Menvs la fetografia. =i evcentnem enca ra la d'algun=
rilms de Florian Rey i alzan de Rento
Perojo, no té res a aprendre. Per le< altres ce, ‘ d el que ens puguin venir a
ensenyar de fiara.
A. FERRAN

IMMINNEMENZIMMINIZI

URQUINAONA I

D'UN FILM A

Sacrificó todo por un
amor... su corona, su
país, su hogar. .
su alma entera.
-eort. JOHN GILBERT
lan Keith • Lewis Sume
Elizabeth Young
Director Retobo+. Voonenlion

Metro- GoldwYn -Mayer
Nota important: Aquest film no
es projectarà en cap altre saló de
Barcelona durant la present temporada.
11111111111111 11111111111111111 1 111911111111111 11 1111111111111111 1 1111111111

Els dibuixos animats,
poesia del cinema
El dibuix animal representa
el triomf de la Unja i el color,
de la imatge i de la fantasia.
Es l'obra mestra ¡ una de les
més altes Si no la més alta expressió de l'art cinematogràfic.
En ell tot es inspiració: l'assumpte, la fotografia, el ritme,
la música i els sorolls, tes paraules i els silencio, el moviment ¡ el marc aún tributaris
la nnaginació creadora del dibuixant, i (plan aquest flibuixant
és Watt Disney, boots pot dir que
el cinema ha lrobat el sen geni
poètic. A ell (leven) els Mickey
Motive ¡ aquestes petites obres
mestres les "Silly Symphonies",
en les quals, per mägia del pinzell, el color ha vingut a ategir-se al dibuix, per la riquesa
infinita dels seus tono.
En l'homenalge a Watt Disney,

COLISEUM

que tindrà lloc durant la setmana del O al 15 d'abril, al cinema "Actualitats", el nostre
públic tindrin Ileure d'admirar un
programa complet de dibuixos
animats compost d'una selecció
de filias del "Mickey Mouse" i
de les delicioses "Silly SymplioMes" en colors.

LES ESTRENES D'AVUI
"SUBURBIOS"
"Datos lee rues"
Victor Trivas, director rus, ha dirigit aquesta pellicula, inspirada en la
novena "Hans les raes", de J. H.
Rosny, membre de l'Acadèmia Goncourt. Han collaborat en la realització técnica d'aquest film: Alexandre Arnoux, autor de rescenari; Henry Duvernois ha tingut cura dels
lego, la música de II. Eisler ¡ fotografia d'A. Andreiew.
En el repartirnent trobem artistes
provinents, quasi tots ells, del teatre

DI

LLIINS,

ESTRENA

FANTASIO

La novel'. d'una dona Incom-

presa I la tortura de la geloala,
sobre un fon. d'orIgInalltat no
Iguala'
aleta 1 demä, d
Mes del doble programa del bon humor:
"ALIAS LA CONDESA" I "COCKTAIL MUSICAL"
86n dos filma Paramount

d'abril do feik

f

francés, entre els gneis hem de recordar ',Vladimir Sokolov, Madeleine
Ozeray, Paulette Dubost, etc.
Romain Pinés es el productor d'aquesta cinta, que s'estrena avui al Capitol.

"EL ASNO DE BURIDAN"
Selecciono Filmbfon estrenen al CaDarrera una carrera «sita laces.
santa una producció que la conugra talunya un film "Pathé Natan", del
com la mas excelsa actriu dele qual coneixem únicament els intèrprets Mona Goya i René Lefèvre;
nutres dies.
aquest darrer interpreté "El milió",
de Rene Clair; mes tard rhern vist
en films lleugers, aemblants al que
avui s'estrena.
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CAPITOL
Drama dels baixos
fons socials
lii
segons l'obra de

L'ALTRE

Avui, dissabte, tindrá lloc al Nou
Iban el Gran Concurs Internacional de
Ball Amateur, organitzat per la -Metro
Goldwyn Mayer, el primer premi del
qual consisteix en un viatge gratuit danada i tornada i estada a Hollywood,
ofert per Joan Crawford, a la parella
guanyadora del Concurs europea.
La 2 ceo Goldwyn Mayer ens prega
que previnguem el públic que l'afavoreixi amb la seva atenció que, desitjosa
d'organitzar aquesta festa d'una manera popular perqué tothom hi pugui concórner sense limitació de cap mena, ha
volgut efectuar la competició regional en
un local popular perquè hi puguin concórrer totes les classes socials, i anuncia
que la competició nacional per a aquest
Concurs tindrà lloc a Barcelona en un
dels mis selectes hotels d'aquesta capital en data que oportunament s'avisarà;
concorreran al dit Concurs les parelles
seleccionada a cada una de les regions
espanyoles on s'ha verificat aquest Concurs.
En la gran festa organitzada per a
aval, dissabte, al local del Nou Món, se
celebrará un gran ball públic, al qual
post ran assistir les persones que ho desitgin; en aquest festival es procedirà a
la selecció de la parella guanyadora
per a la regid catalana.
Han ofert llar cooperació per a prendre part en aquest festival artistes de
gran mirit, entre els quals hi ha la
magnifica parella de ball Lluisa Rivas
Cacho i Lupiani, Marina Palmero, "vedette" del teatre Nou, i altres sensacionals atraccions que es troben actualment
a Barcelona. També hi concorreran i
assistiran al Jurat els ii4ustres artistes
Lupe Rivas Cacho, Matilde Vázquez,
Raquel Rodrigo, Irusta, Fugazot i Demare, i assessorarà el Jurat el notable
professor López, campus del tnón de ball.
El local del Nou Món quedará decorat i será amenitzat per diferents orquestres, i en el Concurs es donaran a conèixer les novissimes partitures de "Alma de bailarina", la genial creació de
Joan Crawford, que ofereix el prerni
per a aquesta important competició.

El

AVUI, ESTRENA

Teatre

Poliorama: "Aquí está mi
mujer", de Gabirondo, Morcilio i González
Una estrena? A penes alçat el teló
esas adonent que aquesta obra havia
estar ja representada al Barcelona,
segurament signada per uns altres autors. Després, en un entreacte, pela
passadissos, hom ens digué que lambe ho baria estat a l'Espanyol. I bé,
direu: quina preciositat de comedia
aquesta de la qual tants autors —diguem-ne autors— se n'enamoren?
Ben poca cosa: una facècia, a base
d'un diplomàtic turc, que viu a París, molt gelós de la seva maulee,
i ¿'usas "quid pro quos" häbils que
unes vegades compliquen ¡ d'altres
frustren la persecució del marit.
L'obra és, doncs, un vodevil que hom
pot fer en rosa —com ara al Poliorama— o en verd —com a l'Espany-ol—, segons el to del diàleg.
Ara que no acredita gaire els arranjadors, de posseir gaire bon all clínic.
Seas dubte deu ésser una obra que
s'haurä fet molt en certs teatres de
París. Però al teatre Barcelona no
tingui èxit; a l'Espanyol passi sense
pena ni glória; al Poliorama h¡ ha
estar acollida amb indiferencia.
1 hom es pregunta per que ens presenten, com a estrenes, aquesta mena
de rescalfats. Són coses que nomen
palesen la manca de direcció d'una
companyia. Si no tenen obres originals, si els autors madrilenys una mica cotitzats no volen donar obres
inèdites a una cornpanyia de Barcelona, valdria la pena que hom es preocupes d'encarregar traduccions d'a y
-torslvena,imquho
fes reposicions. Be nhi ha proa d'obres entre traduídes i originals en el
repertori castellà, que el públic actual
desconeix o té oblidades, i la reposició de les quals probablement seria
un exit. Peris hom es llança en atines tes latituds a fer teatre, sense coneixer-ne res, sense saber-ne res. I després hom es plany --quan és fatal
que aixi sigui— del iracas.
En fi, la companyia la interpretó
ansia aquella bona voluntat,
a n ua coratge, diriern millor, que ja
vam subratllar en la primera estrena.
D. O.
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git per Andreu Guixer, celebré el dia

primer el seu benefici, i posà en esceni l'obra de Segarra "El Café de
la Marina". Fou interpretada pels elements següents: senyoreta Ribes, senyor Permanyer, senyoreta Borrelles,
senyora Ricard, senyora Vinyes, senyor Mingo, senyor Borrelles, senyor
Balasch, senyoreta Duran, senyoreta
Riera E., senyor Enric, senyor Folch,
senyoreta Paytubi, senyor Santa, senyor Guixer, senyor Ariño, senyor
Bargalló, senyor Garcés i senyor Ventura.

A les comarques
TORDERA. — La Secció de Teatre de "Palestra" de Sant Pol de Mar
va representar, el dia 25, a la societat
Amistat Catalanista Republicana, el
drama d'Iglésies "Foc nou" i el diätea "L'aigua miraculosa". Van ésser
dirigides pel senyor Joaquim Pou
interpretades per Victòria Castanyer,
Josefa Oliver, Ester Pujol, Carme
Maria Villä, J. Vives i Roig, Enric
Guasch, 3. Vives i Ginebra, Josep
Brunet i Pere Perpinyä.

La Música
PATRONAT DE L'ORQUESTRA
PAU CASALS

sals amb una elegància inimitable 1
amb una riquesa de matisos insospitats, que feren de tota l'execució, de
cap a cap, una pura meravella. Quant
al "Concerto" de Schumann, cal die
que poques vegades un auditori hauri
estat tan intimament commogut com
aquella vetllada per la passió intensa
i l'ensomni poètic del gran románticl
i enmig daquestes dues obres, la Suite
núm. 6, en "re major", de Bach, per
a violoncel sol, amb la seva austera
grandesa i la profunda expressió que
es mostra esquerpa al qui no siguid
com Pau Casals, un artista excepcional. Boccherini, Bach, Schumannt
tres mons ben distants i exclusins,
en els quals, peró, l'intèrpret prodigibo ens fa viure plenament amb la
mägia del seu art, sense adonar-nos
de les sobtades transicions; i és que
Pan Casals ens fa viure la Música,
tota la Música, en el mis alt j noble sentit del mot.
Hem de dedicar un bon elogi a la
tasca del mestre Toldri i de l'Orquestra, que tothora es mantingué en el
terme just quant a sonoritat ben equilibrada, i trobä en cadascuna de les
obres executades rexpressió precisa.
El mestre Casals i els seas collaboradors foren ovacionats durant teta
la vetllada amb un entusiasme que
palesava prou l'emoció desvetllada en
tots els qui assistiren a aquesta superba sessió.
B. S.

Recital Pau Casals
Una de les festes mis solemnes i Llegiu cada dijous
de jerarquia mis alta que ens ofereix
la nostra vida musical, hom sap que
MIRADOR
is el recital de violoncel amb que
anualment el mestre Pau Casals obsequia el Patronat de la sena orquestra. Enguany, com cada any, aquesta
magnífica manifestació d'art ha tingut
lloc enmig de l'entusiasme fervorosisConcert d'orquestra a rOtte6 Gra.
sim del nornbrós auditori que formen
els que saben sentir l'honor de col- cienc.—El programa que desgranaran
laborar arnb adhesió a l'obra del els artistes Jaume Llecha, violinista, i
mestre Casals; i per be que l'entrada Maria Carbonell, pianista acompafas limitada com hem esmentat, po- nyant, en el concert que ambdós doguérem tenir el goig de reune la sala naran al local de l'Orfeó Gracienc
ocupada gairebé totalment, fet que diu avui, dissabte, a les des: de la vetlla,
amb eloqüencia que els esforços i sa- será format per les obres següents:
Primera part. — "Sonata en do me.
crificis realitzats pel nostre gran artista arnb una tenacitat i vocació d'a- nor" (Grieg): I. Allegro; II. Allegretto expressivo alta Romanza; IlL
Pbstol no han estas, sortosament, ineficaços. Encara no hem arribar, és Allegro.
Segona part. — "Concert en si mecert, al que caldria; encara haurien
de sumar-se altres masses a aquest sor" (Paganini-Manen): I. Allegro
be!' esto( que formen els patrono de non tropo; II. Adagio; III. Rondó.
Tercera part. — "Extase", primera
l'Orquestra Pau Casals, i, sobretot, és
urgent i indispensable, per a la defi- audició (Gaubert); "Voies blanches
nitiva consolidació d'aquella obra, que au crepuscule", primera audició (Gauarribi la protecció oficial i permeti bert); 'Amorosa" (Morera); "Ronuna activitat constant a l'Orquestra. dó" (Mozart - Kreisler); "Caprice
Peris inentre tot això ve, ens hem viennois" ¡Kreisler).
de felicitar del resultat obtingut i hem
Associació de Música "da Camede ¿emanar a tots els qui estimen ra". — Avui, dissabte, l'Associació
la música que ara mes que mai apor- de Música "da Camera" ofereix als
tin el sea concurs. D'ad a pocs dies seus. components, amb carácter d'excomençaran els concerts simfònics de clusivitat, el cinqué concert d'orquesl'Orquestra Pau Casals; cal demostrar tra del curs actual, al qual han de
que l'actuació de la nostra orquestra seguir-ne encara tres mis, els de l'Orés absolutament necessària a la nos- questra Sianfónica de Madrid í el que
tra vida espiritual i a la nostra cultu- tmdrä per figura cabdal el gran viora; cal que la sala del Palau aparegui linista Kreisler.
ben plena cada dia de concert: que
El concert d'avui está confiat a
la presencia d'una gran massa de pú- l'Orquestra Pau Casals, cada actuació
blic sigui el millor i mis apressant de la qual constitueix un fet artistic
estinnil a aquella collaboració total de la mis alta categoria. L'exquisida
titte esperem.
pianista Francesca Madriguera aporDel recital del mestre Pau Casals, ta a aquest concert la seca lateada
¡qué podriem dir que dones idea jus- coHaboració. El programa establert
ta de l'encis ¡ de l'elevació en que és el següent:
tothora mantingué re sperit dels
Primera part: "Obertura-suite en
oients? Enguany actuä també l'Or- do mator", J. S. Bach, orquestra.
questra, que sota la direcció d'Eduard
Segona part: "Concert en la meToldrä acompanyä el "Concento" de nor", Grieg, piano i orquestra.
Boccherini en "si bemoll" i el de
Tercera part: "Vuitena sirnfonia",
Schumann en "la menor". La primera Beethoven, orquestra.
d'aquestes obres, tan graciosa i pura
Dirigirá el concert
mestre
de 'Mies, la interpretä el rnestre Ca- Pau Casals.
inummeememme~emummi numemementmenemmumeni
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rampells del senyor Marraco

El Consell de
abandó deis El ministre de Finances pren re- Ministres ha no problemes de presàlies contra els republicans menat els ambaixadors a
primera ensed'esquerra
Madrid, 6. — El ministre
—El que jo he (lit i torno a
Washington i
finalices, aenyor Marrar:U,
repetir és que aquelles persones
nyança
pres del Gunsell ha inarxat al scu que exerceixen earreca de confiança
mittiaire em
despatx oficial, ou Ira rebut
París
Declaracions del 'puta' periodistes i els manileatat el roixo al mia u departarnent — cal
El lamentable

Se31141 YA

MACIO
de
des-

els

del

LES

CORTS DE LA REPUBLICA

Ha continuat la discussió deis dictàmens
sobre el pressupost del ministeri d'Estat
i l'augment de les tarifes ferroviäries

rete-

ha

reprs

la

interpellació sobre politica

comercial exterior

Et senyor GOMEZ (Trifon). Jo
Madrid. 6. — S'obre la sessió a
que estigniu compenetrados amb
aegiient:
no se guinea condiciono ia falta
un quart de cinc, sota la presidencia
—En vista de la reptignáncia mi i ainh la política que al da- El viatge a Roma del senyor
senyor Mascort
reunir per a éaser ministre, pero en
del senyor Alba. Als escons uns
que mostren envere el (Jo y ero, I, u ant del depzirt ameró !malita°.
l'actualitat, en materia ferroviaria sine
diputats. Desanimacid completa a les
Madrid. ó. — Davaat ei persistent per eansegilent, envera ineu, els Com qtle hi ha el cas que el diPita Romero
los mateixes eme el miniatre de Fii Ilegeix l'acta
tribuno.
Un
secretan
estar d'irresolueld en qué es troben partas d'eequerra, us agrairm reatar dril Balo-. de Cradit Erle
nances. oposat a l'augment de tande la sessió anterior, que queda aproal g una problemes relatius a la prime- que fessiu pública la convenienlee Aixl pensava abana de seure
asenyar Itamon Yiguri, ha-Fien
S'anuncia una combinació vada. SeguidainClit es Ilegeix el desra erina/ya/tea, alguns d'ells de tal
a! rifle blau. Crec que la mala situaneeopial
el
Arree
de
tresorer
natas ordinari, i la presidencia coticegravetat cona Iabonament als-mestres cia que els gnu neulich llaeS
c . 5 que travessen les Companyies
riel nou d'esquerra repude governadors
deix la paraula al scnyor 13adia, que
de les gratificazions per adults, l'estar Eadmiinstraciú patita-a, j er Irrt!
ei deu a l'augment de despeses i no
continua la seca intopellaciú sobre
blioalla quo presideix el senyor
dabandonament de ics escotes els ateetes a aquesta
Madrid,
6.
—
Des
de
les
deu
del
inati
a la disminticO d • ingressos i aquota
caneca, l'etapa des Azaña, Ii he dentaria( la ditaissiú fins a dos (marta de dues de la tarda ha política comercia; exterior.
lustres de les quals force nomenats
disminució d'ingressos s'agreujari
per a restraneer, i altres dc no menys d'aqueet InOilleill no poden cata p- del seu carlee. Que jo sàpiga, no este reunit a la Presidencia el Censal; LA INTERPEL.LACIO SOBRE
amb l'augtrient de lea tardes i amb
importancia. els diputats mestres han
t alob la contienen ministerial, In i ha cap ine, s vas. per;) ei n'hi de ministres.
la disminució do viatgers. (AplaudiLA POLITICA COMERCIAL
visitat el ministre i el director gene- ja que ells s'expreasen en agites( l'aguas algun idtre, procediria
mente.) En aquesta casos crea ferEl ministre d'Estar, que ha estat ei
(Ocupen
el
banc
blau
els
ministres
ral del ram.
mainent que laugment de tardes no
primer a sortir, ha dit als periodistes de la Governació. Indúatria i Comerç
sentin Eatie dracidit, sa no atenen
El senyor Mascort. diputat de l'Es- aquesia advertencia, a destituirfaca augmentar els ingressos de la
lta
rebut
els
correaponents
que laaventase
COMENTARIS A L'ACTITUD placets, hacien estas nomenati ambaixa- ¡ Instrucció Pública.)
el:cha catalana i rnestre nacional, Ir', pnix no puo cana-Mi-e amb
C e nmanyia. Jo atoasen° que es porti
El
scnyor
BADIA
es
remo
als
corespecte daquest assumpte ens ha
DEL SR. MARRACO
anin una hei de bases de ferrocarrils
dora a Washington i Paris els senyars menearnents d'aquesta interpellacid,
ella després do la furnia en que
manifestat el que segneix:
que sereciai per a reicare, no tan
L'Emiliano Igleaiaa. en sentir Calderan 1 Cardenas, respectivament,
en la qual raposa els seus punta de
—Tant el senyOr Madariaga com el es produeixen, per haver deixat eta comentaris que es tejen per
Després el ministre d'Estat ha dit que vista
sola el p roblema ierroviari. eina per
sobre
diversos
aspectes
del
coa coordinar els transports per via
senyor Aguatim ministre i director de tenir en ()lis itquella cOnfienea
el vinent Canse!l de ministres que en merç exterior. Recorda que despees
l'actitud
del
senyor
:Marracq,
ha
a
que
abane
em
refereiXn.
general cl - In.struccid Pública ropecfèrria i carretera.
celebri es (lactan del seu viatge a Roma
fet les segfients manifestar-1(ms: per iniciar les negaciacions anunciades d'haver catar nomenat delegat per tal
Recorda que els radicals van premamen:. reconeixen la urgent nenesIleferint-se als assurnptes
de negociar el convela comercial amb
. cia hOro que es prenguessin anib el Varia.
sentar una esrnena que fa. mara el
s;tat de restare aquesta ',roblones. Finsneis tractats en el Consell —jr
Eranea,
en
iniciar-se
aqueeta
inierßenyor Guerra del Rio, quan es va
Alguna d'ells haurien quedas resolts de ministres, ha dB que el mas actituds cenit aquesta. No esta be
El sCilyur Salazar Alonso ha dit que peltacia, dels bancs de l'esquerra sorlactar del problema deis ferrocarril&
am b el non pressupost: pm') ami) aortint era que sliavia signat parlar de repugnaneies que ele slaria designat per a gOvernador de tí la censura que simia declarat a
a les Constituents, en la qua; deien
:a prórroga es prorroguen també l'autorileació per a reorganitzar Ironres del non partit d'esquerra Valencia el salvar Josep Torrero, i qua priori l'abast de les negociacions que
que esteren coniormes amb l'augment
aeuetts camp a de vergonya, i això no o reformar el Patronal dels hans betilell pel Ciovern i per la mino- aviat, potser dimarts, sutinetre a real-o- Espanya iniciava. Parla del conveiii
d'un tres per cent en les tarifes,
enti continuar. No comproac cont
i la radical 5 seguir oslentaid vada del Cansen de ministres una petita entre Espanya i run,guai i de lea
sempre que l'augment los solament
s'estan concedint (Tedies extraordina- de la República. El aenyor Mar- earrees. Te ara el partit radiral combinad() de governadors.
nostres
exportacions
i
importadons,
per als articles de luxe. Exactament
—Tenia noticies de Valencia—hom
ris per tantes i tantee coses i en canvi rae° la el propòsit de posar en el poder a les n'alta. els pantai
fa
ús,
en
suport
de
les
acres
atirigual que diuen ara ens social:ates.
ha pregunta:.
no es fa el mateix anth aiab de l'ense- explotad() algunes de lea finques lans h e- un posats, i mentre el
inacions, d'importants 'cifrei i darles.
(l'otaren' l'augment de tardes Ureasenyanea primäria. A pecar del boicot que pertanyen ot dit Patrininni
—Ara me'n vaig sl ministeri a asan- Es dol de la habla que ha sofert el
aqui i al l'arree no es fara bentarmie del que iii hagi.
vieries del la per cent, sempre que
que es fa amb el ministeri d'Hicenda ¡ dedicar els interessos que rennostre
comerç
exterior,
degut
princi—Es prendra alguna mesura excepcio- palment a la política que sla seguit rar que r,n.) hi poani lhars urpeo alguns sigui tan solo ner als articles de lua tot Cl nostre, per mesquí que sigui, ileixin a compensar les despeaea mes que alta que ell vulgui.
xe i no per als de primera neceas:tea
Les personalitals patlamenth- nal per acabar ame la soga?
sembla que cl ministre es decideix (fullees que resulten improducper diversos Governs. Aiegeix que si especuladora sense anima que podrien
—No cree que calgui—ha contestat— en males condicians Catan les ;motees ocasiones greus perjudicis a l'ecorto.mia. (Grane aplaudiments.)
per fi a demanar un crèdit extraordi- tives. Ha afegit el minietre que tics han eotnental lambe; les deEl MINISTRE D'OBRES PUnari per a anuests casos, que no ad - lambe eta el personal afecte a elaracions (lel aenyor alarraco en Les mesures que es prenguin saniran relacions comercials amb l'Uruguai,
El senyor GARCIA GUIJARRO:
eplicant paulatinament fina a arribar a c3 troben en pitjor situacie, les que —D'acord en tot cl que ha dir la V. S. BLIQUES contesta al diputad sociaOhren mis discussi6. Mentrestant en
els segiienl a teriara:
ha
emboscats
lista.
Dai que está disposat a qua
aquest
Patronal
hl
la definitiva soluciä del conilicte.
CoiniNsió d'Instrucció Pública m'oEl MINISTRE D'INDUSTRIA aquest augment de tarifes sigui amb
mantellina amb la Repnbica ArgenPer Lilian, el cap del Govern ha dit tina.
-posará al projecte de hei per a l'ad- que han de Sentir-se alludits per
del senyor Prieto carácter prorisienal i mai amb carieagraeix
les
paraules
EL
SR.
HIDALGO
que en realitat na havia trajead caa
euiaicid del "retaule del mar". ad la Indicaeiú que ha fet t no storni 1
(Entren el cap del Govern i els que han estat equenimes. Explica cls an- ter delinaiu. Aquest és el propòsit
El senvor Diego Hidalgo: —1.a noticia a les facintedes pels ministres.
-mcliaundest
eue. si bé és just considerar un delire
tecedents del problema de i ma- a que m'atine en portar el projecte
ministres de Enramares i Estar.)
hieSitra
iloriVarla
de
l'actitud
del
L'ejem/era que s'havia nonienat president
de l'Estar estimular eis artistes i adEl MINISTRE DE FINANCES, infesta que s'ha pres aquesta &cica', de a la Cambra. Jo p rometo que abans
senynr
Marraeo
un
ultrapa
Asará
del
consorci
Bancari
el
senyor
Valero
quirir les seres obres si tenen merit.
Per últim, ha (lit que desitta
des de la tribuna de secretaris, llegeix l'exportada per la eituació en que cs de dos tersos sera a la Mesa de
a part que hi ha en el pressupost con- fe(' tiewtlar que ell no té cap d'alió que es eqititaluni i den re- Itere:1s.
un projecte de Ilei. A. continuada en troba el mercar, perd pensant sempre
tractat de política en el Con- llegeix un altre del sea departament a afavorir teas els raus de la preducci6. les Corts un projecte de Ilei de bases
renació per al dit fi, cree qne abrirla esper11 de v e ntanea. que des ferir-le solainent a alts arrees.
per a tractar de reaoldre aquest ascal •atendre els serveis primordials que vingu t al minisleri havia de- Per la nieva parla si tingués al- sed'?
L'operada a qué ala referit el senyor suinpte definitivament. Espero que si
el ministre dinstruccid Pública.
—Les qüestions que aquests dies ven,
d'aeuell departamena que tan injusEl senyor BADIA acaba dient que Prieto cal que es faci, CÖM ha da, ainh per aleshores no sóc niinistre el meu
eidit ti preaeindir dc ningit, en gin: ;III eärrec exereit per perso- aitres heu qualificat de politiquea—ha
scadarneent s'abandonen i que són
rente la mea petisa successor tingui la mateixa conscianque davant fets na que no tos de la inevit con- dit—a'han aclarar ja, i hann desapargut en aquestes gestions relationades amb toles les garanties iha
e:5 que han motivat a nostra conver- absolnl; però
l'economia nacional cala d'actuar ami) ombra. Aixa ja ho pensat el Gavera. da de la responsabilitat que ji). El
fianea. de la confianea del Goconsuinats
no
te
rilAs
remei
que
52 alnb el ministre i el director geneIrr tala.
Printer ei pensa a fer l'operaci6 que no es pot fer és política a base
tota energia i rapidesa en defeaaa deis
El miniatre d'Obras Públiques ha tila- interesaos del país.
ral. Es clar que la meva posicid re- niedific:q ..el sea pensa- veril. ja n'alivia destituida.
d'Estat a Estar després per un con- d'aquesta ilei, s ima que s'ha nie tendir
nitestat als periodistes que les gestioas
ferent a l'adquisicid del ''retaule de: ment que almetes-A teta els que
cites
Rime i per últim es consulta a resoldre el problema en un terEl MINISTRE D'INDUSTRIA I
EL SR. SALAZAR ALONSO
que hatia fet prop del contractista d'o- (aatatER(a inaMiesta que esta a la el tas amb el ministre de FinanceS, mini brea; atta j o no P
g ar" inercia l'aprovacid de la ineva es tratan- en els casos ja indiech a obligar
del
passeig
de
Recoletos
sifosol
'noria. a pesar désser sol a ruante- ea te. &dime ene que per qualsevol
II senynr fz alazar Alonso: —Nn bres del
disposicid de la Presidencia, pecó de- el qual inidicå que havia ele ier-se pe: la Cambra davant la sittlació actual.
tingut
redititOt
satisfactari,
na
1
1,,clen
..rda en la- Comissid..
Ralle
Exterior
d'Espanya.
al
lo
imporläneia
a qué redes una Ilei definitiva en in
sitja que sobre aquest asaumpte, si
e/V.)1in gandeixin d'alguna p anal- e.meedin
degut a aimi el citat contractistes seguia alune diputat vol fer As d e la Paraoh,
Se suspén aquesta . discussió, i s'en- termini peremptori. Macó no es pusderritió especial e chrree del en slagi expre> ssat el srnyor
NOU MESTRES DETINGUTS
en el seu propeuit de rescindir el com. Ira fati per a despees contestar-los tra a la ele rardre del 'die.
sine.
Mamara..
pcuqnuè
respon
a
la
pressupost.
promis peraent latianea imputada. Los
La part mea dificil i iinaortant
Atenent indicacions que en llur vimanera habitual de parlar Has- ubres caminen, ¡ iins ara hi han es- tots.
ES
REPREN
LA
DISCUSSIO
DEL
problema que ha portat aci el senynr
La PRESIDENCIA enacedeix la
sita de dimarts meren a; sots-secre- LA VICTIMA ES EL SR. VIGURI sic de la u m'e s a aragonesa.
t at intertides 600.noo pessetes. Si el cal- paraula a diversos diputats.
PRESSUPOST O E DESPESES Gemez San José is la que es refere:x
tari d'Inatrucció Pública, aqueas luan
El ministre de FittilllreS, se!cediste les abandona, no la l'a u ra alune
DEL MINISTERI D'ESTAT
ale fons de reserva. Cree que és
Iran actidit al Ministeri nombrosos
Diversos diputats als quals ha conceEL SR. BOLIVAR
remei que seguir-les per administraciú da la paraula el president mio s‘'en al
mestres per asaahentar-se de la con- nyor alarmen. ha manifeslat
Sense nliscussie. s'aproven els arti- concretar quins san aquests fans.
per
evitar
qualsevol
desgracia.
El
senyor
Bolivar:
Per
qua
la
nata
que
ha
fet
pública
que
Contestant una pregunta que dies ensal& ¡ ¡nterve cn el &bit el senyor Gar- cles primer i segon del c apital sego"testa que el ministre donara a Ilurs
cía Guijarro.
peticiona sobre l'abonament deis en- tanta expeetacill ha callat es parlar-nr? No saben (non fer-h.)
senyor GARCI .1 GUIJ.AR RO rcra fati e l sen) ar Ilatesanz en tractorMANIFESTACIONS
El serme GARCIA GUIJARRO ro- formula algunes observacions a lar- te d'aquest problema, diu que no és posdarreriments per classes d'adults, els refereix solament als alts ear- per a imitar Dollfuss o implan- DEL MINISTRE DE FINANCES
menta diversos aspectes de la patalea Ode tercer en retada amir. el juncia- sible reconèixer la vigencia de l'Estatut
quals seis adeutaven des del novem- rece de Bistre eleceia. i roncre- tar el feixisior.
El
senyor
:Matraca
ha
manifestar
que
de enntingents i la declara altament per- nament d'un hospital espanj ol que ferroviari, i niena-s des del baile blau,
bre passat. El sois-secretan i els ha fament al senyor Ramon
cit el Cansen de ministres que s'acabasa judicial per al, intere,,-.: dEseanya els loa adquirit i que despees es convertí tense ¡acarree en greus responsabilitats.
fet veure que el ministre no eis podia director del Baue Exterior d'EsEL SR. PRIETO
Cap ministre no por reconeixer ni l'Esde celebrar havia estas designada la perrebre. per estar reunit en Consell: panya i tresorer del perfil d'esen residencia d'obrers, sense
El sanynr ludatecia Prieto: sona que baria de repre,entar el Gocern
pera aquests hart considerat la ron- mierra republicana al qual ha
compti amb cap sutil-clic-la de rEsiat. tatut de 1918 ni el de t 9 e4, perquè hl
ha
un decret hei sobre aquest assumpte
—No
m'e-apile°
noto
pal
dimitirConsell
Superior
Baneati,
si
be
no
el
tinta cara una negativa a retareis ¡
en
L'etern plet de Tarragona El MINISTRE D'ESTAT li con- siebt
demanat la diniissió.
el 13 d'abril de 193t.
ce Uli senyor que ocupa un ear- toba ier-la pública fins que la conegui
Iran prornogut al pati del :Ministeri
testa breument diera que sla enviat
Alludeix
a la crisi obrera, i creu que
nr fort avalot, durant el m'al han reaee que nia as de nomenainent el president de la República, a la fuma
un inspector perque informi de les
i
Toledo
SANTALO
NO
S'EXPLI,
EL
SR
aquesta
ha repercutit en els ferrocarrils
sultar trencats alguns vidrea. Davant
circumstäncies en qué funciona i podol Govern. FI senyar Vigilia fiar del qual posará denla el nomenament.
CA
L'ACTITUD
DEL
MINISTRE
augmentant
el déficit. Tainbi es mostra
se
mit
lioni
li
ha
preguntas
si
era
el
del
senyor
Garla
força
pública
rectitud dels mestres
der accedir als desigs
gavernador del Banc de Credit
DE FINANCES
conforme amb el S'en} Of Gómez San _losé
ira desanotjat el pati i ira practicas
cia Guijarro.
Banne va Riu el designat, i ha contestas negativaExterior
i
el
Consell
dcl
en
nué
ha
contribmt
3 aquest dèficit la
Er i arribar a la Gambra el se- nomenar-lo director, ciarree qur ment , car el ministre de Techan, senyor
non detenciona.
El senyor RODRIGUEZ DE VImayor Santalú se li han apropat exerceix aclualment. Per liint, Estadella, que necessita molt en el sol
GURI ii contesta, per la Comissió, disminució del tràfie ferraviari a causa
Iloc l'acta al director del Tedian i que
diem que la sulivenci:, que demana de la competencia del traSpOrt per carole perindistes i l'han assabe»tal
no és facultat in del ministre (le proliablement seria designas per formar/tomes es pot concedir amh cercen a retera.
die la nota del ministre de FinaliEinancea destituir un senyor que ne uart, major d'Hisenda,
(Ocupa la presidincia eh Sr. ArrariZ)
llospitalització.
ces. senynr Marrar:o. El senynr no ha nonienal. Jo ja sé tIlle
En reSUM, C l problema continua planrencor Daniel López, una representant
La Comissió incorpora al dictarnen
Santald ha dit que Ii produia una ri ministre te mitjans de Coac- del ministre de la Governació i un de
tejar ea els alarmo; teentes, i creu que
nmin rot particular del senyor
gran sorpresa pel sea contingut. cionar el Cansen per obligar el l'Ajillitainent de Sevilla, perquè conctinueva. S'aproven arase discussió els no ii ha mis solucid que la que enclea
tc_dalment contrari a les norme 5 senyor Nigurl a Dm11 sr per; tueixin la ponencia que ha d'estudiar la
l'auge-lela de les tanteo ii xant Un
capitols tercer i quart.
més elementals de Ilihertat i
trilt de termini perque el Gavera pocti
Madrid, 6. —"A 13 C", sala el
repele-Peo qiie in es nno erst ncci te forma de resoldre el problema plantejat
la solada definitiva del problema jeta°.
respecte a l'opinbt aliera. Per
eonfianea del (invern i. por taló, a la dita capital, cona a conseqüencia del Huid "Separatismo eclesiástico", ES REPREN EL DEBAT SOBRE siari. 1Aplaudiments.5
he que Eostranyesa qincirixò
L'ELEVACIO DE LES TARIFES
hier pea dependre del ministre de di. ficit de d'Exposicia.
El senyor GOMEZ (Trifein/ din que
ply.Juia era gran, nn'is lin era an- Fiteinees.
• FERRO VIARIES
De mi-ariete s'activaran els trämits per"Ifay en Calaluila quieil preen aludst astinipte 110 ha de fer-ce potara la que li prodifia la injusta
'me el dit Ajuntament obtingui un pres- tende resucitar unu pleil0 viejo y
Es posa a votaciö el roa particular linea. Creu que el cand emprar pel inis
aHusid que d'una manera gen.te,: de ruit milians de pessetes del Banc fenecido: el de la primacía de la del senyor *Marial. Per to.1 % tus con- nistre d'Obres PUblique conduele al iralira feia a les minories republide Credit Local.
Sede Arzobispal de. Tarragona, tra 7 és rebutjat.
cas. Seri impossible reduir les rompaeanea rheequcrra, que no tenon
El senyor GOM E7. (Trifa) defensa nyies, ja yema la V. S. coni ens dana
aprovechando In ocasión del Conmes prearupacia ni nitre afriny
un
vor
particular
en
el
qual
deinana
la raa si abans no passen toses Que ens
cordato que Se propone negociar
que el sic actUar pel prestigi del
que no taainoritzi cap augment de ta- obligue' a abandonar aquest reainte.
la República, o, sj la negociación rifes
a les l'ompanyics lerroviaries Aquest projecte, anda el (Wat s'intenta
'agita' I la defenaa dels interesa
ae frustrara, solicitar de pi Santa que ilisposin de ions de reserva, qualseis nacionals. 'renta sorpresa
reialdre parcialment el P roblema erraSede Inc pruvidetteitt ne een aria sevulla que sigui la categorut m la seva
.a.fadriel, 6. — SI/a rennit el Tribunal isla eansal quo ilubln que la
viera mes tard m mes d'hora, obligara
de Caranties Constituci,nall.
Irla crear la jUlaidiceitiu pla- denominad& lambe demana en el a portar atices solucions camba parculs
sigui
del
e,,ntingut
La seaaid d'avni cha dedicas a estudiar tratiscripcid
teada
ele
la
tilllcu
Tarraconenae
vas
particular
que
eman
s'hagin
esgoi per (Mili' la dels transports per cae"artiele 22 de l'Estatut catali, o sigui ,vael.a. Cree en la pOssibilital
con toda la efectividad de tueros tat els bus emientats es mirara slan- tetera. Acidia diem que sala d'abordar
el retarle a la inuminitat parlamentaria d'un error i, per ttrl. rn la rfnn•
>aliar les Collwanyies en la quantia el problema del; transports amb tata la
y
atribuciones
que
durante
siglos
ele el precepte estableix per als di- ificació por pm r! del propi Mi
aladrid, 6. — "Heraldo de Madrid" y de origen inmemorial ha tenido del ileficit entre els ingressos i les seta amplitud.
-nistredFalc.
diu que a causa de l'actuada dretista
patata del Paelainent ea t al a . Corn que
despese a d'explotació. Crol que EaugEn vatacid notn iaal és rehutiat el vot
de les Corta molts republicans que exclusivamente la priinacia
e' tema fs d'inte-ea. direm crin ha
ment de les tarifes no resoldra el
Madrid, 6. — Despres de tres
Toledo.
Tribunal:
EL
SENYOR
MARRACO
ES
RAtenen seient a l'actual Parlament esarrihat aquest al
que si particular del senyor Götnez per 109
problema
ferroviari,
i
assegura
dies d'actives gestiona renlitzaEl pleito está, como deehnoa, no s'ataca a lona es tarà inaostenible vots contra ta).
L'Audienria previnrial ele Titila en TIFICA EN LES SEVES MANI- des a aladrid per la Comissió /la- tan disposats a retirar-se de la Can,1croVoc rs b le itiPnte ir liado piar mu- totalment. Aquest augment es perFESTACIONS
bra.
tramitar red sumad cantra algans
sRiECS:DRPIRGELGEUzNTJEUSRADO
lacu r R
mentada
pels
peseadors
1
pasils
tate del Parlament catete. rehe un esEn aquest cas —afegeix— ce troben chos acuerdos y reileraeionea judicial, i no cal (pie es digan eme ara
Les declaraciuns que ha fel
Se suspen aquest debato i s'entra a
t'a dele prneetsats . que iinTntrifiVa la aquest inati als periodistes el inarítims (le Cataluil)a, ha torna( la minoria parlamentaria d'esquerra
(le la Ilion:u-quia vi-Intitula y de la
Comiaaiú a Barcelima, i ha la tninoria maurista. La minoria so- Santa Sede a traves do lus.sigloa, convertirá la solució en deilnitivu, preca ¡ preguntes.
t-amitald sumariai en ncer de l'ara 12 hlinistre de Finances constilifir e1'F:status .I.'Aediéncia Lleida a
calan rebuda aval pel iiiiniatre de cialista ha tractat tumbe d'aquesta y na salo con respecto a 'farra- leisnixL'ilaunentlseseaConiti:arnyi-nietes'i'es jarea7tilaelsi
lii
ren
el
tema
dels
enmentaris.
ta vista de l'eacrit rehut. stra dirigit en
Marina, aeumpanyada dipu- qiiestia. Largo Caballero dimití la gona, Sitie a -Sevilla y Santiago. per tots els atajaos a que toral el prega al ministre de la Governació que
v ista d'aixa a la Sala regona del Tri- .v.piesta larda, a la Carnbra. els Bits senyors Comes i Soler.
presidencia de la minoria socialista si sielflprit se negaron los Pon- regim actual de tarifa. II sin era estas adopti les mesures encaminades a evitar
preferible esperar el termini de dos
bunal Supretn ¡a respnAta d'aque,tä Sa- perindistes han (lit al senyor
El senyor Rocha els ha pronies perque no ge3 féu solidaria del seu cri- Iffietis a dividir la Iglesia espa- niesos per portar a la Cambra la Ilei els assalts i derastacions de finques a
la ha echt la de creure inconstitucio- Marraeo que hi Miaja algulia (ionteri de renunciar les actes ¡ les dieles provincies d'Extremadura.
mie
en
tot
alié
que
depengui
d'ell
ñata.
can
detrimento
%te
la
unidad
de Bases que resolgui el problema
nal reementat article au I viable un re- !alai() liebre les seves declarares lliurant el carnet de diputat.
El MINISTRE DE LA GOVERNAe re Nasat en el particular davant el cions. per no saber-se ai e g re- procurará atendre les seves pe- oposa Prieto, creient que aquesta ac- que billibUlila ül Primal.) de Tu- general ferroviari, si no d'una mane- CID creu que es tracia d'un probleata
lielons,
rInnat.
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ferien exelusivriment a alts
titmurt
d'autoritat. 'fots els agents del Goteen
Talt organimua, ultra la consulta de
han de tenir la anhelen autoritat, pera
ro es o eils fundemaris en general. lat de la indústria pesquera, Besteiro sostingué que era improce- establecido en Cataluta un régi'iuteiiinria provincial de Lleida, ti; taroPer ara men separatista inemisistente, r2iiiieis'isteix que rturinent de tarifes Ira ocorregut que en
Parlamenta
pansant
el
projecte
ile
reglamendel
dent
retirar-se
5iolents
— A alta i mi baix o s — ha t S e-i relacionas
Per ä la seca
no lienefieiara en res els obrers ferLargo Caballero pensa no assistir mes
tI senyor Mat.raco—. Lis lacié a l'oficina ternice pergita a les reuniens de la minoría socia- que repudia Eslrrrña, quiera la roviaris i si únicament eIs accionistes chrmos sita prctes restar aquesta aspeamh el ras,
escrit que 'l¡ 1ra dialglt
cialment a la guàrdia cuvii. (Runlcsrt
Santa Sede prestarae a favorecer
rl Parlament ratera.
funriauaris le-nen Hiles garan- informi ainb urgancia.
un separatismo eclesiati ea con els interessos dels quals na han de oletead'', toris.) Din que aimest institut
De mornent senibla que s'en- lista.
Aquesta ir la tares iniciada avui pela liea, pera el que no poi for ningú
tenir-se per ara en tompte. Creu que té l'obligada de defensar l'Estat i viS'espera
que
la
minoria
socialista
una diviaian ale la Iglesia j ara r
visteis un forMularl a toles les
meato del Tribunal de Garantiee CM/5- es dirigir serien-11a pelftiques
la situacid económica de les Cenite'identificará ami) Largo Caballero, o
-ijuca. panyies, especialment de la miel Nord ceversa, j Aplaudiments i protestes.) Altitueknelc Desani e de aiseutie el lenta les mie • es trnhen enfront de la entitats peequeres perquè el mi- en cas cantean el Comise execuhu
litdeix a l'actuació d'alguna ajuntamäq,
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catalanista
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Hay ett el
i Madrid a Saragoama i Alacant na
política que realitza el alinisteri. nistre pugui recollit' el criteri de
meras de Badajoz en els quals s'ha
aanane it infiltrada pele senara, fa/cena, Això no es un aeord del Conselh les diles entitats i anih alar P I - del partit acordara la retirarla dels eircitslanda agravante. lat jurii- tan desesperada eran pinten. pereine
clip/mito
aocialistes.
De
confirmar-se
gadat tpogr,tk, ,t.,eadrtrneai tliauc :71,1f(t e
a.e
a liert 1 Pradera pernuf presenti dimitiera
nieva fuerlieit- (hiel acohlue les seves espina- aquesta referencia renuncaria la seva dieción que se solicita para la unen fans de reserva eoin es demosun ti-tanteo sahee l'afee. Els (wats han sitié una devissió
tra
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les
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de
les
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nense
comprenderta
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cierna.
ir, runcrur
acta pene d'un centenar de diputara.
orines al Pre- lar. /la Mella conipanys obraran
vot
taraia
Jo ia sé q ue les Companyica eliments i protestes.)
a los antigu o s Reinos de Aragon entitats.
' ident del Sine"-, Po,' lee enrisideranni. noto creguin enes convenient.
argüirle ele mateixos argumento de
y
Valeneia.
Es
decir,
que
(IataEl senyor RUBIO (socialista): —Bon
iras aoa a* tirata e,-emetre la lesEn arribar n aquest punl san
oempre indiennt eme aquesta no él
•
i nitres-, malallira (lela
Ii tan, tirtualmenle separada de
tamal aemeaarint l. del T aihunal de Ga- apropal un all re perindielo per
situació de Treanreria, i franca- defensor de l'antonomia municipal!
ercerla
España, ejuna jurisdie- tnent, jo no ho entenc.
renties en el% y cale del Pala,/ de Jai- ial Irr detnanar nolariments a les
EI MINISTRE DE LA GOVERNAllam " i P "
tkia,
1 o I (INTn'
DT E 14 A P I A ,
eiän. la ntäs espiritual y t'enreda
El aenvor LEIZAOLA pronuncia CIO: Amb aquesta mesura s'enrobusmanifestacions, i el senyor Ma_
La rehala% sest16 se celebrara al Fateix.
Dr. LLOP, Corta, 671 (Xonif. alunlaner). Tel. 31410. De 4 a 7 „d ' ye oteas regiones espantas." breas emules que no s'ente:ten.
rraco ha dit:
lau de Parcent.

La immunitat dels
diputats del Parlament cal& al
Tribunal de
Garanties

producto de la qual deatinats a l'exporlacia Saffeixen greuo dwayc que centre
evitat. Tracia aniptinment de la palinca
arallreläria seguida fins al momees ¡ exPos a la necessitat d'una 1115 gran goteen; per als productes naturals del sol
espanyol a ii de fea/tentarme l'expottació.
Manifesta que li ha cata: concedida
paraula en el montent en que es teca
llegint el primer di scur s del aenyor' Hadia. Ifanifesta que esta cmi part, d'acor.1
torib algunes de les apreciacions fetes
pel senyor Badia, ti be cal tenir en
compte que algunes critiques no e , poden
fcr pels canvis de política imperant
no han permès veure una trajectkia
lixa.
El senyor PRIETO es mostea conforme amb les manifestacions tetes pel :c.
nyor Soli i Caftizares en discutir-se el
pressupost del ministeri d'Estat. Con;
que cal adoptar un pla de conjunt en
eileations de relacions camereials. Contidera perjudicial la política de primes
a l'exportació, ja que amb aixd es perjudica altres sector; de la Producció.
C al terne cura de no establir privilegis.
Cal que el] resoldre tot el que t'ad reieténzia a la importació d'un quantit.a
ele moresc a candi rexportacia d'una
altra d'arrias es faci l'operació amb les
degudes garanties. Hi ha el Baue de
Crédit Exterior, que és el mes indicat
i. edieectpuraorc- ist,t.i, sEn
npnenra apoalqitticeasteds.iqnitieersst aionts

"A. II C.", fidel a la
seva déria, descobreix
un separatisme
eclesiastic

Les qüestions dels

representants deis sin- ¿Es retiraran els repudicats de pescadors blicans i els socialistes
del Parlament?
de Catalunya

Cataracta un-

Sense () perec ió

LA PUIALIOrrAT
El Sr. RUBIO: 1 mans tetes, com va
dir el Sr. Martínez Barrio.
El MINISTRE DE LA GOVERNACTO: Aludida a la V, S. tal vega&

El Sr. RUBIO: Ben netes les tatúen
nosaltres.
El Sr. MAURA (Honorn: z Iper qué
no ve el Sr. Azaha a dir afeó mateix? (Rumors i protestes\
El Sr. BARCIA: Vindra abans del
que pensa la V. S.
El Sr. MENENDEZ (Teodomirl:
¿I per qué les dretes no diuen al saló
de sessions roe el que malparlen del Govern als passadissns.
UN DIPUTAT SOCIALISTA: El
senyor Araña és mes honrat q ue vos
-altres.
El MINISTRE DE LA GOVERNACID diu que han acudir a ell els alcaldes Ter demanar-li refor per al .onttiiimen de Ilur autoritat, cosa que eis
honora, i per aixr, ha nomenat els dits
delegats municipals. Alludeix a l'actuada de molts jutges municipals i manifecta que per a llur ¿arrió ja ha presentar un prelecte el ministre de Justicia. en el qual també s'assenyalen les
atrinurions del dit funcionara (Forts
rurners).
El Sr. RODRIC,UEZ JURADO: Ein
eal saber si allä que és d'una persona
es sen o he dels assaltants. (Forts Tumnrs.) (Sobre si es pot fer fts de la
paraula en aquest prev. es produeix un
diàleg violent entre socialistas i populars
agraris.)
El Sr. RAMOS ACOSTA (radical
socialista) diu que aquests problemas
d'ordre públic asean exacerhats per la política carrompuda del Govern. (Aquestes paneles produeixen un gros esrandnl i els radicals i socialistes s'increpen
ntrituament durant una bella estona.
El Sr. REL, MORA: jo demana a
la presidencia que ohli gui el Sr. Ramos Areola a justificar o rectificar les
seves paraules.
El PRESIDENT DE LA CAMERA: Aquesta ¡mandó ja era al rneu
ànim.
El senyor RAMOS ACOSTA: 3o
no he ores ningú personalment. Insisteixo en que el Govern fa una politica corrompuda. i pregunto quan es
pot interpeHar sobre politica el Govern.
El PRESIDENT DE LA CAMERA: Queda acahat aguase incident.
(Astorament a les rninories governaznentals.)
El MINISTRE DE GOVERNACIÓ segueix dient que no consentire que es calumnii ningú que vulgui
actuar amb claredat meridiana. Si el
senyor Ramos Acosta sita volgut referir a rocorregut a Mälaga, que ho
digui clarament.
El senyor RAMOS ACOSTA: Si.
a l'actitud del governador de Málaga,
que tancà a la presó 500 persones,
totes honradissimes, i comete tota
mena d'arropellaments.
El MINISTRE DE GOVERNAC10: No pot quedar en l'aire una imputació calumniosa com aquesta. Explica els succesos ocorreguts a Málaga, i manifesta que es feren propagandes contra rexercit, contra la
guarda civil i contra els guàrdies
dassalt, i amé per qui es consideren
dintre del resina Llegeix una carta
del senyor Ramos Acosta dirigida al
governador civil de Málaga, en la
qual ofereix la seca cooperació al governador. (Protestes dels socialistes
denegacions de ralludit.)
A partir daquest moment s'originen
continus incidents, que el President
es veu impotent per a tallar. Els radicals aplaudeixen el senyor Salazar
Alonso ¡ els socialistes protesten ener.
gicament.
El PRESIDENT D ELA CAMERA crida Eatencid del ministre perque desvia el debas.
El MINISTRE DE GOVERNACIÖ: Reconec que s'ha desviar el debat, pecó tic que no es pot desprestigiar el Poder públic; que rautoritat
ha de mantenir-se ad ¡ fora d'ad.
(Aplaudiments i rumors.)
Jo Mhe dolgut que el senyor Ramos Acosta hagi ofert la sera cooperació al governador de Màlaga, i despres, ell mateix faci propaganda subversiva contra la guardia Civil.
(Les dretes, a peu dret, aplaudeixen
el ministre de la Governació. Els socialistes s'aixequen i secunden els
aplaudiments en so de /nota.)
El PRESIDENT DE LA CAMBRA de sobte aixeca la sessió.
El senyor BOLIVAR pronuncia
unes paraules que no se saneen pels
rumors de l S diputats en sortir del saló,
Són les nou de la nit.

El Sr. Azada consi- Els gangsters de
dera una inhabiliBarcelona
tat la comminació
(l'e de la primero Página)

dels radicals
Madrid, 6. — Els periodistas han
interrogat el senyor Azalia sobre l'actitud adoptada pel partir radical. El senyor Azafia ha manifestar que aguasta actitud li sembla inhábil, una torpitud imperdonable en els que es
diuen ésser la solera del republicanisme espanyol.
Una personalitat intima del senyor
Azafia ha ampliat aquest concepte
dient:

—El senyor Azaila 110 Ilanga cap
acusació contra el partir radical ni
contra el Govern. Parra en termes ge_
ncrals de la política d'aquests darrers
temps. El senyor Azafia no assisteix
al Parlament parqué Ii fä fästic la
politica alb imperant. Tota la politica
d'ara es dirigeix contra la labor de les
Corts Constituents. Aquest debat que
s'intenta seria peri116: i no conduiria
sinó a un debat d'aquests de "més
ho ets tu", que prenen com a pretext els sostres enernirs per a desprestigiar el régim. Cree fermament
que ni el senyor Azala ni el senyor
Lerroux es prestaran a servir els desfrenats apetits d'aquests joves que
ingressaren al republicanistne ahir
les ambicions dels quals, insatisfetes,
no els encoratja per a acudir a un
debat, que saben per endavant que
només por haver-hi un víctima: la República. El cas deis socialistes es diferent, perquè els socialistes, com Ac_
rió Popular, 5011 republicans incurre
la República faciliti el realitzar les sayas doctrines politiques i socials.
Si tot es desenrotlla normalment.
aquestes Corsa poden viure Ibis a fi
d'any o primero mesos del vinent.
En altre cas acabaran qual s evol dia
i en qualsevol moment. Si la marxa
és normal, les futuras Corts tindran
una gran reacció republicana d'esgrima. perr, si les Corts acaben qualsevol dia, en qualsevol moment, ningú
no sap el que pot orórrer.

La dimissió
del senyor Largo
Caballero és un fet
:Madrid, 6. — S'insiateix, a pesar de l'afirma( en la nota tle la
retIlliÚ de la minoria socialista,
que el senyor Largo Caballero ,
agraint el vot dels seus companys, tornä exposar els seus
propòsits i a reiterar la SeVa ditaissiú. Des d . aluir, elsonyur
Largo Caballero no assistirä
les reunions de la seva
No les presidirä. El substiluirä
el doctor Negrita. Amb això es
dóna la fórmula perque la dimissió no aparegui entre l'opinó
pública, puix és una gran coilaeidencia que el treball del senyor
Largo Caballero a la U. G. T.
Ilag¡ augmentat precisament
dia següent que es van prendre
acords per la minoria que a ell
no el satisfeien.

UN INCIDENT ENTRE
MILITÄRS

ANARQUISTES
I ATRACADORS...
Ens fa l'afecte que en l'article d'ademostrarem amb proves
el ligarla estret, més ben dit: la confusió existent entre els termes atracador i comunista Ilibertari. Avui aluna
a presentar nous arguments que ofereixen l'interés especial de provar qut
els esquitxos de la l'aneja arriben fins
als anomenats inteHeetuals de l'anarquisrne.
Diretn, per començar, que en l'activa persecució dels atracadors que la
aguases dies la noticia descobreix cada dos per tres que aquests estait o
han estar amagats als domicilis de
dirigents dels Sindicats i de redactors
de "Solidaridad Obrera".
Un cas concret: al passeig de Maragall, 174, quart, primera, vivia un
farnOs atracador, home conegudissim
per diversos robatoris i repetidament
condenmat, de nom Pap Fahrés i
itt urle, en companyia d'un tal Sinesio
Garcia Fernández, redactor de "Tierra y Libertad", home d'una carta
cultura, coneixedor cralguns idiomas i
posseidor d'un curiós fitxer de tota la
premsa anarquista del nión. També
visqué en aquell pis un altre conecta
atracador: Eduardo Gonzàlez GonAlez, detingut darrerament a la casa
de Palacios. També passa algunes
nits en armen pis un altre atracador
famosissim: Vicenç Tomé Martín.
SIta comprovat que durant el tennos
que aquests individus visqueren a la
casa del passeigute Maragall van rebre la visita d'una cinquantena de
personatges sospitosos. Ara hé: el
curiós del cas és que quan Pan Fa'
brés i Sinesio Garcia es veieren obligats pel trämit administratiu a donar
un nom de llogater del pis, posaren
aquest a nom de Manuel Villar Mingo... director de "Solidaridad Obrera"!
EL CAS DE LES CLAVEGUERES
Pels que han seguit amb atenció
els darrers jets rutes o menys sensacionals de Eactualitat extremista de
Barcelona, no l'aura passat desapercebuda la important clocumentaciä so_
luce la xarxa de clavegueres de la
ciutat que posseia l'organitzajó anarquista. Coas es recordará, a ran de ia
rugida de presos de la pressi celular
hom va descobrir l'existència d'uns
plan; uuuolt exactes del subsOl de :a
barriada que ¡La teatre... subterrani
de la famosa evasió.
També es recordará que en algunes
ocasions han estat utilitzades les ciaregueras per a la coilocació d'explusius.
A propäsit d'aqucst ates-, ;_se i ns pernietra fer algunes preguntes?
SOn les següents:
Es veritat que als präners mesos
de la República entraren moles meballadors nous a les brigades muntcipals que tener: cura de les clavegueres?
¡Es veritat que bona pare dar-meses
treballadors pertanyien a les organitzacions anarquistas?
¿Es veritat que gairebe tots ells
aconseguiren el carrec gràcies a la intervenció d'un alta autoritat municipal
que havia tingut contactes arnb
associacions extremistas?
Segons quina íos la resposta a
aquestes preguntes trobariem explicas
el misteri de la particular facilitar
amb qua la gent de la Fui circula
per les clavegueres de Barcelona.
Josep Maria PLANES
(Continuara.)
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LES COMARQUES CATALANES
TARRAGONA

TORTOSA

Vaheen italiä de guerra :-: Obsequia
als marina :-: Descarrilament
Suicidi
Novas diversas
Tarragona, 6. — Aquest mati ha
arribar la fragata italiana "Americo
Vespuceio". El seu comandant, Tomás Patinado, i el tinent de navili
Eduard Grepit, acompanyats de ras
judant de l'ambaixada italiana, senyor
Lombardi, i del cònsol, senyor Manuel de Orovia, han visitat les autoritats i han efectuat les visites protocoläries.
Aguase vespre, a l'Ajuntament,
celebrat un lunch a honor de l'oficialitat. El senyor Llores, en catalä,
saludar els marins italians desitjantlos que l'estada a Tarragona els vlagin i sisa ofert per a tot allä que
els pugui interessar. Li ha contestas
el cornandant, senyor Panuncio, manifestant l'agradosa que els ha resultat la visita a aquesta capital, a
causa dels grans records que conserva de temps passats, els quals ii fan
tenir una semblança a l'actual capital
d'Italia. Ha acabar el seu parlament
amb visques a Catalunya i a la República.
Denlâ l'oficialitat es trasladará a
Barcelona, amb l'objecte d'oierir els
seus respectes al cónsul general d'Italia, el qual, probablement, els tornará
la visita el diumenge vinent.
Dilluns l'Ajuntament i la Comissada de la Generalitat obsequiaran ando
una excursió a Poblet i Sanees Creas
Volicialitat italiana.
Dilluns a la tarda la fragata sortira del ilustre port, i continuará el
seu viatge.
l'estació de Falsea en en—
trar en agull es el tren número 445,
descarrilaren els dos últims vagons,
els quals foren arrossegats uns doscents metres. No cal lamentar cap
de sgracia personal. ha quedar interrompuda la circulació.
— A la Riera s'oiega, en una Lassa propietat de Josep Castells el rei
Pau Oms i Soler, de vint-i-quatre
au¡s, teixidor. En Coser cauce de
cadàver de raigua es velé que tenia
ligada al col una cerda de la qual
peinara tina pedra que pesara mis
disset quilos.
— El Centre Republicà Radical
Socialista Catalä ha tramas un telecranta de felicitarle) al diputar senyor
Gordon Ondas per la sera intervenció
en discutir-se al Parlament la roncessió d'havers a la clerecia.
— Del 9 al 15 del corrent estará
oberta a l'Atcneu de Tarragona l'exposició de dibuixos de la senyora
Antònia Trenas.
— La Generalitat ha ant o ritzat la
snhhasta de les obres ilel cami veinal
d'Alcover a Vilallonga. a les qua!,
contriimeiven els Ahintaments de Vilalionga. Alcover i Tarragona.
— Obré un gran axit la inscripció
a rexcursió que els dies 14 i to del
corrent celebrará el Sindica/ d'Iniciatira a les Valla d'Andorra.
— Ahir entraren !ladres al dornicili de Manuel Vila, a la Rambla del
e4 d'abril per una cambra inferior.
S'
endugueren dues pistolas, peces de
vestir i altres efectes.
— Moviment del port. — Vaixells
entrats: "Neapel'', "Pelayo”, "Donizetti - , de Barcelona; "Gimas de
Tarragona'', de Seta; "Deuealión",
de Ceuta. — C.

Madrid, 6. — Interrogat el miNota. — Als eonaboradnrs espontants
nistre de la Guerra si era celda
que seMs adveren per nouar - nos inturinvla noticia framesa de Valencia chotis diversament interessants,
tot agraint.
segons la qual anava a cessar los nur zet e:S hem de ter auoicut que
aquesto
euquesto
1/0 preien Ni . driarl,,,,
en el comandament d'aquella di- de cap mena. Per a remes Coses 110 A , 41
visió el general Garcia Caminero repArter a qul slian eradre;ar: pi., a a' 5,,
per a ésser substituit pel general hi ita les auturims.
Sabadell, 6. — El diumenge
— Al Centre Autonomista Reaubli(Joded, el senyor Hidalgo ha dit
l'Aero Club de Sabadell i del Valles es, el proper diunsenge, dia 8 d'abril, a
que no hi havia res d.aixü.
celebrara la segona tolda d'aquest any les cinc de la tarda, tindrá lloc una exHa afegit que, efectivanient,
dc vols gratuits en obsta/id dels seus as- traordinaria bailada de sardanes en hos'havia suseitat un inciden ensociats.
menatge al jove i inspiras compositor
tre el general Garcia Caminero
També com en la darrera tanda i per hospitalenc En Jatune Ventura. heran
i el comandan Pérez Salas, ¡ que
mitla de sorteig, u/1 suci podrá fer un executades les sis sardanes per la cobla
liarla (m'anal, obrir una inforvol per sobre la muntanya de Sant Lo- "La Principal de Llobregat" i totes
La policia, prosseguint les recer- rena i dus d'abres pel mateix procedi- elles originals de l'homenatjat.
I,a inforniació cal ä eta
ques relacionadas amb les l'andes ment podran fer ei viatge arnb l'avionetränsit i encara no sita acabala d'atracador; ultimansent detingudes,
— Al mercat de Collblanc la policia
No 11¡ Ita destitució del general aliir a la matinada detingué quatre ta que es desplacara des del Prat per detingué ahir a la tarda un individu quan
Garcia Caminero ni ratificarió individus més, que considera que han tal d'aproíitar l'aliada o la tornada 1,2e intentava apropiar-se de cena quantitat
aeria al lloc de procedencia.
del taulell d'una parada de les de vende ronfiani:a al comandan Phiez pres part en els robatoris a mä ar- eiaLes
senyoretes ti110 en la darrera íes' dre. S'anorneria Emili Montero ¡ AnSalas.
mada.
la organitzada per la Comissió d'Esplai ales, de 54 anys, i té el domicili a BarLes detencions les efectos en un de l'Aero Club sortiren premiades atub
—Que jo salpiga—lin a frgril—.
celona.
cale del Parallel ort acostumaven a iutu r
Gareirt Caminero no ha vingul
lame,
— Alije l'Ajuntament celebra sessió
Madrid, almenys jo no n'Id he do- reunir-se,
\ol
r' el I da,eC%acig
ltiaG draeel ri c1,nu et scsórrnatlia
Sor
de Ple ele segona convocatòria. Ha asPer les declaracions que primera- tres, són pregades d'acudir diumenge
nat permis.
ment han jet se sap que dos crells
sisti forca
participaren en l'atracament al cobraDesprés de Ilegir-se rada de la sessió
— El diumenge vinent, a les sis de la
San Fernando, ti. — A muja
dor de la casa Andreu en una farmaanterior, es pass à a la discussió d'un incia del careen de Wad-Ras, i dels al- tarda, tindra lloc al Centre Excursio- forme del conseller-regidor delegat
tarda s'ha presentat a la preso
tres dos tumbé hi ha antecedents que nista de Sabadell la inauguració de la Mercats proposant l'aprovaci6 del Red ' aquesta lucalitat un individu,
han pres pare en Eatracament del col- IV Exposició de l'aficionat, pinturas i glament per a la venda d'articles aliel qual ha sollicitat de l'oficial
dibuixos, i una conferencia anib projecve recaptador de la casa Cinws que
inentosos, el qual queda pendent en la
de presons que el deixes entrar.
costa la vida al desgraciat agent se- cions a canee del sensor Josep Buch, sessió anterior. S'aprova per 13 vots
car havia de. transmetre un enel qual explicará el tema "Impressioas
nyor Guevara.
favor per 8 en contra.
càrrec a un detingut anoinenat
3fadrid. 6.— Segueixen en el ma1,a detenció d'aquests quatre ha del Campainent internacional d'AnglaS'aprova uti informe del conseller-reDurante. Aquest es truhava a la teix estas els conflictes social, Al motivar un retard en que eis altres terra", Lacte serä públic.
gidor
delegat de Fontent. en l'expedient,
— A honor del 'luy en pilot aviador
presó com a complicat en l'agres- Sindicat metallúrgic han negat que passessin a disposició del jutjat corsumad
i acords complementaris refeels
obrera
es
reintegressin
al
trebal.
senyor
Jaume
Picanyol,
un
grup
d'abiö que es va cometre al Teatre
responent, ja que s'efectuaran noves
de les Cnrls daquesla població 1,a Comissió executiva de la Federa- diligencies per tal de deixar ben déla- mies ¡ admiradors organitza un dinar rents a la construcció del Pont de
durant el initing en que parla el ció Siderometallúrgica ha celebrat rit el que fa referencia a aquests atras d'homenatge que tindrá lloc el disunenge Santa Fulälia.
sessió fent constar la sena mis enér- ea nur nts.
vinent al restaurant Arraliona. Els que
Acabat l'ordre del dia, l'alcalde donä
senyor Primo de Rivera. A conCiclisme
g ica p rotesta per la detenció de que
Sabem que l'atestat es un veri'..able desitgin assistir-hi taalen demanar ti- comide al Consistori de les seves gesseqüencia d'aquella agressió re- ha estat objecte el secretari 4, la Fequety
al
conserge
de
l'Acre
Club.
a Madrid, ¡ demanä que constes eu
tions
sultaren ferides diverses perso- deració, Pascual Borras. rIa estas sumari, i que ultra els autors de l'a— Josep Glerch Daunis, procurador acta fagraiment de la Corporació entracament, molts convictes, en nomnes.
tractarla antpliament la situació en que bre de sis, que estan detingues, sense dels Tribunals, domiciliat a la riostra vers aquelles persones que durant la seLes raons de l'individu han es troba la vaga i han acordat rea- els quatre de la n'atinada passada, ciutat, ha sofert un gran accident dau- ra estada a la capital de la República
litzar gestions per a la seva soluei6. n'hi van tres o quatre mes, en con- tomóbil prop de Guadalajara de torna- i en el transcurs de les negociacions teconvençut l'oficial, el qual
Aquest matí, al miniteri de Treball. repte de cómplices.
da a la riostra ciutat, després d'efec- ren més planera la feixuga tasca que
accedit a obri' la porta. En
tuar una volta d'esplai per diferents fui realitzaren.
aquell laminen dos individus Inés s'ha celebras una reunió assistint-hi
representants obrers metallúrgics, sopobles d'Espanya acompanyat de la seva
s'ha ti presentat sobtadament,
Es llegeix una proposició presentada
ta la presidencia del director de Treespos a i Els seus familiars resularniats de pistoles li han exigit hall. El (Helor ha fet una nova protaren sortosament ilesos; en canvi el per la majoria demanant que es designi
ARXIUS
I
BIBLIOTEQUES
el Ihurament de les claus
nosició. D'acord amb aquesta proposenyor Clerch fou traslladat en greu una Comissia integrada per tres conseIlers, perque, conjuntament amb la Coentrada. Slan abocat sobre ell, sició s'estableix la jornada de 44 hoDe Catalunya. — Bisbe, 3 ('ir a 13). estas a l'hospital de Guadalajara. Les i ni tt jó dr (lovern i representants dentil'han amordassat 1 ara tota ra- res setmanals ami) igual salad. Les
darreres
noticies
anuncien
una
tendeuJoventut Socialista de Barcelona.—
pidesa han obert l'entrada ¡ han comission de patrons i obrers i requal desitjariem que tats no oficial' reelactin un pregrama de
Rambla de Santa Mònica, 29, segon. cia de minora, la
festes per al dia r. d'abril, tercer a p iaisbr ;1.
posat en ilibertat Josep Durante presentaras de l'Estat estudiaran en
fos_reEnlidadiai definitiva,
(Oberta
al
públic
tots
els
dies feiners,
versad de la preclamacia de la Repúel
termini
màxim
de
tres
mesos
la
amb
assistericia
i un altre detingut pel mateix
qüestió i fixaran els tipus de salaris de set a nou de la nit. Diumenges,
blica. Queda formada pels senyors Ferde
les
autoritats,
tindrä
loe
el
deseosucces, anoinenat Animal Mita i jornals per a aquesta indústria.
d'onze a una del matí)
rer, Escote, Cervera per la majoria, i
(a) "El Gañote".
Academia de Ciències i Arto. — briment de les lapides que donaran el el senyor Oliveres Prats per la minoria.
Patrons i obrera es comprometen
nom de plaça d'Ignas¡ Iglesies a la que
Diversos presos més que es ner anticipar a acceptar el laude que Rambla dels Estudia, 2, pral.
S'aprovà una altra proposició sinnada
trobaven a la presó s'han negat es dicta Ambdues representacions han
Academia Catalana de Bellas Arts asan es plaza de l'Angel, i carrer de per alguns consellers de la majada per
Prontas sotmetre la fórmula als seus de Sant Jordi. — Casa Llotja (de Francesa Macia al carrer de Gracia.
a fugir.
tal
cilw durant la data del 14 d'abril
— La Comissió organitzadora (le :a
Durante, Milà i els tres indi- mandataris. Aquesta tarda s'han reu- nou a una). Especial d'Art i Arqueotómbola pro-Dispensan de RontgenoM. es reparteitin hrms de pa, raen i arros
logia.
nit
senaradament
obrers
i
patrons
vidus que han amordassat
Academia de Medicina i Cirurgia.— gia agrairri a tots els sabadellencs que ils uccessitats de la poblada.
rial de Presons seguidament -ter a decidir si accepten aquesta p ro- Cama,
L'alcalde quedä facultar per a alongar
tinguin ¡Mandó de fer algun donatiu,
4s.
posici6.
s'han fet esräpols. Slian donat
Acci6 Social. — Amadeu Vives, 3. que el facin com més aviat millor diri- les gratificacions als mestres narionals
La Junta administrativa ha acordat
()vires per a la detenció dels fer una visita al president del ConAcadänna de Bones Lletres. — Car gint-lo a l'Hospital i Casa de Baile(' 'fre durant l'exercici del càrrec Oto
fugititta.
rey del Biaba Caçador.
renda, junt amb una tarja del donans
— C.
sell per a parlar-li de la vaga

Quatre atracadors
Inés, detinguts

Alliberament
audaç de dos

presos

Vagitació
social

MATARO

GIRONA

Concurs per a proveir una plaça
L'horari de les properes festes al coCamió incendias a Banyoles.
L'Ajuntament monàrquic d'Alcanar merç
L'horari deis expresaos :: La Fedevol actuar dictatorialment
Vària
raci ó Gremial :: Novas diverses
Tortosa, 6. — El president del ConGirona, 6 (Per teléfon). — Ha quesell local de Primera Ensenyança fa dat resolta la qüestió suscitada entre
públic un adiete anunciant un con- el mercas del dissalde dia u 4 i la
curs per a proveir la vancant de mes- ¡esta del 111 aniversari de la Repútressa, produida per jubilació de la blica. Per acord del jaral Mixt sita
directora de les Escales daquesta decidir que les botigues ronianguin
ciutat. I.es aspirants a la dita plaça obertes el dia 14 fino a la una de la
han d'adreçar-se, en el termini de tarda, i en compensació, els depenveril dies, a l'esmentat Cansen.
dents faran festa completa el dia 23.
— A Alcanar s'originä una violen— Ahir al mati, a Banyoles. mentissinia protesta per part del públic tre un carnió de la Companyia Transque assistí a la sessió de l'Ajuntament, pon Elèctrics Interurbans, S. A. carper llave,- acordat aquest no celebrar regava bestia, a la plaga de les Romés sessions ¡ resoldre tots els as- des, loa unzas amb un liquid inflasumptes la Comissió de Govern. El mable per tres subjectes, (me després
hi calarers foc, i provocaren Eincend:
públic foragità deis seus escons
majoria , que pertany a la Lliga i car- del camió. Sortosament, el personal
lifts. 1-li va intervenir la guardia civil, de l'empresa que carregava el earnisi
que desallotjà el risible a la forga. pogué apagar el foc, i salva el vehicle,
La minoria republicana va retirar-se que sofri, no obstant. clams per vadel saló.
lor d'un /u j ier de pessetes. Els autors
— Fin; al dia 18 del mes que sonn del fet foren detinguts.
— Cal tenir present tots els que
restara oberta l'Escola Elemental del
Treball. La matricula d'ingrés, lliure. es veuen precisats a viatjar per la
Companyia
de M. S. A., que el diu— Diumenge, al camp del Raval,
menge que ve, dia 8, ami( motiu d'acelebraran un partit de futbol el Ra- vangar-se a Franca l'hora otictal, els
cing Club de Castellí, i el Dertusa expressos san gré avançaran d'una hoE. C.
ra, a excepció deis que van de la fron— A la partida de Vandellós s'or- tera a Barcelona, a les cinc del luan
ganitzit una batuda per tal de cagar i a dos quarts de cinc de la tarda.
porcs senglars, i se n'ha aconseguit
Aquest mati els comissaris de la
un, el pes del qual és de 55 quilos.— Generalitat i d'Ordre Públic, amb
orresponsal.
Eenginyer senyor Novell, sisan trasladas a Berges, a la Tallada i a Palam6s, per tal de procedir a la recenL'HOSPITALET
ció de les obres de defensa contra les
inundacions, efectuadas a les dites loCap a Madrid :: Més de la Festa ralitats i que han estat costejades arnb
d'Homenatge a la Vellesa
Home- fons de la subscripció pro-daninificats.
— Pel Ministeri d'Agricultura ha
natge a un compositor local :: Deestat autoritzat el funcionament del
tenció Sessió del ple
Sindicas Acció Social de Banyoles i
L'Hospitalet, 3. — Ila surtir cap a la sera comarca.
— Per celebrar la constituciú ofiMadrid el vice-secretari de la Cambra
cial de la Federació gremial de les
de la Propiciar Urbana daquesta
comarques
gironines, el dilluns vinent
tat, en Lluis Cesad, per tal dassistir
se celebraran diverses artes en aquesa l'Assemblea de Funcionaris de les ta ciutat,
entre ells un banquet ¡ un
Cambres de la Propietat Urbana d'Es- arte públic. — C.
panya que tindri lloc els dies 8 i 9 del
corrent, on s'ha de tractar de diversos
assumptes de mol interés per als dits
funcionaris.
pla de la ciutat
El
— Promet revestir forza solemnitat Ferit 2
mobili
ari del Grup Escolar
la diada dels Homenatges a la Vellesa
Esportives
que se celebrará en aquesta ciutat el
Als Mores de Piera uns matrimonis
pruper dia 8, organitzada pel Patronat
es barallaren, sortint-ne de la baralla un
Local d'Homenatge a la Vellesa,
la conaboració de la Caixa de Pemions, fe ri t de bala. Fou traslladat a l ' hospital de la nostra ciutat. L'agressor es
fundadora de robra dels Homenatges
diu _losen Minan, i es féu esa/rol.
als Vells.
— En sessió pública celebrada el diAquesta "XIX t'esta" será presidida Iluns passat es vota un suplement de
pe/ conseller d'Assistencia Social del crèdit per fer els treballs de tanteig per
govern de Catalunya, Dr. Dettás; per a la confeccló del pla de la chitar. Aquest
les autoritats locals, i amb assistència traba)l preliminar començarà aquest mes
(le totes les entitats que han collaborat mateix.
a donar més relleu a aquest HomeEn la mateixa sessió es votaren 8.00e
natge..
pessetes per adquirir mobitiari pel Grua
Ultra els vitalicis que seran conce- Escolar; ultra aquestes, votades el didits per la Caixa de Pensions i Patria- Inris passat, al pressupost tahi figuren
nat Local, seran lliurades sis II/bretes ja 9.000 mes.
— El Grup Guimerà assaja activad'estalvi de la Cama arnb una imposicio inicial de ISo pessetes. A cada un ment la sarsuela "Los de Aragón", que
cantarä
el tenor Joan Comes.
deis to7 'ellets homenatjats els seran
— L'Escola del Treball—Associació
Ihurades quaranta pessetes en metallic"
La Festa, que tindrà lloc al cinema d'Alumnes— ha convocas un .certamen
literari, pei qual s'admetran treballs fins
°Uveras a les onza del mar!, es deseovolupara (aun segueix: El Cor "El Pen- al dia 17 del present, 1 Ii ha dos temes:
primer,
per als alumnes i ex-alumnes
sament " interpretara " L'emigrant" i
l'Escola; tema, "Elogio a la importancia
la sardana "La barretina". Es recitaran de la lectura"; premi, 50 pessetes; aras.per un nen i una nena, en representació sil, 25. Segon, per a tots els vallencsl
SABADELL
de tots els escolars, diverses poesies. tema, "Conte o rondalla de regust vaEs pronunciaran parlaments per reprede
Vola a l'Aeròdrom el diumenge al sentants del Patronat, Caixa de Pen- Ilenc encamina t a despertar l'ancló
100 pessetes;
matí
Exposició de pinturas i dibui- sione i Ajuntament. Clourà l'acre el con- la bona lectura"; premi.
so.
Els
treballs
hauran
d'ésser
accessit,
xos
Homenatge a Jaume Pica- sellen d'Assistencia Social, doctor Denen català. —C,
nyol
Accident d'automòbil
Väria

VALLS

BADALONA
Excursions
Conferencia
Badalona, O. — El diumenge vinent ,
a les dotze del mata tindrä lloc a l'Escota Catalana la continuació de la conferencia que dona el diumenge passat el
distingit professor senyor Enric Roig
sobre "La idea de l'Art segons la concepció dels artistas", que tant d'axit obtingué.Ag
runaci6 d'Antics Alunmes de
l'Escola Catalana, organitzadora de l'acte, ens presa que feria constar que comeneara amb rigorosa puntualitat.
— la Penya Ciclista Badalona ha
organitzat per a detnä passat, dia 8, una
excursió a la Salut de Sabadell. Sortida del local social, a les sis del mati.
L'Esport Ciclista Betulo efectuará
tantbé en el mateix dia una excursió al
Picaré/. En aquesta es puntuará per al
campionat del present any.
- L'Agrupació Excursionista d e
l'Orfea Barlaloni ha organitzat per al
diunien g e vinent una excursió a Font de

Sunn cra. de Martorelles, on s'estnorzará
i es beneirà el banderi i smi passarà el

dia. El lloc de reunió será a la canees a de la Comerla, a dos guares de sis
del mati.—C.

RESA

MA N
Sessió de la Comissió de Gavera
Sardanes
Manresa, o.— Avui, al vespre, celebrara reunió general ordinaria l'Associaci ó de Dependents del Comerç
Co.m issió de Govern Munide—MLalaucsa
cipal, en sessió celebrada allir aura
la presidencia del primer conseller
regidor en funcions d'alcalde, senyor
Ramun Satis, prengué entre altres els
segtients acords: Invertir en obligacions municipals de fentissi6 de 193 2.
la quantitat existent en inetailic per a
la con s trucciú del pont de la Reforma; adjudicar a la casa Construccions
Preckler el concurs d'instalació de
calefacció central al nou Grup Escolar, de confortuitat amb l'informe dels
la penya ci_
ipals.
tecnicsna
_ org mi,iitti7cada
Per
clista Bonavista, es correrá denle.
diumen g e. el IV Campionat de Manresa i Comarca (principiants ).
— El Fonient de la Sardana. ha
organitzat un concurs de sardanistes
a l'objecte de notnenar Colla que.
amb carácter oficial, poni la repre.entació en el concites comarcal que
organitza enguany la Lliga Sardanista
de Catalunva.— C.

Excursió

Ple del Municipi

Mataró, 6. — El diumenge dia 22 se
celebrará un aplec patriätic al poble de
Roda, /avant el casal d'en Bach. Per
acudir a aquest arte, la delegació de
"Nosaltres Sols" organitza una excursió en autocar.
— Amb forza assistència de regidors
i públic celebrar el Ple consistorial
del mes corrent. La minoria socialista
presenta amb carácter urgent una propositió perquè l'Ajuntament s'adreci al govern de Madrid exposant-li el seu criteri contrari a l'augment de tarifes ferroviàries. Fou aprovada. Ha estat motiu d'un liare debas polítie, en el qual
han intervingut totes les minories, una
altra proposició, tumbe de la minoria
socialista, perque l'Ajuntament s'adreci
al govern de Madrid demanant-li que
no doni el permis per a celebrar l'acta
Popsrlar a l'Escorial. Passada a
ó. es aprovada per 13 vots a favor
votaci
per 7 en centra. Referent a l'exportarió de patatas primerenques, la minoda de la Lliga presenta una proposició
parqué r.ajuntarnent interessi del Govern
Central tot el suport necessari i totes
les gestions dipInmatiques que ralguie
per facilitar l'exportada a diferente nacians. Els caps de les distintas mi/andes
s'hi adhereixen, i queda aprovada.
— El dia zo, a les non del vespre.
quedará tancada la inscripció per al
campionat de Ping Pons de Mataró cla
parelles. — C.

LLEIDA
Exposició d'artistes Ileidatans :: Les
Su.
Detencions
festes de Maig
danes u Altres novas
',leida, 6.— Derzia, a la 0:1, es reunirá la ponencia encarregada de redactar el reglarnent que donara vida
a l'Exposició Concurs d'Artistes Ele:datans, que organitzada per l'Ajuntaa
n'ene tindrä lloc el raes que ve.
— S'esta confeccion a nt el programa
de les festes de Maig, a les quals es
vol donar enguany més amplitud. A
l'efecte. l'Ajuntament ha convidas les
Principals entitats locals p er tal que
collaborin a l'organització del programa.
— El Casino Independent donarä
un ball d'honor a la senyoreta Ramona Torner, proclamaxia "Miss Lleida
1934". Se celebrará dijous vinent.
— Per agents de policia eatalans
han estat detintzuts Antoni Ecija i
Lluís González Ronco, reclamats per
diversos jutjats.
— La Federar(s) de Trehalladors de
l'Ensenyanca es rennirä en assemblea
el proper di:ti:tenga, al mata per tal
de parlar d'afers professionals.
— Ha estat resfituida ä la sev:
llar. la menor Agapita Madroño, la
(mal tela uns dies que havia desaparegut del seu domicili.
— Diumenge, al mati, hi bauza
una hallada de sardanas a l'Avinguda Blondel, organitzada P e ' Fonlent
de la Sardana.
— Ha estat detingut a BC5Sost
individu anomenat Josep Miró, en
estat d'embriaguesa, per hu y en agredir un guarda d'un magatzem.
— En un magatzem de fustes pronietat d'Isidre Breny, de La Fobia de
Segur, es va declarar un incendi. Les
pardues es calculen en unes '; .:9)0 pes
-set.
— S'ha constituit en aquesta datat un Comitè pro-monument a Anselm
Claven.
— El president de l'Audiència fia
interessat del comissari d'Ordre pira
bHc la designació de perit per a examinar la qualitat i altres condicione
de les bombeo i explosius trobats fa
una dies en una cova del Monesec.-

TARREGA
XX Homenatge a la Vellesa Inauguració d'una Biblioteca Popular n
Furbo] :: Teatre :: Diverses
Dilluns rebérem la visita de personalitats amb motiu de dos actes
ben importants: L'Homenatge . a la
Vellesa i la inauguració duna Biblioteca Popular. Representant el
Govern de la Generalitat assisti a
aquests acres el conseller de Cu:tura
senyor Gassol.
Seria massa llarg ressenyar toas
els moments de la diada, tan sola
liosarein de relleu el magnífic asparte que oieria la Sala de l'Atenas: durant l'acte. A remarcar els parlaments deis senyors Ramon Novell,
Albees- Bastardes, i del conseller de
Cultura de la Generalitat, al mati, i
el del senyor Moragues a la tarda.
Contesta a aquest el senyor Olivares,
director de l'Escota ti' .\. i O., el qual
jiu remarcar com seria ben rebut
pels tarearin s 1" Institut de la Dona
que Treballa".
Moments després tingué lloe la
inauguració de la Biblioteca Popular
oferta per la Caixa d'Estalvis a la
nostra chitar i instalada —magniiicament — al pis principal del seu edifici.
— El din:tenga i el dilluns, actul
al nostre camp d'esports el C. E. Sabadell. Els partits foren vistosos: els
resultats, 3 a 3 i 3 a a: i la concurrencia —degut al mal temps — escasta.

— El dilluns. la campanyia de MarNicolau va donar dues representacions teatrals.
— Hom comenta molt favorablement que ja fa tres o guatee festes
que no ha ocorregut cap incendi a la
nostra ciutat.
— Corren veus que anuest Ajuntatnent vol subsanar la situació d'inferioritat en q ué es troba actual/nene
la Placa Macla, respecte a rivinnula de Catalunva, i per a aix6, fui
instalar uns fanals en substitueió deis
que avui hi ha.— C.

Cè

LA PUBL ICITAT

11,4

tim

Pels Centres Oficials
GENERALITAT

Juntes ntuniernals del Cens
Electoral de Catalunya Relació
dels ciutadans que conslituiren
les Junten municipals del Gens
electoral de Catalunya, durani Cl
bienni 1034-35.
Administracid Muniripal.
subhastes i concursos
d'Ajuntantents de. Cali/Maya.
Administració de Justicia. —
Sentències 1 edictes.
Anea finic. Extractes deis
acords presos pels Ajtudaments
de Catalunya.

LONA

AJUNTAMENT
Els abrelata el 14 d'abril. —
conseller regidor de Preveinients,
senyor Hurtado, com a reepusta
a lea nonibroaea consultes glIC
liess estat tetes relatt%te a la
venda als Mercats el die 1 e del
niu ll que atan, leela naciunal
commettrorisele
tercet any de
la proclantaciú de la Ileptilnica
es complau a ter públic que pe
eseaure'e m111,411t festu et tia
sable els Mereals esteran oberts
per u la venda lins a lea 13 110

Servei Meteorológie
de Catalunya

A

En la (terrera junta directiva de
l'Associació d'Estudis de Pulseen« i
Organitzacle "Publeaub", facoedá
elevar a PAiuntament una nonada
queixa pels augments considerables
que constantment imposa sobre tota
mona d'anuncis, ço que arriba a leatren de fer impossIble als anunciants
propagar els seus productes i reduint
enormement el treball en les indúitejes grefiques, «listes, viniere 1 altres que descabdellen II ums activitats
en el rast camp de la propaganda.

L

Diesabte, 7 d'abril de 1984

Cursos iConferèneies

INAUGURACIO DEL VAS DE
Ja está oberta la matricula a la seCONFERENCIES AL COL.LEG1 cretaria de Palestra (Corto Cauta.
PERICIAL MeteAt41114
nes, 592, principal) de les dotze del
DE BARCELONA
Cuatí a les dues de la tarda i de les
Peraistsizen lee balan pensiona a
S8t a ks nou del vespre.
II sisan meridional d'Europa, ailvb
Sobre
el
problema
de
la
-Difusiú
Casta eia ea mes interes s ant per
liur oestes do minina • in ~Mi de
moderna del Dret Comercial", ditser- a tothom d'eseriure correctament
Canela, I prOdueleen molta
sita i ruines de carian temente abans-dahir a la uit, davant note- catalá.
ten a repensa, Italia 1 Frasea.
brosa i escollida concurrencia de oroLee altos praselons
desalas« *ni • l'Atiene Mell.
L'Agrupació Catalana d'Ame:eta iessionals, reunida al saló dictes del
De la mar Sàttte tine les costee
INSTITUT FRANCÉS
d'Anglaterra s'han t'atablad venta
ha organitzat per a denla, diumenge, Foment del Treball Nacional, i anee
DE BARCELONA
torta I frotis de Ilevant, amb forte.
motiu de la inauguració de les tasques
una
excursió
conectiva
a
Montserrat
borreaque• de neo Que cÕSsaOpaeee
-CUS.
al lomee free ea tes bolees preselose
en cortunemoraci6 del segon artivers del curs 1934 dcl Conegi Pericial
Sis
conferencies
sobre música
d'EN/anea.
sari de la teca fundaciö. Entre els elercantil de Barcelona, el tractadisfrancesa
Plena de propoelold. Ems al
excursionistes inscrita, que passen de ta de Dret comercial i publicista
(ha 10 del corrent, a le; eluDe,
II. Carol Berar I, secretar; general
dos-cents, hi ha representants de la isenyor Gay de eloatelle.
IJITAT DEL TEIEP9
Les taeques del Departamont
Amb el conferenciant oc uparen de la Unió de Compositors, donare
s'adinctran al Negociat (1.01;res
CATALUNYA, A LAO ell e
majoria de les entitats catalanes d'Ade Tribalt durant el mes de
COMISSARIA GENERAL
llora a la presidencia el senyor Ter- sis conferencies a l'Institut Francés
Publiques
de
la
Secciú
de
l'omérica,
entre
elles
de
Cuba,
Argenmere. — Durant el pasma( mes
El times él MOit variable I domiD'ORDRE PUBLIC
d'aquesta secretaria m itna en censuró Mi ml, latebil 1 Calo.
tina, er enezuela Brasil. Nicaragua ran Boter, representant de l'alcalde de la nostra capital (Provenea, 325)
de mere, l'Orienta d'Informatela on tortas bolrades • Liälda, a le
Xile, Uruguai, l'amuele. Bolivia. Cos- de Barcelona; el president de la Cobre el terna: "Aspects de la musi(ticipal, plece de prupttaic0 pee
la corma de Tremp i al pla da lacions del Deparlantent de Treta
Rica, Enlate Units, Perú, Colòmbia, Cambra Oficial de la Indliatria, se- que franeaise contemporaine", ami)
goa.
Al Bar Versalles, del carrer a telar al COI/CUIS privat relatiu
ball de la Generalilat de Catatri lee
Miele, Equador i Paraguay. La par- nyor Andreu Oliva i Lacorna; el la colaboracie del trio II. el. Enric
24 hora. ha plolut
a (Alieno tot *talonea I ha nena
lunya ha e\ aelial 613 consultes. tle Salde. la pelleja va sorpren- st auluninistrament de mate" ials,
tida sere a les set del tirad de l'ea- senyor Eiltul Jorba, representant
Ainaud, Gabriel Rodó i Ricard Vives,
als Gima elevats.
m
dre nitre tina reunió clandestina. eitles i ulillatge, ain b desiacio
elaasificades de la següent
de mademoiselle Yeonne Evite.
tatge social. Ronda de la Universitat. la Lambra Oficial de COmeng i NaLes máxime precipitad.* han e.tät da 22 lees per metro queden.
espladids autoinn- vegacie; el senyor Pere Cual i ViIses dues ere-meres conferencies tinAseumpt es generttle (lo Vieren delinguls divuit individue. als l'altere Municipals, ;tela
núm.
1.
utiliteant
• Munieerde, 20 a la lionaldua I 19 a
pressupost
de
4.571
pessetes;
ele
ilalbi, secretare del Fornent del Tre- dran lloc el dilluns tenerte dia
nibus destinats a l'efecte.
treball. 320; essuraptes de Jura I alguna d'eles ("T'imputa tu« s Ole&t'accedente
ball
Nacional;
el
senyor
Josep
M.
gen
expusals
al
setsTemperatura mlnlma d'avul, a NOd'abril, de les set a les vuit del vespre,
Mixt, 9; assumples de la Dele- ments extremistes de la F. A. I.
ela, 0 lean *eta aero.
Valenti, preaident del Collegi d'A- s'obre el tema: "I,e fin du 19 siecle:
d'allres que havien estat detin- dit Negociat.
garle', del Treball. 45; assuneles
Brula de neu • la Benito" 1430
L'Associació de Socorsos Mutus gents Comercials, i els senyurs Grau Consideratiene générales.—Le criti—
Negociat
de
Con/manis
merca
:
a
lUela.
50
cantirnetrae,
1
guls
abans
per
celebrar
reunirme
del Departament, 152. En arpes/
"El Auxilio Obrero", celebrarä reunió i Torres, Erancitorra, i Tuset, que devant les tendances de la musila Molina, tse dentImetrat.
resum no an incloses les con- clandestines, els quals havlen de l'Ajunlatuent de Barcelo.ii. •
general ordinäria <Irme, diumenge, a Relente' i Lluc Capdevila, del Con- que frarmaise contemporaine.— Sous
(Lea observacions del lemps a
sultes formulades per persones estat allíberals fria pors dies. bajaos de la Casa de la Ciutat
les
deu del metí, al sea estatge
barcetona, e set tet, van a la Cap.
sell de Gomera del Collegi Mercantil. le signe de Wagner", i el (liman'
Sant Antoni Abat, is (cerveseria Sant
Oxefil de Ja prima cerilla)
que exerceixen canees oficials. Tots ells perlanyen al rato de s'admetran fina al dia 17 del corFU la presentació del cornete> que ve, dia so d'abril, de les set a
reimt, de deu a dotze del metí dels
Antoni).
ni les visites rebudes pel Conse- l'aigua.
ciant el senyor Manuel Grau i Torres. les vuit del y eepre. sobre "La ReEl tenyor Gay de Montelli comen- naissance de l'esprit national. EmIler o eleoes a les diverses Secre* El dia 31 de nutre pasen( dies feinttre, propoelcinlis per a
tarima
reir cornee MI robalo/e en tina optar al mema per a l'adqUist- ga j o Ntinkro Tres (antes Distrito del
Promet revestir una aolemnitat la çì traçant el quadre de resolució que manuel Chabrier— Evolution d'Inciti de 150 ni t . de llosetes de
Hospital), de esta ciudad de Barcelona, veteada necrológica que avui, dissals• el Dret Comercial ha soiert en rils dyste Réeolution Debeesyste
Departement d'Economia I agt\ nria de transporta propletat
meta comprima (patio!) 1. diver- el providencia de ente:siete de marzo t e, a lea deu de la venta, celebra el primera vint anys d'aqueet segle; lSivcpo claseique— Nou yelle disciAgrloultura. — Il propvinent de Eranceee Castelló, Instaleada
sos
mala:hale
per
a
Canviar
!a
último,
dictada en las autos de procedi- Centre Comarcal Lleidati a honor de apreciä les profundes reprensione que pline— Le style franeais— P. Depile
dimarts, din 10. podran mser re- al carrer Nou de Sant Francesc,
cancerada baixant d'aigua cele,- miento judicial sumario promovidos por Francesc Maces. Han estas invitan les crisis de cirilitaaiió i de cultura et ses canon,."
Collides pele interessats, a In número 31. Els 'ladres se netoPer a entrades, a la secretaria.
teme cl Cementiri Sud Oest, tot D.° Angeles ;s'ornes Vbairez y D.Fran- tota eis representants de les comar- que s'adverteixen en el nión de les
Seecl6 Agronbrnica de Barcelona. portaren caixes ¡ fardells de teicisco Urtigosa García, representadas ques Ileidatanes, sense dietincie de idees i dels sentitnents bastes de la
les certificacions fitesanitäries xits. Les mítines han estat tro- ninb subjeccid als pressupostis
humanitat
tenen
en
el
nilón
del
dret
Faran
tes
de
la
pamatisus
ponte:s.
por el Procurador D. José Folch, conpopular comercial, que pacientment
1 d'erigen corresponents a les bades per la pelleja a l'estació detalls que fins a aquella s!itti tra doña Aurelia fiera o Vera y
PER A AVUI
Aban- raula els senyors Pere elles, Menee;
expedicions de fruites i verdures de Martorell, on havien estat estaran exposats a l'eSuleutai eo; por el presente edicto se saca a pri- Florenea, Joan Cortaren, Martí Es- ha vingut elaborant-se a través de les
Negeciat.
edats.
n'arneses
pels
!ladres.
teve,
Joan
Maluquer
i
Veedor,
HumAcademia
Barcino (Corts Catalaper a exportar a França durant la
mera y pública subasta por el precio
Va descriure els cedes de formació nes, 5471. — A les 1530, conferencia
present desena.
Celda a una senyora.—Per tel que se expresará la tinca hipotecada en bert Torres i Lluís Compense, PreEl Departament d'Econornia i
d'assabentar-la d'un assumpte garantia del crédito y que en la escritu- sident de la Generalitat de Catalunya. de la consciencia comercial del tusón; pel senyor F. X. Batee sobre ei tema
A l'acte, que emr puisblie, tots els assenyale les caracteristiques de eo- "Cora es la el paper".
Agricultura de la Generalitat DELEGACIO ESPECIAL DEL que l'interessa preguent la se- ra de debitorio se describe así:
diósitat i iniätnia que tenia el comerte
Seminari de Publicitat. — A les
Una casa en construccien que se com- lleidatans tenen el deure
prega als exportadors que per GOVERN DE LA REPUBLICA nyora Rosa Gresa i Camps, Paper a retre tribut d'homenatge al pa- entre el mein roma, i lelevacie, del i5 30, inaugural del trimestre de pria les desenes vinents se serveidreen de la qual s'Ignora, que pondrá de bajos con dos tiendas y patio triota que sabe alliberar Catalunya.
comen a l'estadi P alit i e entre les mavera, en el qual será. estudiada la
A CATALUNYA
xin presentar a les Seccions
vulgul presentar-se
tar-se
a 'adead
m dia en la parte posterior, cinco pisos de alRepúbliques marftimes allanes i en técnica del negoci i de lee vendes;
Agronómiques les Seres sollicila nostra Cataltmyre, com per les ins- el director, doctor Alexandre Chleu!Alti!, en bares d'oficina, al Ne- tura con dos habitaciones o viviendas en
cada
uno,
con
cubierta
de
terrado
en
el
El
Consell
Directiu
de
l'Associació
tuds de certificacions fitopatolbtitucions de creen i de cante foren
Altir fou detingut un conegut gociat d'Obres Públiques de la que habrá otro pise, situada en la ba- de Comptables de Catalunya, en ses- eixamplats els litssits del dret comer- sebairgue, desenvolupare la tornunigiques, al mes tard, el tercer din
Secció de Foment, seg o n pis de rriada de Sans, de esta ciudad,
con sió celebrada el 28 del passat mes de cual a tra y ee deis movinents socials eació "Isfercadització i expansió del
de cada decena a fi de no dificul- venedor de thairs anomenat
"Debil", el qual baria tornat a la Casa de la Ciutal.
Incite a la calle de San Medite seilala- n'arç. acorde en virtut del que asse- de träfic i politics de l'Edat Mitjana, negoci".
tar els tràmits administratius a
London Club. — A les 2o, confefer de les sa y as per determínate
La testa a honor dele escotare da con el número 20; ocupa una super- nyalen els artieles te i 27 del vigents i com l'aparició dinstruments potents
seguir per al lliurament dele esestabliments d'aquesta riutal,
anglesos. — Delegat per l'alcal- ficie de tres mil trescientos cines pal- Estatuts, convocar els associats a una de difusió, con' la !letra de canvi i la rencia a Càrrec de efe. Rex V. Fulmentats certificats.
mos,
treinta
lord,
sobre el tema "General Tópica-.
y do, décimos cuadrados, teuniei general extraordinària, la data institució de l'endós i de la compenoferta en venda coraina.
Contenerla del Treball. — En- Aquest individu, anomenat Joa- de, senyor Garles Pi i Sunyer, el equivalentes a ciento veinticuatro me- de la qual es fand pública oportuna- sació, comeneada en les tires euroCasal d'Esquerra Estar Català del
cap
de
Cerlmontal
de
FAJuntatres altre g , et Conseller de Tre- quim lbern
tros, ochenta y ocho decímetros también tnent.
pees de Eranea, deelemanya ¡ d'He- Districte II (\eiladomat, 83). —
Martínez, \lit al carball i Obres Públiques, senyor rer de la Cadena, número 4. ment, senyor Biber, aSSislf afiir cuadrados; y liada por su frente, con
tia, produiren el dret nou de concep- les 22, conferencia d'Aurora fleteraa
Pacte
organitzat
al
Poble
Esla citada calle de San Medís; por La
'Martí Barrera, va rebre ahir la primer. segona. La policia es
tes desviat de la leona romana, re- na, sobre el tema "Paganisme".
panyol
en
obsequt
dels
eeeolars
El
Consell
Directiu
de
l'Associació
derecha,
entrando,
con
finca
de
O.
Revisita dels diputats a les Corts presenta al seu dctoicili i procoleada en el dret corpori. Va detaEuterpense
dels
Cors
de
Clever,
posa
anglesos.
men
Pum
y
Colominas;
por
la
izquierllar la influencia de la Reyolucie
espanyoles senyors Mariä Rabió cedí a efectuar un minuch5s esEls senvors G. F. Bull 1R. Mac da, con terreno de la mayor finca de que a coneixement de totes les societats francesa sobre lenstitut de Ilibertat
I Tudurf, Grau Jassans i Trabal; releen que donä per resultat la
aliades que a la cuajar brevetat tras
del director de les mines de Sú- troballa de cinc fInseons de co- Pherson, del Comité orgrinitzador se segregó, propiedad de D. Manuel Se- metes a la secretaria la relació dele comercial, i desees . / finaiment les
ría, dele alcaldes de Súria i del caína. El ttair trobat, junt amb del vintge, pregaren al senyor rra Jansä y D, Luis fané y Farre o encestes que hagin d'anar a Madrid, edat, del maquiniame, del vapor i del
SU3 sucesores; y por detrás, co,, la Rieieudalisme financer cont les últimes
Masnou, i dele diputats al Par- el delingtd, foren posats per la Hilar quo tramet i s al senyor ra ele Escuder... Va/orada por las par- amb nimia de les festes del tercer earacteristiques d'una civilitzacie
.dissabte, a la vellla,
que
alcalde l'agraïment de tots ells
aniversari
de
la
República,
durant
els
lament català senyors Bru i Jar- policia a disposició del Jutjat.
per .es alencions retardes en Hm. les a los efectos de la subasta en CIEN dies 13 al 16 del corrent mes, per II ya saber crear un dret nou i ampla- audició i chrrec de la c obla Podf. Aman, Dot 1 Folch.
el
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'neta
social
com
ea
estat
el
Dret
pular, a la sala ¿lactes (lel Crup
* Per la Delegació especial estada a la nostra ciutat, exla conieecie de les Instes d'expedicio- comercial.
Tambe va rebre comissions
El acto del remate sere celebrado en
Sardanisla del C. C. de G., carrer
dels Ajuntaments de Sant Joan de PEslat s'ha portal a cap l'ex- preseant-li ~be Hui' admira- la Itala audiencia de techo Juzgado de naris i poder fer-les a mans de la
Afirma
que
el
Dret
comercial
havia
de Santa Magdalena, 12 14
Despí Martorell, de la Federa- pulAió de l'argentl Alexandre rle per la grandiositat i bellesa primera instancia N.° 3, y Secretaría Comissió que es traseadare a la dita wat una producen) d'un estil pecu- (Gräcia:.
Capital
el
proper dia ir, per tal d'en.
de Barcelona.
cid de FiIIt 1 TeixitE, del tarn Jacki Hernando.
liar
i
original
de
civilitzacie.
Estil
de D. José Pastor, sitos en el Palacio trevistar-se amb PAssocciació d'Hose'os
de construcció i de comerciante
de Justicia, el dfa relee de mayo prexi- lers. Al mateet tenips es prega ale que perd gradualment els seus congetallistes.
me, a la hora (le las once; y se ad- constes nue assisteixin a l'assaig qtte torns, malgrat l'enorme diiusió que
La COliliSSTÓ de testes del carvierte: Que Ins ames y la certificación tindra iloc denla diumenge, a les cjeu el comerç i el tràfic imposen sobre el rer de Sant Salvador (de Verdi
*—E1 senyor Conseller de
del Registro de la Propiedad a que se del mate al sale de festes de l'Asso- mon de les relacions humanes, grä- a Vilafranca) ha organitzat per
Treball i Obres Públiques t 6 inrefiere la regla e.' del artículo isst
ciació de les obres que s'executaran eles a les ¡orces de Pestatiiicació i als al dlumenge dia 15, a les 01/25
terés a recordar al públic que.
la ley Hipotecaria estarán de manifies- al concert de la plaça de le\rerserie• abusos de les concentracions indusper tal de no dificultar le marxa
En un bar del carrer de Sent to en Secretaria: qtte se entenderá que esta la direcciii del mestre de l'Aeeo- trials, nnnvant-se a alb ells labast del Malí, 1 en commemoració del
general del Departement, les CAUSES VISTES AHIR
Ruci a Ion detingut, percme es tela todo licitador acepta corno bastante la ciacie senyor efexim Neve lea ins- del dret comercial, popular i universal tercer anivereari de la proclavisites han de tenir lloc els dies
per exceliencia.
mació de la Repúblira. una baA la Secci6 Primera es eeie una pasear per policia, Ita subjecte que titulaciOn; que las cargas o graváme- creme', Cl farseare el din to, a les del.
assenyalats a l'efecle, o sia els
Assenyali que assisten al fenomen ilada de sardanes a cärrec de la
dique anomenar-se Carlee Fermonn, nes anteriores y Ins preferentes, si Irin
dimecres
divendres, causa contra Carme Linares Gavilän, el retal, en esser conduit al Palau de hubiere, al crédito de les actores crin- ce del yeepre.
de /a iusiÓ de la niao;a del poble, des- cobla La Pritteipal de Sabadell.
la qual es va barallar amb uns lamid'onze a una.
proveida de tot sentit de propietat, Tant la vältia de la robla com el
Justicia, amerad els pendes dient tinuaren subsistentes, entendiéndose que
Aixf mateix prega que toles les nare i causa lesions de pronòstic re- que el seu pare Os sIn diputat frances, el retnatante los acepta y queda sehreamb l'ideal de l'Estar, al qual diu- programa que executara, ban
sesvat
a
un
delle
El
fiscal
demanà
consultes que no exigeixin una
i elle tritt els espanyols que iui ha gado en la responsabilidad de los mis- EXPOSICIONS D'ART rare Fültima batalla contra eecono- cridat fortament Patenció deis
pena d'un mes i un dia de prese.
rnia privada, propulsora del dret coentrevista personal siguin teles la *
A la Secció Segona, per malal- a França es recordaran de la seca mos, sin destinarse a su extinción el
elemento sardanistes.
per escrit, en la seguretat que tia del Iletrat defensor, es va suspen- detenciee
precio del remate; que e l tipo de la su- GALERIES LAIETANES mercial, producte de la iniciativa privada i la qual no concreta a oposar
• •e
CORTA CATALANES. 819
les diversas dependències del dre la vista que 12i hacia anunciada.
* lis estat denunciat pel fiscal basta es la expresada suma de ckn mil
VIDAL ROLLAND
a Favassalladora força socialitzadora
Departanient les tramitaran amb
PENE BORRELL
Per a denla, diumenge, a les
,ä. A la Secció Tercera va compa- el diari "L'Opinie e , per haver pe- pesetas, y no se admitirá postura alguna
cap
resistencia
interna
elattifestä
SI, CAMPE VICENÇ
la necessària rapidesa.
releer Magdalena Correa, la qual, lee. « un article de fons que bu con- inferior a dicho tivi; y que para toque contra aquest corrent S'arrangen onze del mati, el Eitinent de la
MATEU PLA
Departement de Cultura. — segoes sembla, te bastant mal geni, sideral injuriós per al Govern de la mar parte en la subasta los licitadores
PALMAROLA ROMEU
a Europa tres-grans plane de reorga- Sardana de Barcelona ha orgadeberán consignar previamente en la
Fine al 13 del corrent
El Conseller de Cultura va rebre ja que es disputä ami) una velen Repeblica.
nització econeenica i social de la vida nitzat una visita eatiectiva a
Caja General de Depesitos, a disposición
al seu despatx les visites se- seca, i no tenint-ne prou, encara, enes
dels pobles. El "Plan de Travail", l'Institut Näutic de la Mediterràde este Juagede, el diez por ciento efecla benita, lempaite a garrotades i la
d'Henry
de lianni cl Corporativisme nia i al SAI/ atusen Naval.
güents: Rogeli Fernandez,
ASSENYALAMENTS tivo de aquel valer de la finca, presenPA99E10 De GRACIA, 14
italie i l'organitzacie ecunämica del
sol de Costa Rica; l'alcalde de nioesegre caueant-li lesione greus. El
808CM-ROCER
Llos de reunió: Pie del PaPintures
tando, al licitar, el resguardo gute acrefiscal
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que
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iris
aplicada
la
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A
AVUI
En.
al
treball en sentit nacional de linee-re- lau, .lavant l'edifici , a t res quarts
S d'abril
Reus; Jusep Folch, diputat
dite la consienacien, sin cuyo requisito
presó
i
pena
d'un
any
i
un
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de
a
me
alemanse
Parlament de Catalunya; el comd'onze. S'entrara punlualment.
un serie, admitidos.
teoutre
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a la inia ta ii,i.as
AUDIENCIA TERRITORINL
cadpoers,
i
positor francés Carol-Berard; més al pagament de 600 pessetes
BUSQUETS rismc
Barcelona, einer de abril de mil noveeendemnitzacie per a la reina lesiode la vida, amb mis o menys rigeSala primera. — Contenciós: Pilar cientos treinta y cuatro. El Secretado,
PALOMO DE GRACIA, 98
Pompeu labia, president del nada.
privada
airees 1 e:electas d'art
Cornet contra l'Administrad& ConPatronat de la Universitat AutOPIRE RADIA
Pintan
al dret de propietat, es compenetren
* A la Secció Quarta no se ce- tencies: Ignasi Casamada contra l'ad- José Pastor.
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noma de Barcelona; Oriol de lebraren
els plans espiritualistes: Yassenvalat
vistes.
Flnie al et d'abril
ministració
de
l'A
ju
ntament
de
Martí, i una comissió composta
per les enclenques "Rerum Nova-rum
Montuna i Reixac.
dels doctora Saforcada, Juan
les diret¡ves
renn r",
tes
etelllasdreugael 5i1T1 Anna",
Sala segona. — Divorci: Francesc
SYRA
Peris i Guifré Coroleu.
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Telbfon 15710
La senyora Anna Vives i Claramunt
ART 1 ORNAMANTACID
codis econòmics i socials, i les docEls senyors Jordà i Caben, P resi
Butlletf Oficial de la Generevies.
JOCEP F. RAPOLS
trines maximalistes nacionals russes llegó un taxi a la Via idie'aila, 1 quan
-dentlaU.SACunyi
Iltat. — En el seu número (fallir Sil velé un sol judici, contra MaPintares I envase.
nuel Ra missa, domiciliat a Terrassa,
(esccea de nerdiaect, ilue accepten el llague balear d'aquest al caeeer de vapresiden de la Eederacie de Sindicats
RAFEL. 80LANIC
AUDIENCIA PROVINCIAL
publica el següent son-tul:
Repelan), Cata, earnaltate
dogmatisme escolastic de l'Edat Mit- l/lema s'adene que bev'e deixat a l'inSecció primera. — Tres mies per Agricoles del Litoral. respectivament,
Presidencia: Llei de Bases per al qual fou trobada una pistola. El
JACA% BUSQUETS
(lit Tribunal el condetuná a un any furt, lesiona i contra la %alee contra han aten a la Generalitat per tal de
jana i edifiquen la idea d'un Estat teriör del cotxe obligacions de l'AjunPinturas
a l'organitzueiG deis serveis de de presta
Fina al 19 d'abril
de base ideocratica, confederativa i tament d'aquesta ciutat per valor de
Salvador Clielos, /entere MartI i Jo- convidar el senyor President a
Sanitat i Assistencia Social a
trenta-einc mil pessetes, i no >agité resemblea que dense, diumenge, tindrä
ser Per al dilluns vinent ha estas tes Molinet, respectivament.
Catalunya.
cotorpaerfai‘baa. r assenyalant per 11 Cata- cobrar eis esmentats valors per haver
assenyalada la vista davant aquest
Seeció segona. — No té assenyala- lloc a Pineda, amb aesiäteneia del
Justicia i Dret: Decret pror- Tribunal de la causa instruirla amb
senyor
ministre d'Agricultura,
lunya la missib d'encarnar l'esperit marxat cl cobre. Com sigui que totes
PETRITICOL,
mente.
rogant per cinc dies el termini motiu de l'atracament a la casa Sale.
dels nous corrents espiritualistes so- les investigacions que rcalitzä la deAVILLI PALA
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Inauguran!. aval
nova vida nacional: un dels elements mobilistiques no donaren resultat. deciprimer, del derret del 30 de marr
per furt. contra Emili Costa, Floren- on cis cultivadors de la patata primerenca
voten
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eagraiment
per
1/a diesen la nostra tradició mercan- dí posar el fet a coneixement de raeproppassat, per a la presentaVARIA
sea Ilinulain i Alfons Coll, respectivales dieposielone que, atenent a les CONSELL DE CENT, 329 • Tel. 12084
tornas, presentant la corresponent
d de sollicituds de les persones
ment..
Ping uen, Olbulece, Mune, Orante,
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producció
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Seecie (marta. — Un eral, per ameCONMIELERAN
ha
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El
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Companys
Pintura
nic la nena de dos meses Manuela naces i tinença d'arma, centra Josiert zada,
— Una Companyia dissegurances
càrrec de Justfcia municipal.
NOUS CURSOS DE CATALA
CAMPS-RIBERA
ha
agrien
moltissim
la
invitació,
i
si
denuncie anit al Jutiat de gui,ed:a. un;
CLAUSACH8
A PALESTRA
Sanitat 1 Assistenria Social.— Benito Gómez del Castillo, que vivia M. Esquerrle. Un divorci, Joan Es- be circumstàncies doloroses no li
GUAYE!
Inultura
antb
els seas pares al carrer de Cbr- peralte contra Anna Sanabra,
stIlsjecterg que eompotten una banda, els
Deeret designant el senyor EranLLAURADON
pennetran assistir personaltnent, ha
sega. En arribar a l'Hospital ja havia
p ina la primera quinzena (Faqueat quals, en unie d'un <me es fingia patress
Examelold repartiesen
cese God6 i Roch per a formar more El metge de guárdia es nexi a
promès enviar-le un delegas, ultra la
G. A. I.
ingressaven a la societat, i al cap de
TRIBUNAL
INDUSTRIAL
mes
començaran
a
Palestra
un
cura
representació parlamentària del seu
part del Patronet. d'Assistencia certificar que la seva mort llagues
Judieis a dos quarts d'once. — Acelemental-mirla i un cura superior de pec temes et posaren tOts :liabas per
Sncial de lee Cases de Caritat
estas natural, pel qual motiu el seu cident del techan: Tomes Gil contra partit.
tal de rercelare el subsidi. Sembla que
catale.
de Maternitat i de Protecció de eadever va ésser traslladat al Dipòsit Josep Gil.
El curs el e mental-111Ni seré tuolt Per a il treß t procediment le s quantita:s esRENART
El Centre Cotoner de Barcelona
Menors. de Barcelona.
Diputando, 271 - *reinen 16217
indkat per a tete aquells .que volen tafades ascendeixen • diversos nelers
A tren q uarts d'entre. — Reclama- ha cursat al Centre Oficial de ConDepartament de Sanitat
come g çar a aprendre descriure el de pessetes.
rió te ealaris: Felix Nadal contra tractació de Menea, i als senyors
EXPOSICIO JACINT OLIVER
Assistència Social: Anunci als
— En el mornent d'ingressar a la
D. \l'alter.
l'resident del Conste de Ministres. Continua assent malo visitada reaneeleie cataIÄ i per a tOtS aquells que n a
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Maria del Carme Tomes contra Zu- ral de Treball, el següent telegrama: l'artista ben datat quo en ala s., temaa a meliar-lo.
suburbis bereelonina hl
rich.
El enes superior Os per a aquelles treballava de sabater i que tenia el sea
ta, d'un pavelló a la Clínica
"Recientes disposiciones eesien di. da masato* I donones
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medanal, tuno Pan
A un quart de dotze. — Reclama- visas contra documentos agrava si- t'imana& ambtorta
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71 (Ve n , II tracio
AlPr al matt tm anta atrnoelli
Dietricte Mime de Barcelona
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retamos a SU disposicien para los
set i les nou del vespre. la neitrieu- .1%Statinció Ciirsni. ele }renta-sis anvs,
raSTROPOL A Tarl a
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(Explosius): Antinci.
desee que estene necesario s . Centro
la costara dotze pessetes per tot el nie sieh enetusions al eme i
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Orla INACIIIM‘
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Pe..
En virtud de lo dispuesto por el se- Algodonero de Barcelona.— PresiDirecció d'Obres Públiques de
curs. Els socia de Palestra 'tomes en rema drets: fi auxiliada a la Casa de
calma, al, balsos AP la Sala Slazari
llar Juez de primera instancia del Jue- dente, fontanills; secretario, Valla."
<Orna; circule
pagaran lis.
Socors de la Ronda de Sant Pe"
t.
°m'Imitarla de Governaohk. —
en rebre altir al inigdia els
per/Mistes el senyor Selves
menifestä que en algunes fabriques del n'in de Palana s'havia
treballat d'una manera irregular
i qué s'havia vist obliga( a feries desalletjar. Va dir que les
fores estaven distribuirles estrategicantent i que prestaran
g ervei de 'vigilància per evitar
que es produeisin incidente.
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L'Activitat Política
AcciúCatalanaRepublicana
CONFERENCIA DE FERRAN
RUBIES
El passat dijous tingué Boa a restasge central d'A. C. R. la sessió signa del cercle d'estudis organitzat
per la Joventut d'Acció Catalana Republicana, i tau ponent el senyor Ferran Rubies, que parlé sobre "L•Estat,
srdenament normaba".
Començà el conierenciant ient esaent de les teories principals que vesen a negar la personalitat de l'Estat—el realisme jurada; i el normatieisme— i les posa en contraposicia,
amb aquelles que l'afirmen.
Exanuna a continuas ai ci normatisisase, i posa de manifest els dos
sentits del mot ordenament: com a orare de . 1a Naturalesa—el que ha d'asser—i COM a sistema de normes que
determinen el que ha d'eedevenir, i
en dedueix que l'Estas té un sentit
dordnament en aquest segon aspecto.
Només aixi por ésser concebut l'Estac con' a autoritat, en allò que sigui
un conjunt de normes reguladores de
la conducta humana. En sentit psicolägic no hi ha n'es voluntat que la
individual: la voluntat de l'Estat s'ha
d'eatendre com a expressió metafórica per tal de designar la validesa oh;estira de rordre que anornenern Estas.
Analitza l'eficacia de l'ordre estatal.
E:3 homes—diu—es representen en la
:::ciència la norma, i el iet d'armesu representació és el que activa induint-nos a un comportament coincident amb ella. Ha de donar-se !a posalailitat d'una contradicen, entre la
rama i els actes individuals.
L'Estat es un poder quan rhorne
nas serveix, pera el que els bornes
len serveixin es un efecte de certes
tearesentacions per les quals estern
dominats: la representada, d'haver d'obrar tal corn les normes estatals he
manen. El criteri pel qual certes accoas humanes puguin considerar-se
antes de l'Estas és: que aquests jets
corresponguin a un ordre que ala su;osas vàlid o en vigencia.
L'Estas no es distingeix. en essencia, pel caracter normada d'altres societats. Aquestes es basen també en
a norma. Se'n diferencia en la collectivitat I aquest caracter coactiu
consisteix en la validesa objectiva
de :es normes. Les normes que forren l'ordre estatal—acaba dient—són
les normes juridiques.
Tot seguit s • entaula debas sobre el
terna exposat, en el qual prengueren
par: molts dels assistents.
JOVENTUT D'ACCIO
CATALANA DEL DISTRICTE IX
Aquesta entitat, adherida a Accia
Catalana, domiciliada al carrer de Nitre, 13; degut a 'aincrement extraordiraSi que ha experimentan en aquests
dasfers temps s'ha vist obligada a adcairir un non local que per la seva situar:6 i condicions Ii permetrà de des_
cabdellar més eficaçment la seva actuada,. Aqueas nou local es la sala
coaegada arrib el nom de Cinema
Ho llywood, del carrer de la Independenzia, la qual permetrà la installatió d'àmplies dependències per a sala
d'actes, cafè i altres departansents de
l'entitat
La inauguració d'aquest nou estatge
sitiara. Une el dia 14 d'abril ama, un
arte Palie, en el qual prendran part
de senyors Enric Segarra, Francesa
Saivat, Josep M. Imbert, Eduard Raga g o' i Amadeu Hurtado.
ACCIO CATALANA
DE LA BARCELONETA
Amb una nombrosa cancurrencia
Nucli Femeni d'Acció Catalana de
la Barcelonesa celebré el passat dia 3,
ales den de la vetlla, rassemblea gemeral ordinaria, en la qual bou elegit
segilent Consell Directiu: presa
eenta, Isabel Martínez; vice-presiden.
la Josefa Coma; secretaria, ' , saneesea Pijoan; vical primera, Rosa Sala, i
vinal segona, Cancepcia Asnal.
ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA. — Aval, a les deu de
:a vetlla, tindrà Ilac rassemblea de
C a nsells de districtes de Barcelona
de les Joventuts d'Esquerra Estas
Casala, al Casal d'Esquerra Estat
Catala (Corta 627). Tots els tucostres dels Consells de districtes de
Barcelona han de dirigir-se al secretar: general del districte o bé avui mate:a, a tres quarts de den, al sedetari del Consell Exeantiu per tal que
tels faca Iliurament de la credencial
/er a assistir a rassenialea.
JOVENTUT "LA FALÇ". — La
Camissia Permanent convora els seas
a s sociats a la Junta General Ordinára que se celebrará aval, a les dea
de la nit, 4 r primera canvacataria, i
a dos quarts ¿once de segona convocatada, per tal de tractar dels seg uents tenles:
lectura i aprovacia de l'acta de
rAqemblea General Ordinaria anteti1e. — 2. Lectura i aprovaria de la
Me maria relea rot a l'exercici 19335934 . — 3. Presentada i aprovacia
n nventari i de l'Estas de Comptes.
4 P resero.aeia, del rreesupost per
re xerri ...i 1934-1935. — 5. Elecció per
a la constitució de la Comissia Perman ent. ami, ele sirva:e que preveurn
lIs anides 19 i 20 deis Estatuts. —
6 . Proposicions 1 precs i preguntes
lca s d'obtenir rautoritat la cota
tesp onent autorització).
N ota. — Per assistir . hi caldea :a
P res entara', del justificatiu de soci del
mes d'abril.
A HONOR DE SABI ARANA.—
Ccmp limentant l'acotd de la Caarnissió
Mu nicipal de Govern ahir al migdia
es reuniren amb el aenyor aonsellerreg idor Estanislau Duran-Rmmals els
termes municipal: senyors Ribes i
M artorell, i els delegase de la Comisa j a pro homenatge al malaguanyat IIde r trEuscadi, senyors Pineda i Verdegu ea Domenee Latorre i Manuel
F uster, per tal de portar a cap el de-

sig de totes les organitzacions politiques i culturals de Catalunya. Es
pringué l'acord d'inaugurar el dia 23
del correrla al migdia, la nova avinguda que, des de mor, dels carrers
Roger de Flor i de la Travessera, anira a parar prop de l'Avinguda de la
Verge de Montserrat, sobre els terrenys dits de Can Compte, a la qual
es donarä el nom del patriota base
Sabi d'Arana Goiri. La cornissió d'entitats es reunirà aviar per tal de portar
a cap l'organització del patriätic acte.
PARTIT FEDERAL. — Densa,
diumenge, a les onze del mata el Cercle Republicà Democràtic Federal del
districte VIII (Riego, 44) celebrasa
reunió general extraordinaria per a
relecció de nou president i altres cara
rece de junta vacante.
. nts

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA
CATALANA
LA TASCA DE LES COMIS-

Butlletí Pedagógio
UNIVERSITAT AUTONOMA
El rector, doctor Bosch i Gimpera,
a Figueres.---,1hi r a la tarda, sorti

cap a Figures el rector de la tina
versitat de Barcelona. doctor Bosch
Gimpera, el qual harta de donar una
conferencia so bre el tema: " E MP Ü
.. . a l'Atento d'aquella localitat-des
empordanesa . El doctor Bosch i Gimpera, visitará avui l'Institut de Segon
Ensenyamen t de Figueres, on celebrará un canvi d'impressions amb el
vice-pres ,dent del Consell Regional de
Segon Ensenyament, doctor Josep
N:rau. el qual es troba en aquella
població, i amb el Claustre de Professors de l'esmentat Institut sobre
restabliment de l'internat en aquell
centre docena
A la nit el rector tornará a Barceknia.

ENSENYAMENT PRIMAR;
Naves escotes unitàries. — Prev,
roporta expedlent i informe favorable de la Secció de Comptaailitat del
Ministeri d'Instrucc i ó Publica, es disposa quedin rehabilitats els dos saldos
de 2.862 . 10 pessetes cada un per a la
construccie, de dues escoles unitàries,
una per a ncns i una altra per a nenes, a Les Bordes (Lleida).
Escoles vacants a Lleida.— La Secció Administrativa de Primera Ensenyança de Lleida, anuncia, per a proreir per misia dels cursets locals, recentmem restablerts pel ministeri del
ram, les escotes vacants a la dita
provincia que a continuada, s'estirenten:
Per a mestres: Lleida (capital), secció de graduada; lacida (Alrnadin);
Puigverd de Lleida; Artesa de Lleida,
Belianes, Abarras, Montgai, Valliogona de Balaguer, Corvina i Les.
Per a mestresses: Lleisla (Tallada);
Leida (asaltas); Agramunt, T'anega,
Lieida (Tallada). Ah:arras (párvuls);
Sant Martí de Mala, Almenar (P ar vals), Montgai, Vallfogona de Balaguer, Corvina, Vilanova de la Barca,
frenip i Bossost.
Clausura del Curset sobre Orientació Pedagógica.— S'In clausuras, al
Casal del Mestre, el curset d'Orientació Pedagógica que durant els inesos
de febrer i març han donan amb exit
els doctor Josep Puigdessens, Ramon
Roquer i Francesa d'A. Boix. Tambe
ha estas clausurat el curses de llengua
catalana.
Els cursetistes que vulguin aspirar
als premis oídas pel Comae de l'Escola ho han de manifestar a la Secretoria del Casal del Mestre, d'onze
a una del //latí i de set a nou del
vespre, per tot el diseabte, dia 7.
El concurs consisteix en la presentació d'un resum de les conferencies
q ue salan donat durant el curses, que
s'ha de presentar per tot el dia 9 del
mes que sorn i en un examen que
tasará lloc el mateix dia 9. de cinc a
nou vespre, al Casal. Es descabdellarà per escrit un dels ternes traetat ' en el curses. assenyalat al matear
moment de l'examen.

ENSENYAMENT SECUNDARI
Nou catedràtic de Girona.— Per
haver renuncias a la Catedra de Matematiques de l'Institut d'Oviedo, que
Ii correspania per Concurs, ha cesas
nomenat derinitivarnent per a la mateixa catedra de l'Institut de Girona,
el senyor Maree' Santaló i Sors.

ENSENYAMENTS
ESPECIALS
Nous vocal. de l'E. d'Alta Estudie
Mercentils.— Han estar nomenats

vsaals del Patronat de l'Encolo d'Alts
Estudie Mercantil; de Barcelona: el
conseller ele Cultura de la Generalitat, l'alcalde, delegas d'Hisenda,
nresident de la Cambra O. de la
Indústria i director del Banc d'Espanya de Barcelona.

ELS MESTRES
Aesociaci6 del Magisteri Particular
de Catalunya i Baleara.— A la tarda d'avui, el ple del Consell central
de l'Aesociacia del Magisteri Particular
de Catalunya i Baleare, celebrara sessió
i prèviament una entrevista ansia un diputas a Corta de Madrid, a l'objecte de
tractar del nrojecte de hei que conta
les aepiraciona del Magisteri Particular, el qual seri presentas i defensas
nroperament a la Cambra de dipotate
de l'esmentada capital, per la qual
cosa es confia que mereixeri l'aptorac k de la totalitat dels diputats.

SIONS DELEGADES
Comissi6 Delegada de Gracia. —
El diumenge dia 15 del passat mes
de mar; va efectuar-se, a l'estatge
de l'Orfeó Gracienc, lacte de repartiment de premie del Concurs Escolar de Lectura i Escriptura, que aquella Delegada va organitzar, i en el
qual van prendre part 545 infants. El
Consell Directiu va concedir un importara lot de Ilibres per tal que tos
carenas als concursants.
El senyor Tornas Roig i Llop va
cloure lacte amb un interessant parlament.
Comissi6 Delegada de Sant Pelan
de Guisote. — Amb la collaboració
del Centre Excursionista "Mar i
Muntanya", aquesta Comissió Delegada ha inauguras dos cursets de
Gramàtica catalana. un d'elemental i
un altre de superior, els quals van a
carrec del senyor Francesa Callicó,
president del Centre Excursionista, i
Eudald Caseres, president de la Comissió Delegada de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana.
Per a commemorar d'una manera
escaient la propera Diada del Llibre,
la Delegació ha organitzat un repartiment de Ilibres entre els escolars
de la població.
Comissió Delegada d'Igualada. —
El Consell Directiu de rAssoc:ació
Protectora de l'Ensenyanea Catalana
ha comunicas al president d'aquella
Delegada la seva felicitació ami) rnotiu de l'article que publica en el periadic local "Ialgualadi" sobre la
tasca que incumbeix realitzar a la
Protectora en les actuals circumstancies.
Comissió Delegada de Sitges. —
Aque,ta Comissia Delegada te en
preparació un curses d'História de
Catalunya, les lliçons del qual han
estat encarregades a una prestigiosa
personalitat.
Esta gestionant també la celebració d'una conferencia sobre llengua
basca. L'organització ha estas con'
Cada al "Barcelona'ko Euzko Bateokia".
Curses d'Història de Catalunya a
Sants.— El senyor Enric Cubas, de
l'Associació Protectora de l'Ensenyanea Catalana, donaré un curses de
tres lliçons d'ilistória de Catalunya,

checo", amb elsrrega general i
6 passatgers de trànsit, cap a
Valencia, 1 "Pelayo", amb cärrega general 1, de tränsit i 3 passatgers tränsit, cap a Sant
Feliu de Guixols, tots dos dels
senyors Mac Andrews ¡ Cia.;
l'italià "Donizetti", amb cärrega
general de tränsit, cap a Valencia
1 Genova, del senyor Emili Carandini; el furo "Erzerum", amb
cärrega general, cap a Marsella
i escales, dels senyors Tortellä 1
Figneres; els correus "Ciudad de
Palma", amb passatge i eärrega
general, cap a Palma, i "Ciudad
de Mahón", amb passatge i càrrega general, cap a Maó, tots dos
de la Cia. Transmediterränia;
l'espanyol "Ambos", amb càrrega
general, cap a Huelva i escales,
del senyor Fill d'Emili Basart.

al local de la Lliga Regionalista (Galilea, 1), de Sants, organitzat per la
sera Secció Femenina.
La primera conferencia tindré lloc
el vinent diumenge, ¿la 8, a les onze
del mata

La mar i l'aire
SEMAFOR DE MONTJUIC
Observacions meteorológIques:
A sol ixent vent a l'O. (real: , t'el
utah

celatges horitzons clara;

migdia S. S, 0. molt fresc,
cerote obscur, ane llampecs,
tratas, pluja i pedra a intervals,
i a sol ponen( S. 0. fresc, mar
marejada del S. O. ¡ el cercle queda arte cirro-cümulus.
Barömetre, 748. — .Termórnetre, 14.
Moviment de vaixells a posta
de sol. — Demoren a l'E. un
bergantí goleta que va en popa
un pailebot que rebolina, i dos
pa: lebül s a motor que vénen al
port. Pel S. una corbeta que
passa a Ilevant i una polacra
golela que passa a ponent, i al
5. U. dos bergantins goleta que
venera en popa i dos pailebots a
motor que vénen al port, i un
pailebot i dos bergantins goleta que rebolinen; de vela tialina
dos falutxos cap a diverses direccions ¡ un cap a aquest port.
al

MOVIMENT DEL PORT
Vaticana sotreta. — De Gijón,
amb carbó mineral, el vaixell es-

panyol "Rita Nistet-", sie la alrta.
Sera. de P. Garcias i Seguí; de
Mata, amb correu, rnercaderies i
88 passatgers, el vaixell corren
'Rey Jaime II"; de Palma, amb
correal, mercaderies I 209 P äs
la motonau postal "Ciu--salger,
dad de Palma"; de Ceuta i escales, anal) correal, mercaderies
36 passatgers, el vaixell correu
"C. Segarra", tots tres de la
Cia. Transmediterränia; de Gijón, amb catana mineral, el vaixell
"Achuri", dels senyors Coma
litig a, S. L.; de Manila i escales,
amb cärrega general i de trànsit
.1 9 passatgers de tränsit, el valxell alernany "Trave", dele senyors Baquera, Kusche i alartIn;
de Londres, Vigo, Huelva, Gibraltar i Sevilla, amb carrege
general i de tränsit i un passatger, el vaixell anales "Castelar",
dele senyors Mac Andrews 1 Cia.;
de Genova, amb paseatge i ehr rega general, el vaixell correu
italià "Franca Fasslo", del senyor Tomäs alano' i Boch.
Valx6118 sortIto. — Distlancia
navegada dele vaixella que han
sortit: (era d'horitzó es Umbela
els espanyols "Ciafto", en Ilast,
cap a Porman, i "Santiago López", en !test, cap a ~As, toto
dos del senyor I). Mullere; "Atolla Ntendi", amb clisrega general,
cap a Sagunto, de la Cia. Navilera
Sola 1 Aznar; els anglesos "Pa-

3ST.,"

quarts de sis del matí a la Plaga

Borsa i Finances

d'tirquinaona.
—El Centre Excursionista Aliga,

efectuara una sortida a Sant Lloren;
del Munt, sota el següent itinerari:
Terrassa. Turó alontcau, Co y a Simanya, Els Obits, Cova del Drae, La
hiela, Cavall Bernal i Terrassa. Sortida de l'estatge social, Urgell, 180,
a dos quarts de cinc del mata
—El C. E. Rafel Casanova anuncia
les següents sortides: Secció Esports
de Neu. Excursió a La Molina, coll
de Pal i Puigllaneada. Reunió a lessació del Nord, a tres quarts de cinc
del mata Secció d'Arxiu. Recull monogràfic de l'art religiós del 'alles.
Grup A. Excursió al Figueró Montmany. Sant Bartomeu de Montras i La
Garriga. Grup B: Al Figaró, Puigraciós, Sant Pere de Bern i Figueró.
Reunió dels dos grups, a les sis del

portar-se quelcom de foca per a
poder minorar una mica la situaci6 ramadera; tan de bo que
fos aixf • que hom trobi allò que
MERCAT LLIURE
fa temps manca en aguaste
Va seguir la tendencia de sosteniment placa.
1 malora iniciada a la sessió d'abansDels restents generes, res a
d'ahir, pera degut a ese« darrer dia
la setmana les diferencies amb malora dir per avul.
no han estat tan importante.

Moviment borsari

Les accions que es destacaren enes &sub
la puja foren les accions Explosius; les
Una revista tècnica
a l tr es acc ion a s'han limitas a eostenir
canvis, això en el rottle ¿industrials.
Hem rebut la revista "Información de
En les acciona ferrovairies es va veure una gran termesa, quedara molt ene- Valores, Cupones y Estadística' que trimestralment
publica la Banca Soler
tingudes tant les accione Nord com Alametí, a l'estació del Nord (Plaça de cana
i Torra. Grnans., número 34, correspoCata:tima). Comissió permanent
Tanca fixada pel Mercat Lliure de nent al primer d'abril, ami) el seguent
propaganda. L'excursió del cicle d'ex.
sumari: "El mercado de valores"; "Socursions. Castelldefels, Aramprunyä, Valors en la reunió de borsa:
ciedad General de Aguas de Barceloves
La Clota, Begues, Pla d'Ardenya i
Educo
MOVIMENT D'AVIONS
Dio 6 Tosca Alga o so cbjeto, capital y obligaciones"; "Iß
Torrelles. Reunió a dos quarts de sis
anterior boira tipo del descuento" ; "El comercio extedel mati al baixador del Passeig de
rior de España en 1933"; "Los PratsAHIR
Gràcia,
puestos del Estado"; "El problema feAeròdrom de l'Alr Franca. —
—El Grup Esplai i Muntanya el ec- Nord
o
53 .00 siso +0' 5 rroviario"; "La Bolsa y el Estatuto de
Procedent ole Tolosa, a les 750 tuarà una sortida familiar a la Salut Alacant
Cataluña"; "El Presupuesto municipal
4700
+030
aio
arribé l'avió amb correu, merca- de Sant Feliu. Reunid a un quart de al. MÍ
6125 ei'cio +025 de Barcelona para el ejercicio de 1934";
vais del mata a l'estaca:, de Sants.
deries i 4 passatgers.
14015 1 38.8 5 +130 "Obligaciones del Tesoro"; "El cambio
Explosius
—LA. E. La Punta efectuarà una Colonial
Procedent de Marsella, a les
4800 — — monetario"; "Memorias y balances, y
4800
571'
50172'e 0 —Lose Emisiones y empréstitos".
742 arribà l'avió amb correu, 'excursió en autocar a Sant Miguel
Aigües
de
de
reunió:
Placa
del
Fui.
Lloc
Montserrat
67'oo 67'e 5 —o'es Densas, publica una extensa relació de
mercaderies 1 1 passatger.
Catalunya, cantonada a la Ronda de Petrolets
6'15
6'to +005 valors anda Cl rendiment net, canvi dia
Procedent de Casablanca, a les Sant Pere, a les set del mati.
5173
5200 +0.25 t4 de mare, ima taula comparativa de
Hulleres
1217 arribé l'avió amb correu, de Minyons: Excursió a Vallvidrera
Ford
000 —0'50 les cotitzacions del mercas fi de mes del
14950
1
5
mercaderies 1 7 passatgers.
i Sant Pere Manir. Aquesta excur43'oo
42 . 50 +0.50 primer trimestre del corrent any, i ele
A les 1228 sorti l'avió cap a sió seré solament de mig dia. Sortida Sucres
2200
— — canvis deis principals salons a les Mor2200
Transversal
Tolosa amb correu, mercaderies per la Plaça de Cataiunya, F. C. de Felgueres
42'75
43'5 0 —0'75 ses estrangeres.
Carda,
a
des
quarts
de
set
del
mata
i sense passatgers.
1'm
1 413
4 25
—La Secció de afinyons de Mun- Andalas
.
33 00 —1.00
A l a s 1221 sorti l'avió cap a
3200
Tramvies o,
del Grup Excursionista GamaMarsella ane corroe, mercade- tanya
nor, d'Esplugues, té anunciada una
La tanca anterior dele Tramries és del
ries j 4 passatgers.
sortida de practiques a Can Ca/opa
A les 801 sorti l'avió cap a La Rierada. Així rnateix l'Estol de dia t de mar; passat; la de les accions
Casablanca amb correu, merca- Follets d'aquesta entitat efectuara una Andalusos, del dia 26 de març, i la de les 041A1PANYIA GENERAL D'ASexcursió a Sant Boi, Sant Ramos i accions Ftlgueras, del dia 4 del corrent FALTE' I PORTLAND "ASLAND”
deries j 6 passatgers.
Sant Climent. Sortida a les sis.
Aerbdrorn de l'Aeronitutica NaBORSA AL COMPTAT
—La Uni6 Excursionista de CataEl dia 13 del mes que som, a
val. — Procedent d'Estutgard, lunya-Barcelona. efectuara la V exEn la sessió d'ahir es van portar quel- les deu del metí, tindrà 'loe a les
escales
a
Ginebra
i
Marseanda
cursó del primer cicle al Montnegre. com desiguals les cotitzacions en els denlla, a les 17 arribé l'avió "ROHR- Itinerari: La BatIloria, alontnegre, les de l'Estat, puix que el deute Inte- oficines d'aquesta Societat, PasMACH D-1280" amb correu, mer- Cini de afontnegre, Casa Nova de rior i Exterior han estat nomas que sos- seig de Gräcia, 43, principal,
afaspons, Sant Iscle i Arenys de Mar. tinguts; pera els amortitzables 1927, amb l'amortització per sorteig, amb
cederles i 4 passatgers.
Procedent de Madrid a les Sortida per l'estació de al. S. A. a impostos o sense, han guan y at terreny. intervenció de Notad pelle, de
un quart de sis del mati. També clec.
En els deutes municipals alar/ mostrat 273 Obligacions Hipotecäries
1215 arriba. l'avió "FOKKER 11 mara
una visita a l'Arxiu Mas (reper- bastant sostinguts els del 4 1 /2 Per 100; 6 per 100, o sigui de les emeses
EC-PPA" ene correu, mercado- tori Iconografía
crEspanya). Lioc de les obligacions del 6 per too emissió 1928 per aguaste Societat a 11 de
des i 6 passatgers.
reunió: Plaça Nova, a les onze del han guanyat terreny: de 7723 passen a
maig de 1916.
A les 810 sorbí l'avió "ROBA- mata
713' 30 (t 'as per loo); amb la mateixa diPodran assistir al dit acte els
BACH D-1214" cap a Estutgard,
—La Comissió de Cultura de J'Ate- ferencia de millora s'ha cot i tzat la dé
senyors que acreditin posseir.
amb escales a Marsella i Giae- neu Nacionalista Republicà de la
82 per leo-cima;Exposó,de8'50
nanova farà una excursió al Taga- (i'0 per leo); les Diputacions i Pro- Obligarions de la dita emissió,
bra, are correu, mercaderies
Barcelona, 6 d'abril de 19344
manent passant per Aiguafreda, tor- vincials, sostingudes, i quelcom iluixes les
3 passalgers.
pel Pla de la Calma, Cánoves
El secretan j general,
Mancomunitat /92o.
A les 930 sorti l'avió "FOK- nant
Cardades. Lloc de reunió: A la plaga
Ernest bloiln6 I largada
El sector d'obligacions ferroviàries
KER 8 EC-stliK" cap a Madrid de Frederic Soler (Pitarra), a les cinc
s'ha mostrat molt ferrn; el grup del
amb correu, mercaderies i 4 pas- en punt del mata
Nord han cotitzat amb puja el Nord SOCIEDAD LECHERA MONTAsatgers.
—L'Agrupació Excursionista Ca- primera
i segona series, Pamplones,
flE3A, S. A.
realitzarà
una
excursió
a
Sant
talunya
Base Aeronaval. — Procedent
se- Prioritat, Astúries P rim e ra, segona
Pone
de
Corbera,
sota
l'itinerari
Marsella,
a
tercera hipoteca, Almansas 4 per zoo
de Roma, Genova i
Rei,
Corbera,
Sant
de
güent: Molins
El Consell d'Administració d'ales 1706 arribé l'hidroavió italiä. Pone i Sant Andreu de la Barca. Sor- adherides i Nord 6 per leo; les amigues
"I-RUDO" amb correu, merca- sida a dos quarts de vuit del Baixador obligacions que s'han contractas amb questa Societat, en compliment
baixa foren les Alsasues, les quals per- d'allò que determina l'article 22
(feries 1 8 passatgers.
de! Passeig de Gracia.
zoo pas dels Estatuts socials, ha acordat
—El C. E. La Morella realitzara deren mig enser, que de 69 per
una excursió a Molina de Rei, Sant sanen a 6830; el grup d'obligacions Ala- convocar els senyors accionistes
Marts- meo de la Quadra, La Rierada, cant esta y & Inés ferm que tots aquests a junta general ordinària, que
La Floresta, Les Planes. Sortida a les dies darrers, millorant totes les obliga- se celebrarä el día trenta de
cions sense excepció; les obligacions
sis del :sud de l'estació lt. S. A.
l'actual, al pis principal del
El G. E. Joventut Catalana efec- Andalusos també han millorat ostensible- carrer de Claras nemero 25, Barcanvis.
els
rnent
ELS JURATS MIXTOS
tuará una excursió a Santa Fe del
Les obligacions del grup Aigua, Gas celona, a les onze del mate amb
Montseny sota el següent itinerari:
Jurats Mixtos de Treball en Granollers, Sant Celoni, Campins i i Electricitat, sense grans variacions, es el fi de discutir i aprovar, si
cotitzaren amb sosteniment; les indas- procedeix, la Membria 1 Balanç
les Indústries de la Confentó. Santa Fe.
—L'Estudi Club efectuari denla, Irles diverses guanyen terreny: Colònia corresponents a l'exercici de
Sentó Sastrerla. — Novament es
de 94 per leo passen a ee'sc, per 1933.
fa avinent abs patrons sastres diumenge. una excursia, al Castell de
1924,
Per a exercir el dr-et d'assistir
que, per acnrd del Jaral Mixt Burriac. Lloc de reunió: Estació de loe (-1-1'so), i Hullera Espanyola
de 76 per uso paseen a 7850 per too a la junta general, els senyors
corresponent, l'incompliment de Franea. a dos quarts de set.
(+50).
arrinnistes bauran de dipositar
les bases de treball aprovades en
En les accione al comptat no värern
els resguards ex16 d'abril de 1923 serè sancioveme cap moviment d'importància, i es Ilurs Utols a

Anuncis oficials

L'ACTUACIO SOCIAL

nat, previs els trämits pertinents,
ene les sancions de multa mäximes que determina la Hei del
27 de novembre de 1931 , cense
perjudici, en tot cas , de demanar
a la Superioritat que sigui aplicada la se/1M de suspensiá temporal o tancament de la indestria a qué fa referencia l'artirle 43 del derret del 8 de matiz
de 193 1 . Enseme, per acord del
Jurat Mixt de Sastreria
i Con feccid, es recorda a la
elasse patronal del ram que esta
absolutament prohibit el treball
en hoyes extraordinarias.
La resta del 14 d'abril en el
cornee; de l'AllmentacIó. — El
Jurat Miel de Comerç al Detall
— Secció Alimentació de Barcelona — fa avinent en relació
ainh la propera diaria del 14
d'abril, que pel fel d'escaure's
en dissabte, d'acord ene alba que
disposa Partirle 19 del laude del
31 de desembre de 1933, es considerarà mit ja fesla.

ELS OBRERS
AssoclacI6 Instructiva d'Obrera
Empleats de l'Ajuntament. —
Avio, a dos quarts de cinc. de la
tarda, tindrä llar l'Aseemblea de
Delegats, per tal de tractar del
segiient ordre del din: Nnmenament de la ponencia de Premsa,
i Infnrine de la tramitació de les
bases.
1

Carnet

Je Peneuraionista
SORTIDES PER A DEMA

NOTICIES SOLTES

La Delegació d'Hisenda ha assenyalat
res a avui els següents pagaments: Pere
Parellada. 36'75 pessetes; Peri i Joan S.
en C. 696'33: viclua de J. Rovira,
2.41815; Joan Rubio, 2a6537: Constanti
Sanchez, 951'04: Josep Seguí, 4.867'53:
Vídua de Joan Sims-er, 487744; Jesús
Vira , 1 53: JOsen jofre. 3.78499; Antoni
Alejas, 1.123; 1.1nis Bou, 298: Josep ran•
dis, 33958; Administrada de Loteries
número 8, 65.cmo; Matualidad Personal
de Duanes, iasoo'or ; Tire Standart Lite
Assurance VI, 653'68: F. C. Alcantarilla a Larca, t.33401: llamen Butía. 2 . 274'3n; Antoni Besarles. raga4n:
Chile Ist,u. 40'6r: !sume Conilleres.
astra5a: Raman Castellar, 32152; Joan
Duch. a742'ril; .Toan Fenece, 4500'72:
F. Julies. 2a67'25: Ferran afarsnl.
oaaearin; Obres i Rendes, I A42'32. Ea
as: Pau Gisbat, 40: Jean Miralles, 3o
pessetes.

LA FEBRE
és un senyal d'alarm a

El Centre Excursionista Rodaman

Mercat de Llotia

pedits per un Banc legalment
constituit, amb sis dies
almenys, a la Calla da
la Societat. o a la Soeietat Anónima Armas-Garf, de Barcelona;
Mane Espanyol de Credit, de Madrid i Barcelona, i als Banca de
Santander ¡ Mercantil de Santander. Al dornicili serial seré !litarada a rada accionista una tarja
d'admissid nominativa, personal,
en la qua( constarä el nombre
d'accions que tingui dipositades
o representi ¡ NOIS que li corresponen.
Els eenyers arcienistes podran
examinar el Balean general que
ha de setmetre'e a la se.%21 aproyació, a les oficines de la Societat. durant els sis dies anteriere al fixat per a la celebració
de la junta general.
Barcelona, 7 d'abril de 1934.
Per A. del C. d'A., el conseller
secretad, Jaume de Sentir.

La sessió d'ahir en aquest
mercat bou de l'urea concurrencia, i les transaccions tened una
mica animades.
Wats: Poc podem afegir al que
bella expressat aquests dies, 1 sf
tan sois que l'oferiment es baelant limitat i en preus ferms.
Les vendes registrades ho foren de procedencia Arévala, a
Si pesseles; Bertanga, superior,
a 5250; Gernara, a 52, i Paredes
de Nava, a 52, posat tot damunt
vagó origen.
Farines: Es mantenen els
preus d'aquestes, hom tern que
davant la puja en els del blat,
encara que la tasa tienda en 73
pessetes no hagi estat efectiva,
pugui ésser-ho moll ['vial; aleshores caldria que s'impoees una
bona entesa entre els que interessen aquesta indüstria i vetare No podem publicar les notes
la millor manera que no es per- pregades que no vinguin esjudiquessin certs interessos que
cal respectar.
crites en català i amb un
Moroso: Sembla que h¡ ha alguna emperanee que arribi a im- timbre o signatura coneguda

La grip, xarampió, escarlatina, tifoide, erisipela, verola i totes les malalties infeccioses es manifesten amb la
fehre. Quan hom es timba febrós, tremolant, s'ha de temer alguna d'aquestes
malalties. Per tal de contenir la seva
molada n'hi ha proa amb beure, un
darrera l'altre, uns quants got s de Boj,
san Blanche de l'Ahat Magnas. Antitò- 14444444/44444~4•44444444444.444444.444944~444444
xic poderós, la Boisson Blanche destracia radicalment els microbis de la
sang que san la causa del mal. Aquesta
llegada fa deeapareixer la febre en dotze hores, i en pocs dies el malalt es prat
llevar. El (lasca per fer-ne un litre
BANQUERS
val Sao pessetee a tetes les farmacies.
11 1 13, 1 Etonsuccés, 1 1 3
dels
Estudia,
Rambla
Demaneu sempre la Boisson Blanche de

SOLER i TORRA Gemas

l'Abat Magnat.
La setmana paseada s'efectuaren a la

dependencia central i les sis sucursals
efectuara una excursió a Sant Ce-

desenrotlla poc negoci.

de la Caixa d'Estalvis i Wat de Pieles
de Barcelona, les següents operaciones
5.925 imposicions, per raes. 1.731.265;
2. 570 reintegraments, per ptes.169,S18 . 3o ;
4 compres de valora per Mes. 16.66655;
nous imponents: 280.

NEGOCIEM ELS CUPONS

Venciment

t er

d'abril

loni, Forte de Sant Francesa. Pont
CAUCES DE LLOGUER
CAMINA CUINAISADA
, Dolmen de
trence, Trentap
Pedro Arca, Cais Colomer i L'alas
per a guardar valora. documente, jales 1 alise/ °Metes
del Valles.
de valor
—L'Agrupació Excursionista Te
Club
taré
demä,
diumenge,
London
Compartiments des de 22 pelotees anuals
gamanent efectuara denla, dia 8, uno
extursi6 familiar a Santa Colom de una visita collertjva al Parlament de
Es pot visitar tole ele dies tatuara, degaiide3'30a8
Gramenet, Conreria. Font de Cera, Catalunya. Una de reuni6 ; l'estatge so'
114114.4.4
Sant Mateu i Tela. Reunió a tres vial, a dos quarts d'onze del mata

.

megefflemor

-neweemmr:-

Dissabte, 7 'd'abril 'de 193

LA PLISLISITAT

Lar

••••••

••n,

ESPECTACLES 111Er1101P011.-

LUdria, 915 - ~Mi 81222
AV111, dissabte, larda, sentó continua de
a 8; nit, a les 10: la preciosa opereta

affl/,"

TEATRE

Teatres

COMIC

Ilmorna

El diamante

Cinemas

Avul, dissabte. tarde, a les 5, 1 nit, a
un qUart d'onza:

GRAN TEATRE DEL LICEU La camisa de la Pompadour
Fetos de erina . Ihjous, dio 12. es-

• Orlow

wisannaona
'"

diumenge, larda 1 nit, darrer dia
trena de ¡'Opera del metro Gerldl ANSIA. nema,
¡II Drenen pan Porteó (cale Abetuna., festlu de LA CAMISA DIE LA POMPADOUR.
els eSpatadanzarts I tustolarls de Sant
Dimarts, estrena de LAS PEPONAS
bebas! 4. que Tornan un conliml de 250
executants. Continua obert l'abonament
DiSous. nit, l'Ópera 11111111A. Dissabte, lar d a: FESTIVAL 110111CO-CATALA, per 1 :Op
catala, Euzko Abesbatza I la-te
Banda Municipal. Diumenge, imda . ANSIA.
APOL•LO
TEATRE C AAAAA
Campan yla catalana
Primera aceita: ASSUMPCIO CASAL*
actor I director: JOSEP CLAPERA
TEATRE ROMEA Primer
Avul, dissable a dos quarts de 5: repreTalaron 196111
s entad.% extraordinaria de Inxit mes gran
del Teatre Catala
A :es 5 • 10 I a les 1015. 152 1 153 rede Miguel Peal-Aregall
presentarlo/le del poema en sera ac José
Ma rta Penen EL DIVINO IMPACIENTE,
Grandiös triame d'intacto p lació per Ri- LA GLORIOSA
cardo Calvo, Alfoneo Mute., Retreta L'obra de les amas n y :idee-1s. Decorat.
Iglesias. Majestuosa presentad° ainli cae,atrezzo I vestual exprés
nografla de Ilurmann. %/cfr oo aquesta obra
a les del/. 1 sempre:
que reuneix els indlors valora de l'escena
LA GLORIOSA
espanyola. Demä. 1 les 330. a l en 6 1 a
L'èxit dele delta
les 1015: EL DIVINO IMPACIENTE.

1 00 511 de la Ionhlnnraula

LA REINA CRISTINA E SUECIA
la sublun mea, id de Greta Garbo. amb
John Gllbert 1 Levis Stone
Producen% Nletro Goldwyn Mdyer
Es des pätzen lOcaMals amb tres dles
4 'antleipael0
Berna, mallnal. a les II. n1 mes dale
de 2 pessetes

Nota: Molesta palcula no es pu:declara a cap Ines sal° de Barcrlona

per Llana Hald I Ivan PetrovItch
Dama, diumenge, matinal, a les 11

CINEMA ESPLAI
CORMA. entro Montaner I Areau
REVISTA PARAMOUNT. FIERAS (cómica). 8 AAAAA NC, per In/ligarles de la Malasia mines a :a
larda)
LA CANCIoN DEL SOL
Del gran tenor Laurl Volpl

Unidos en la venganza
en espanyol, per Nancy Carroll

durant la m'asead temporada

CINE RAMBLAS

Rambla del Cantee, 36 - Tal/. 18872
Avul: NATURAL
REVISTA PARAMOUNT

Las Telefonistas
per

TEATRE NOVETATS

OLYMPIA
CIRC EQÜESTRE

Com panyia tele LLUIS CALVO
Tarda, 430. Butaques des de 3 ptes.:
LA DOLOROSA
per Vtla, Avelli, Llanos, Godayol,
Gutiérrez, Baraja, etc.

Telefon 34540. Avul, dissable. larda, a
dos QUarls de cine; MI, a les 10, amb 1111
selecte I varia( superespectacle internacianal de primerissim ordre, en el qual prenen part 24 atenacen, naves a Espanya I
Integradas per 64 artistas, que formen el
programa moretee:

MARINA

(ACIes printer 1 tercer)
pel gran quart el
Cecilia Caben, Anton! Mira», Andreu
Sandez I Llula fierra
Ad, a les 10: LA ALEGRIA DE LA
HUERTA, per Planas. Miras, Palacios,
Ruiz Parts, eh'.

MORENOS, modern styl Jongleur.

rreació del rotos! divo

MARCOS REDONDO

a la

Bara•
Planas. Avelli, Llanos.
da. etc. Schon, tarda. colosna/ programa: BOHELHOS, LA ALEGRIA DE

bascula

DERBLAY

POLIORAMA AUSSIE, EL CANGUR BOXADOR, atrae.,
Aren Companyla de Comerles Cómico.' eSpOrtIva que veurà I aplaudirá tal BarLUPE RIVAS CACHO
celona, número de grandi6S Axil a Eurolia
Avul. /arda. 1/4 de 6. matinée esperfal,
I America
1 Mi, 1,4 d'II: AuL I ESTA MI MUJER
de plsla: M. Serrano. Augustos
1 TI de resta Bombones mejicanos, per Lu• Director
sortee, topo Antonio. N'igual, Silva I
pe Roas Ca c h0. Denla, a les 11 del mati, de
recita/ de balls elassms. de carácter l es- Toni. Orquestra de/ Sindical Mu g ir:ti de
dirigida pel mestre Javaloy
panyolä, per Emma Mana ras. Piani n u, Dia- Catalunya,
na Pey. Gultarnsta, Miguel Rorrull. Tar- L'empresa de l'Olympla adverielx nl públic
da, 2/4 de 4: CLOTI, LA CORREDORA. que a penar de l'enorme pressupost d'asuperespectace Internacional regt.
A les A. especia/. 1 nit, 1/4 dIto AQUI rmes!
ran els popularissims prima de 3 pessetes
ESTA MI MUJER.
la butaca I 1 paseata l'entrada general.
E, despaixa a complarlorla I als centres
de 'oran/ata de la Piara de Catalunya

Dama,

despaixar localliats anda vine illes

MA 1 LOS GAVILANES, per B.o. Alt , a 1
1015. fi/llagues a 4 pies.: LA ALEGRIA DE LA HUERTA

d'antleipadó sense cap recárrec

les

diumenge. larda 1 niti

EL RIO DORMIDO

EL BE BLANC

companyia de JOSEP SANTPERE
Avui. dissabte, tarda, a les cinc, 1 nit
a les den:

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS
d'Alfons Finare 1 música del mestre Sunyer.
1 50 vestits nous de la rasa Carol ami
Mary, 11 decoracions bo y es de Batile.,
Liuls 1 Suya. Ballables de Roberto. Guls,
jazz, pianos
Es desnatan a tot lela centres de localltals

STUDIUM

Companyia
DeMA, diumenge, d'a E, a

les cine

de la tarda:

Isabel COTtéS
Vda. Pujol
d'Avell Artis

botica" 1 Cidnica

VALORS

De••••• r,...4••n

VALORS

o•••••• Preelel

VALORS

SPLENDID CINEMA
Con8101 de Cent. 217 - Talaron 309 1 5
Avni. magelfic programa-.
El g ea/1 1 IttIl d'esplendor

LA QUIMERA DE HOLLYWOOD

per fide.vieve Tobin I ¡'st O'Brien
eniociomod su perpradurciö Paramount,

espanyrd.
BAJO EL CIELO DE CUBA
prr Lupa Velar I Lawrenre Tibbet
EL MUSEO DE BETTY trlibuixos)
Grandlds OPI te la al/per/wad/meló
Pannionid, en espanvol
ODIOS A LAS ARRIAS
per limen llaves, Gary Correr
en

4

tle)

cu,t 8 1 8 cinema.
"Cabalfrala". "Un
lo a la americana" i "% Boina".

Associació Música Camera
Avul, dinsable,

Orquestra Pau Casals
Dirigida pel merare PAU CASALS

PAQUITA MADRIGUERA
piano.

E

Exclusivament per als soris

sport s

i FUTBOL A LES CORTS !
Diumenge, 8, a les quatre, E
Sensacional partit de
1
campionat d'Espanya

1

l B E T I Si
1BARCELONA1
i) Entrada, 3 ptcs. raes el ro : )
Cal el rebut del bagan trimestre 1
i

Diversos
...MIMNIM•••nn••••n••••••111••••••••••1

le5".

UrquIneona. - "El boxeador y la da
votga, - •Ilay Ventura y su «guau.,
"Vino y espuma", "Tlosbuctoo", •
novela de una sacie' '1 "E4lare1
noche" (dritettment tarda t,
Elle. - "La virtud quebrantada" 1 "Ae0
a las armas".

MUSIC-HALLS
Apolo, - Varletats 1 Mercedes ion.
Ba-Ta-Clan. - Varietats. Rosila VallB
Lila

decano.

DIVERSOS
Malson Dor6e. - Orquestra anee{
The FLippi Jazz ,
8.16 Doró (Granja Boyal), - 10 C
Boys.
Triana. - TIpic cate t'amena, Midan
Pepe Hurtado,
Casa Liibre. - Mul 1 Cada 111a, The d
nant
Hotel Rita, - Aval I cada dla, The
Sant.

VIES URLNARIES
POLICLINICA FARRE PIJOAN
Detectes Sera
Rambla de Canaletes, 11, 1.er

TIVOLI
tarda 1 to niii "Guerra de valses", Re-

1,1/3 Mulier I l'aul IlorbIger. Notielarl 1
Reportatge
CAPITOL
larefl I fri ni/: "Suburbios", Vladimir
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MUSEU

journal".
Comtal. - "El hlmno de la victOrla", "La
propia culpa' 1 - El diluvlo".
Comäila. - "Condenado". "Una herManila de/latosa" I "La justIrla del fuego".

Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 (
Delicias. - "Un ladrón en la alcoba" 1 deu a una i de tres a deu).
"La vida privada de Enrique VIII".
Ateneu Enciclopèdic Popular, Car
Diorama. - "Boliche". "El fraude" 1
Inc, 3 0, pral. (de nou a onze).
mariame el El lby• ' .
Esptai. - "La mi e len del sol" I "UdEscola Elemental de Treball, Ui
ti os en la venganza".
Ezoelsior. - -El caballero" (tinicament gell, 157 (de sis a dos quarts de n
tarildi, "El rry de la pista" 1 "Cata- els die3 feiners , i de deu a dos q
lina de Ru.la".
d'una, es festius).
Fantaalo. - "Felipe Perblay".
Foment del Treball Nacional, A
Femina. - "Dona Franclaquita".
- "El cantar de Ion cantares" 1 guda de la Porta de l'Angel, 4.
"Era Dlavolo".
Facultat de Medicina, Hospital C
Gaya. - "Ar1165 a Ias armas", "El rey de
nie (de nou a dotze i dues a qua
la suerte" 1 "A toda velocidad".
Irla Park. - "El cantar de los canta- durant el curs).
res'', "Manolesco" 1 "El rel de la
De l'Estat, pis principal de la U
suene".
Inttm. - "Allsterin de los sexos" 1 "Cfi• versitat (de .iou a una).
mira".
"Provincial": Universitat, Plaça
Kursaal. - "El adivino", "Amor. honor I la Universitat.
eamandulas" 1 -El hombre invisible".
Laletana. - "flaSpiiiin y la zarina", "El
Centre Excursionista de Cataba
nen" 1 - Fa/Hasta india".
Paradis, ro.
Valle de los sorpresas", "El fin de BarCalbegi d'Advocats, Mallorca, 28.
Majestic. - -Unidos en la venganza", - Se
necesita un rival" 1 "La canción del
Seminari Conciliar, Diputa ció, a
sol".
Institut
d'Economia Americar,
Mundial. - "Pail e ln Pntante", en espaLaietana, 28.
panyol. "La gran duquesa Alejandra".
Marina. - "La Isla de las almas perdiMilitar,
Maree,
14.
das". en espanyo/; ''Ronny 1 "JuganD'Art
rlose la vida".
Arqueolögle.'i
Metropol. - "El diamante Orlove".
Monumantal. - "Se necesita Un rival", Palau Nacional, Pare de 3Iont
"La novia de Escocia" I "El túnel".
juic.
Mirla, - "Alelodia de la vida" túnirament larda). "La propia culpa" l El
D'Art Decoratiu;
Palau d.

Pedralbes.
D'Arqueologia (antic Palau di
"Varias mis canciones".
Palle Palme. - "Anny y los carteros", les Ans Gräfiques del Pare de
- E/ rey de la pista" I "Calalina de 11U- Montjuïc en cura d'installacid).
D'Història Natural.- Rambla
Padró. - "Ranrho Dinam!la". "Dos buenos camaradas" 1 "Manceba de botica". dels Estudis, 3 (Acaelémja de
Pubil Cinema. - Reporiaters

Bar dancing
Cada dla, a lea quatre tarda, a reina
populars
virinnva, Mely Nao, Beriamor, Daniela,
muy Flores, Mery Bou, Dables, Posadas,
Tarqueslia, Hermanan Franela, Fina Caro:, p rincipal. - -Prosperidad" 1 "Barrio
Pilar Blanco
'lona".
Ictolägen, Cascada del Parc d
sirio. et Cardona
Ramblas. - "Las telefonistas" 1 "Vue- la Cintadelln.
Gloria Libran
lan mis canciones".
Ballet StraoP, Girla
Royal. - "Audiencia imperial", "Se neSocial i Industrial. 4,-;
Arel Faya
cesirt un rival" 1 "El túnel".
NA, • lea 10, seaait3 selecta
Beicot Cinema. - "Condewado" (antra- número 187,
ment
tarda , . "La justicia del fuego"
Pedagògic Experimental.-Tra
4n17E0,4,..4.4

1 "Dlir.e quien eres hl".
Salo!. Victòria. - "Eclalr »lunar,

DESUDES LES NOVETATS
DE PRIrAAVERA

"Ne- vessera de Dalt, 74.

URINARIES

J.

LIVIRPOOL
gane telele .
oberlare
evo) telegrams
roces

6.41
640

6.01
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6 0i

atare

A.07
0.01
6.0 7n
o5

EL MES EFICAÇ,
DOMODE, R PID, RESERVAT
1 ECONOMIC

(AMADOS SEXES)
Sense laval gea, InJecclons ni anees molestIes. 1 tense que
olngti no se n'assabentl, gUarlreU rápidament de la bienorrAgM
gonorrea (gota !lardar), 61511115, prostatIlls, leucorrea (tlulxoS
planes en /es senyores) I airees malalttes de les vies peinarles
en andadós nenes, per antlgues 1 rebela que alguna, Drenen% duran! unes quanle, selmaneä quatre o clac Cuela Co/lazo per
d'a. Calmen els dolors ah mornent 1 eviten compileadons I rae/laudes. Demaneu (mustelas Eral/3 a A. %rala, A/cali. 55,
Mad • Id, Pro,: 17 pesetas,

MERCAT DE COTONS
Diem Cenar

1

.4,7444n44.

CENTRIC HOTEL

o•,,••• ,...á..i,
i

Statut! lea secretes

diluvio".

EXCELSIOR
SALONS CINAES

nagill.

Pompeya. - Inaugurad° de la tempord
de primavera. Grans atraccions.
Edén Concert. - Nitta - JO.
Illoulln aovo'. - 50 artistas, 50. Rom,
ni 1 Angelita Martín.
8tambul. - Germanas Iberia I Me!

Núrla. - "Mujeres de pastin" I "Odio".
Parla. - "La casa es seria". "Padcly" 1

MUSIC-HALL INTERNACIONAL

GRAU
EURSAAL
S.113 ERE
1 tarda I 945 nit: "EI adivino", "Amnr,
llenar
carnandulas", Slini Summenille. PETRITXOL, 12 - Teléron 13627
Tarda, 410: nll, 94 0 . E/ millar pri:grania
"El hombre lfividhle", en e5l.aigul•
Ir Baremo.. impmia Argentina cli LA
Noticiad
CASA ES SERIA. LA FIESTA DEL REY
COL, dihIliA,,3 color. Jared Gaynor en
ACTUALITATS
Pe 330 a 1,30, I de 930 a 12'30: RePADDY
pertalges de darrera hora, dacumentals,
Marta E g gerth en
dIbiliaos 1 "La Isla de los cisnes silvestres'
VUELAN MIS CANCIONES
Gran confort modern - Penal. completa
•ATHE PALACE
i.e 'le'patx.0 a la taquilla pm a les sen•
des Co 12'4;0 pesadas. - Habltaclons
slons numeradas de doma, (Inmensa, I (II- Continua 4 larda: "Anar y los earterns", des de 5 pesaste.. - Coberts a 6 ptas.
Huna, tarda, a les 6. flema I dillum, inati•
El rey de la piala". "Catalina de Buola", Rambla dala Estudia, 8
Talaron 17441
nal, a les 1030
DOuglas Fairbanks, Jr. Nollciari
BARCELONA

VALORS

Trlomf. - "El cantar de los canta
"Tenores y ladrones" 1 "Agilitas

Colom. - "milado flotante". "El Jinete
halado", "Amores de otcflo" 1 "Eciair

IDILIO EN EL CAIRO

larda 1 9'45 alt, -Amor de estudiante",
Lilian breara. -El asno de Buridan",
René Leiebvie

Dan. 1 Frudeeti
I

se creto".

Collseum. - "Alias la condesa" I "Cock10.1 musical",

Concerts

'(tuerra de valsar'.

Trianon. - "El cantar de los cinta:
I "Fra Diavolo".

CINEMES

DIANA

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME Dia 6 d'abril de 1934
I

-

- Reportatges d'aclualltat.
f.ontInun 345 tarda: "El dirigible". Fas- Actualitats.
- "Dos corazones y ua
Wray. - Susana tiene un secreto'', 4I1 America.
"Los hijos de los gangslers", "Los enaespanyol, 1 altea
nos del bosque" I "Sit gran sacrificio".
IDEAL
Arenes. - "Yo, Di y ella". "l'it profesor
Ideal" I "La flor de ilaway".
8'45 n11: "Los gangster, del Oeste". "VI.
da privada de Enrique VIII", en espanyol. Arnau. - "AMOS a las armas", "MI debilidacl" I "Alias terremolo".
Dibuixos 1 CernIca
AvInguda.
- "Matrimonio en soriedad - IALIANZA
mitada" I "El testamento del dOCIOr
8'45 nit: -Las grandes tragedias munMahuse".
diales". "Héroe o cobarde". -S. O. S. Ice- Barcelona. - "Adlös a las armas", "Alma
berg".
d ecentauro" I "Prosperidad".
SALO COMTAL
Hose. - "Prosperidad" I "Barrio chino".
5'43 nIl o - Ha entrado un fotógrafo", Ja- Boheme. - "Adiós e las armas", "A toda velfieldad" I "Lady Loa"
Mea Cagney. "Su tinten pecado' , I COmica
Broaoway. - "Diablos celestiales", "El
RECREU
licatilo" 1 "Torero a la fuerza".
9'45 nit, "Amor, honor y camandulas". Bohemia. - "Rancho Dinamita", 'Dos
"El hombre invisible", en espanyol. "Las
buenos camaradan" 1 "31 'Ice» de bograndes tragedias munOlales"t 1 Cürnira
Ilea".
Catalanva. ... "Hola, hermanita" 1 "La ley

gers I Fuina, 1

seboloff. Dibujaos, RevIsla I Cedelea

Triornr de AL Palmero, S eg ura. AqUarlva.
aladar& Gran presentació

GRAN TEATRE ESPANYOL TEATRE

Telèfon 72939

Franciscinita

primera produrchA nacional de lberiea
Films, S. A.
projecta a les 433 I a les 640
larda, i a les 1033 int
Nota. - Les taquillas estaran obertes cada dia, d • inize a una, per a

Gran Companyia LIrIca
Direcce: P. SEGURA

EL RIO DORMIDO

-

dos quaris de toll:
ECLAIR JOURNAL
NADANDO EN SECO
interpretada per loe fi ro w n. G ing er 111-

a les den:
El més gran esdevenIment
Ite ta Impar/ida

TEATRE NOU
Tarda, 430. Botada, a '2 pies ; genera/.
0'90 Mes.: LA VERBENA DE LA PALO-

SALÓ VICTORIA

Peseta de Gracia, 23 - Telf. 133E2
Avul, nessIó rotula., de 4 a 0, i

Doña

Talla - "Al cantar de 105 cant
- " Liarte de marino" l "Sauna tina

Nollrlari

MINIO

de ladón".

1 Adolphe Menjou

Companyia de Comedia
trena López Heredia

TEATRES
4 tarda I 030 Mi: "Melodía de la vida"
(únicamen1 tarda). "La propia culpa". "El Apolo. - Tarda I nit o "La gloriosa".
diluvio", Peggy Shannon I Lols WIlson Barcelona. - Tarda I nit: 'Cl ito darmido',
ORAN TEATRE COSTAL
- Tarda I nft: "La faMle de fa
Continua 345 tarda: "Capitán de cor- Carne.
Pompadour".
neta". "La pinpla culpa". "El Minado", Clra
Barcelonés. - Tarda 1 nEt o "Dlek,
Paggy Shannon 1 Isis W/Ison. Noticiad
son" I "Salando".
1 Dibuixos
Espanyol. - Tarda I all u "El rel fa treballs foreats".
• ONUMINTAI.
. - Tarda: "La verbena de la paloContinua 3' i5 larda: "Se necesita un ri- Hoy
ma" 1 -Los gtiv//anes" • nulo "La aleval". "La nOvia de Escoda". "El túnel"
gría de la huerta" 1 "El'
blanc".
1 Califa Vox
Novetats. - Tarda: "La dolorosa" I "Ma.
ROYAL
nlf: "La alegrla de /a huerta"
I "La parranda"
Continua 245 tarda: "Audlenria imperial".
Olympia. .-Clr ectUrstre.
"r:e necesita un rural'', "El tunal"
1•0110e•Ma. - Tarda 1 alt: "Acial está ml
Dibuixes
Mujer".
BOHEMIA 1 PIEDRA
Roma*. - Tarda 1 niti "El divino ImpaContinua 3'15 tarda: "Rancho Dinamita".
ciente".
"Das buenos camaradas". "Mancebo de

4 tarda 1 930 nit: -El caballero" (AMIcament larda). "El rey de la pista". "CatMlna de Rusia", nough6 Falrbalef, Jr.

Csoitol. - "Juällela divIna".

-eimiemda,

del carear d'Aldana. 12
Dama, diumenge. tarda I ni!: grano
funcions

Aval, dissable, tarda, a un quart
sis; nit. a un (Wad d'onza: grand105
exit de la comedia de Serrano anguita

(Sessió rOntlnua)

delicada comedia musical, dialogada I
cantada en tranMs. ma9na errarld de
lienala Multar 1 Henry Rausch l

larda, de 4 a 1: ;lit, a I r s deu:
Gran exIt do Hen. It e lland en el onerave
Ilös
ginals I dIvertIts Unes
3 ZENGANOS, 3, les Iluernes ylvents
7 OLIVIERS, 7, origina/ troupe escandinava FELIPE
amb (taby MOrlay
4 KADEX, 4, emocionant acta aert
Es dentialxa per a la sesaió numerada
BOWDEN-GARDEN, els ciclistas Cómica- de detnä, 6 /arda. Demii, senside matinal
burlescos de l'"Einpire". 1
Aild.701»

TEATRE BARCELONA

deliciosa opereta, per Marta Eggerth

Avni, dissabte, larda, a les 14 5 , 1 n i t, a

PUBLI CINEMA

9 CHOG - WONG, 9, la millor traga,
procede:as del "PalI japoncna d'Europa,
ladiiim", de Londres
LA HUERTA I LA PARRANDA: nit:
A Hure!, a rlure!
BOHEMIOS i LA PARRANDA
GERNIANS DIAZ
Despatx a compladorla
els asos de la g racia. els mIllors clowns de
Molt acial, estrena de
l'epoca. Novelat
originalitat
L'ELEFANT-REVUE , del rapitä Wald,
LA CHULAPONA

TEATRE

Magda Schuelder

Vuelan mis canciones

Valóncia, 259-291

4 OLGA STATIS, 4, els asna de la yerta,
Actualitats mundial.
vedeltes al Winter Garden de Rer110
Documentara
V lato«
Etc.
SessI6 continua
S DARVILS, 3, beillssImes acrObates conButaca UNA PlISSETA
torsionistes del Clame Aledrano
CHRISTIANIS, 5. mernvellosos saltador,
11n1111411.

LA PARRANDA
famosa

Avid, larda, a 05 1: n11, a les 10:
REVISTA PARAMOUNT. ALIAS LA
CONDESA, amb Allana Skipworlh,
George I matt I Iticharil Bennet (a les
510 tarda I a les 1014 00 1 1. COCKTAIL MUSICAL, arob ItIng C.rosbe,
Jaca Dakle 1 J'AMI Allan (a les 4'03
1 a les 611, i a les 1110 nit). Dos
titnin Paramount

Programes d'a i

dende en seto" I "Idilio en el C
aman Cinema. - "le cruz y la eap
en esPany01, 1 "La Sra Dd1100e33
Sandra".
Splendid 0110111111, - "La queme de
PrwoOd o I "Bajo el cielo de Cuba",

8X011.1111OR
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Balsa

ROYA YORK
ALEXANDRIA
/alfa matarte ... 12.20 /2.41 12.51 11.9S 19..10 12.25 12.31
M'artera
12.2A
11.96 /2.00 12.02 19.3e Pasea .214044
Setos telegrama
NOM 12.09 12.20 12.31 011,1111111
19.36
l'anea
12.36 12.42 /3.02
e' n 12
12.4a 1.2.49 Tanca
CC.

AsHmOuND
Oct. 1h38.

Jale

11.92 1/.07

ane.t.i
lalirI

Hilf

13.09 15.91

/6.03

sor,
17,00

-1,ca

ts

11 01 114

MOYA O5LIAN6
12.26
Tiara Matarle .. 12.16 12.30 lo.: 10.01
Nom.
°berrera
12.01
Ate« telegrama
12.30 12.42 1:1.51 /2.0S /9.16 12.17
T'anee .
i
4
'Oca

Iro;
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,, on en place! 116 vilo',

(Base enea
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8.6.91 lEIAS 15/141
Dee O. 1'1 (EaRael
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MERCAT DE LLOTJA Dia 6 d'abril de 1934
CEREALS, FARINES I DESPULLES

1

LLEGUMS, FARRATGES I ALTRES

75 a 71
f AVES, TECES, IlLS
.
FAMNES
8.4.1448 <a <4
70 ß 71
•
4. 31 •6
I LLINNE5
Pea 161.,
69 a 64
54 a 59 5.^.
id. 48.
0,1,.
sud
51 a 7:7
74 a 75 F.. 11.1.eed e 'e
60 a el
.
70 a 75
.
d. be Ae
54 A54 C ...... 1.41
7 , 4 72 hm Emma. i teml.has•
70 a 75
16 a 47 Pal..•
faso 01.11.
4:( a 40
74 a 75 F.,m3lalione.
.
51,5 a 51 Cerro4 Cunea
Extremad.. enlace
70 a 11 1c.. Tamo. i A.I.1.6•
46 a 47 (P,as sa es.... .4
loremadere<mmeo
32 a 525' 1,46 ca." a."
Ica .4.1• amb ...cd,
II a 70 Aeces 94/1414,14
..
Urgall. .
ele il id..
29'5 a 30 mune carro Barcal.. )
71 a 73 Ve.. 1.2•••g..t.
r•ailks I mame .
Ere be
(1,•••• en ameres d,
kn Lene,. .
37 a 37'6
(Pm. en pegue. el,
io. Ole. onda or dl6A91013.5
15 a 46
4•
loe qutloe mese eae da.
mune mero 11,:ccl
on q
No,,o roo, •
:11 6 1113.
N.A Esneven
••••1 .46 ori,,e1
41'5 a 42
Iltutin Salalmmu
'a
a
'n
Arlo
Cnolló
• 41'5 a 42
03-9111.1.23
90 a 100 ',E.,...i.,...
Llasets A23,11..
Noillst, 011DI I CIVADA
39 a 39
•
BO
^7 a 20
Merad Pl.,, 44.94 .
194...• 3
38 • 39
Eivirse
'26 a 21
8015913
Ordi 1.18111 mur... .
35 a 4o hect 4 .ss,,
, „ 14•11444.
38 a 39 snee.,,i O 22 , , .
Cid& Amo... .
leetell n ldettec . . . 112 a 1.13
17 8 18 (AMO. :•17/..«1 . , . 11S ß 1 2C, I PM
1...i.d. I.4.1..4 .. . .
55 a 60 breo
gege. el... 60 a 105 q,oel eee. sac elamunt
eh
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lun.,- . . . . .
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o 21.,..)
1.1114
Vdom is ere
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•A • 5.
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02 a 63 11•••• (red. . . . 15'5 a 111
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14115 iu,sa . . . . r • • a
Flor.
50 a 51 5srmt
15 a 1:V5
• 70 4 190 P.1!. <so.
1 a 4 Ui.
1,5 a 13 0•5•
hitas .51 a 32 5.0
Mula. ergo« dada. . I 10 a 100
Nade. ter. el..
50 a 23
(Preu. en mute. ele
Marret etgeu t61114 . .
La. 114, . .,, (Preus en rala le g•..
Tm.* .
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