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LA REUNID DE 6INEBRA

Parlament

Eden i Missigli exposen els punts
dasses
d'atracadors
Tres
Una deserció L'ocupació d'Ifni
de vista de Ilurs pisos en la

injustificada

Aquests dies s'ha parlat de la possible retirada de les esquerres del Parlament de la Repúica. amb mctiu de Faplicació de la guillmina als de l mts sabre
l'amnistia i la pena de mart. La Midativa. que ha sortit dels sozialistes. seria seguida no solamen t pels grups esquerrans. sind també pela maurins. No
tenim cap natiu per a creure que la iniciativa prosperi. perd tampoc no saben/
que hatzi estat abandonada d'una manera
definitiva. Sabem. aixè, si, o y e no Id ha
pías unan:mirar de criteri sobre la qiiesrió entre els aaaersos grups esquerrans.
ni dintre !a mateixa rninoria socialista.
talment nue fins el mateix senynr Laraa Caballero. que feria el rnés decidir c
abandonar els escena. estableix una mena
d'ordre escalanat de possibilitats, que caldria ene s'eszolestin toles ver justificar
l'extremat determini que deixaria
Camhra sense rposicions d'esquerra.
prontfisit ne ha pres consistencia. i
a j xh seria una precipitació iírnerl,nahl.
eran a COSa creta. NI obstaar.
que podria donar tema a converses
zdmerjtaris. no creiem que sigui in-- :Ti dedicar-1U unes guantes observas.
principi. ro sam partidaris d'aquutes retirades, que (Entre ei regía:
paelamentari san una aasurditat. rneetre no shigi perdut totalment la te er
e: sistema. Psi el ,Ne passi. Seinpre
val més ‘'..s . er al saló de sessions. perque ter a ?.1.,:b es euanya la reoresentacid
popular. Es ^ossible ene els electers en
el montear d'indienació admetin la possibilitar de l'abandonament dels liocs que]
els diputara tenen l'obligació d'ocupar:
ben acial. puré. la rad s'irnposa 1 aún ;
els mateixos electora ela que en s• oren la
ven deis reus representants al Parlament. En el ca, nresent. pera, hi ha
altres matiz], mes immediats. svfiCierts
a fer reflexionar el= qui se sentin
c:inata a la dese/T:6. Les dretes, que
avui aún molerla a la Cambra, cren mine- na alces Constituents. ¡ Serien rnajr,ria
avui si-ale.shóres haguessin abandonar els
leus escon s ? Tantee raons hi ha per a respondre si cona no . E5 evident. pera.
que daaant d'una retirada deis seas adversaris, els podrien retreure que. gra.cies a la seva permanencia d'aleshores.
ara són elles les que catan en situacid
d'imuvasar ei er, eriteei.
Altrament l'experiencia ha demostrat que si les retirades són
les reinzorporacions són sernpre
•
i molestes, tant, que ens costaria
ben poc de trabar exernples no gaire
llunyans de retirades que si us plan
per -força han estat definitives i han
costat la vida a un regint. Sense buscar paritats tan dramätiques. la Lliga
ens Mana un exemple ben apreciable
de la incomoditat i dels perjudicis que
ocasiona una retirada parlamentäria
pm: meditada. La concepció del sistema parlamentar: descansa en els desplaçaments de l'opinió pública, despla_
caments que es registren en els escrutinis electorals. Es l'opinió qui fa
lea ma j ories i les minories parlamentaries. i Si algú té l'obligació indeclinable de no moure's del Parlament
sale- :es minories. Les majories votan:
en tenen prou, i les minories cal que
facin sentir el seu parer en totes les
qüestions si valen servir lleialment els
interessos espirituals dels anua e:ectors.
La permanencia de les minories al
Parlament és indefugible perque l'abséncia sistemàtica i deliberada nones
por volee dir dues coses: la renúmia
o la guerra fora del Parlament. La
renúncia és un mancament i una temeritat; la retirada sen5e que s : entauli immeditament una acció revolucionaria és una infelicitat. Ara be: ¡l'esquerra catalana. podria triar entre
aquests extrems? La resposta es obvia_ Si el Govern de Catalunya esta
a mane de les esquerres, ¡que significada una inhibició amenaçadora per
part deis diputats que formen la minoria esquerrista de Catalunya? Admeteni que Ira esquerres intentessin
ernprendre una actuació contra el Govern al carrer, ¡els diputara catalans
contra qui la podrien dirigir a Catalunva si no fos contra el seu mateix
Govern?
No és pas retirant-se que cal lluitar
per reconquistar una majaría al Parlament, sind defensant el mandar popular que dóna el dret d'intervenir i
l'obligacid de manifestar a tothora que
s'escaigui la disconionnitat amb els
que són mes temporalment. Aquesta
és l'essència del sistema, i oblidar
aqueas aspecte fonamcntal és exposarse a ajudar el; que abominen del parlamentarisme i somien en altres soluciona que cap e5quierrä pot acceptar
sense renunciar ala seus principis democrática. Solament circumstäncies
excepcionals poden justificar un determini d'aquesta transcedencia i, ara
com ara, nosaitres no sabriem de s
aviat les crearia-cobrilesn;m
una desercia que aval no ens semblaria justificada en cap sentir.

que Espanya faci ús del dret de sobirania a tota la regid d'Ifni, entre altres
morías, per protegir-los contra els malfactors. Tot aixä — diuen — es fa d'acord amh el govern francés, amb el
qual es tenen les millors relaciona en
tot el que afecta al Marroc, i s'espera
que locapacid dI fui tindrà una considerable importancia per al prestigi internacional d'Espanya, perquè es tracia
d'un punt de primer ordre en la ruta de
la navegació aèria cap a Amèrica
perquè és el primer pas per a assegurar
el domini de tot el Sahara espanyol, a
part del que representen les r:queses na nul' del pas.

Manca de claredat

Per fi, tal com es venia parlant des
de fa uns dies, sla procedit a l'ocupacid d'Ifni, u, segons les referències oficials, de les guate hem donar campe extensament. l'ocupació s'ha fet sense cap
incVent desagradable. Es tracla, com ha
explicar el cap del Govern, d'una regid
situada a la costa sud del Marrar, que
no correspon al Protectorat d'Espanya.
sinó que és placa de sobirania, com Melilla i Ceuta, obtinguda fa molt de tenips,
entre altres ranns que fan referenzia a
la política de l'epoca, com un refug i per
a's pescadora de Canäries Perla el cas
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ii 4.4 ni uditsaorregut, la sobirania d'Espanya a Mili ha
estat nominal, i aquell lloc de la Costa
no ha servit de refugi a ningú perqué
¿is gairebé inaccessible. Ara, a canseMena deis tractats successius sobre el
regim politic del Marroc, Hui queda enclava: dintre la zona del Protectorat
francés, de tal maulera que, malgrat les
dincultats del desernbarc, note-es
pot arar lliurement per mar, perquè el
territori que l'envolta per tots els seus
costara esté subjeate a la jurisdicció
Franca.
No es re y ben clar el per que sobprocedit a aquesta ocupatadament
Hi ha d'haver motius que no havien
entrat mai en joc durant el llarg temps
que Espanya ha tingut aquesta sobiraMa. Tot sembla indicar que Yocupacid
és una conseqüencia de les darreres operacions franceses, que han donat a la
República reina el domini absolut de
l'Anti-Atla s , regid propera d'HM que
correspon al lirnit sud del Protectorat
francés; però de les explicacions oficials
no es deducir el per que d'aquesta conseqüencia.
Segons les informacions que item publicar extensarnent en la nostra secció
es ..rangera de fa uns des, s'ha suposat
que per aquells indrets, i especialment
er. l'extensa costa compresa entre Ifni i
Cap Je- by. pertanyent tumbé aquest a
Espanya, hi ha hagut combinacions estrangeres sobre contraban d'armes, en
les quals s'atribueix una intervenció directa als nazis. Però tot plegar resulta
una mica térbol, i els destnentiments de
darrera hora no serveixen pas per aclaríe la situació. Tot sembla indicar que
comença un nou afer del Marroc, la finalitat del qual es desconeix i les den variares vssibles no s'endevinen.
L'acord amb França
Les declaracions fetes la setmana pastada pel President del Consell i pel ministre de la Guerra anunciant l'ocupació,
ratificades abans-d'ahir per un i altre
després d'efectuada l'operaciä, diuen en
substancia que es tracta d'un afer d'interés nacional que es descabdellarä normalment cense cap prophsit d'aventura i
dintre un ambient de negociació amistosa azul) els indígenes, els quals esperen
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Tot nixd es d'una g. ad s.d.mzzat per
a explicar la causa inmediata de l'ocupsció. Que aquesta fet d'acord
amb el govern francés no dé dubte. perque ja hem dit que la comunicació per
terra s'ha de fer necessàriament per territori del protectorat francés, i la comunicació per mar es enormement dificil. Perla com que en tnat,lria de política internacional el sentirnent d'arnistat
i de simpatia ¡vea molt menys que l'interès, no sabem quina mena de tractes
han precedit l'actual acord amb Franca.
¡A canvi de qué el govern francés ha
donat les facilitats que forçosament ha
hagut de donar perfra l'ocupada d'Ifni
hagi pogut tenir efecte? ¡A canvi
qui Espanya s'ha imposat l'esforç i el
sarriVci de procedir ara a aquesta ocupació?
Com s'entrever, enmig de les declaracions del Govern, sembla que el fet d'haver-nos abitar am que temiera una plaça
de sobirania abandonada a uni és degut
a qui Franca amb les darreres oneracions ha dominar territorialment l'AntiAtlas, pecó no ha impedir que alguna
nuclis d'indígenes rebels s'hagin escanat
refugiant-se a Ifni i mes avall. a Cap
Inhy, fora de la jurisdicció de Franca.
L'ocupació comencada i les operacions.
mes o menys diplomatiques q ue seguiran. ¡tenen per objecte recluir aquests
nuelis rebele que vénen a ésser els malfactors de que parlava l'altre dia el Mini s tre de la Guerra? Aquestes operacions.
¿les farä Esnanya atad) l'ajut de Franca
o les farä Franca sota el cobert d'uns
drets de snbirania d'Espanya? D'una o
altra manera, ¡s'ha establert des d'ara
la norma per al nassarnent de compres un
C , I1 feta la neteja dels nuclis rebela?
Es com p ren, fine a cert punt, que els
CAverns interessats no revelin aquests
a s nectes impartants de l'afer. perque a
l 'Europa actual hi ha robles nirates, diepasats a embrollar a profit proni els
problemec mdi senzills : perb tafia la
pena, ahans d'embarcar la jove República en un afer tan propici a tota mena
de complicacions. donar alguna garantia
que en els tractes internacionals d'ara
shan tingut en compte ele resultats de
l'execució dels traeres anteriors.

Acabarä tancat al

rosseim ja la documentació sala'
ricial per a p oder precisar d'una manera gairebé segura la classificacin
del món dele gangsters de Barcelona,
sepan; Ilurs objectius o categoria. Es
p or dir, sense mancar a la veritat, que
existeixen tres classes d'atracadors.
Avui anem a explicar en que consísrenten nurs activitats i en el "fet diferencial" que les separa una de l'altra.
En el present arríele ens proposem
completar i reunir tot el que portem
escrit sobre la materia.
PRIMERA CLASSE
Es la que s'ocupa dels assalts de
fabriques, banca, Mítines d'empreses
i de cases d'importància i de cobradors que porten gratis quantitats.
Sön compostes per elements de la
Fu. i les dirigeixen personei conegudes de la policia. En formen part
individus que són escollits en cada
cas particular, els quals dividirem en
dues categories: primera, la dels "experimentats Que coneixen el que
dWgeix l'operació i el seu objecte,
segona, els joves inexperts, reclutats
ntre la massa dels Comités de Defensa, que no s'assabenten finsal
darrer znoment del treball que seis
assd4ma. El que capitaneja el grup,
reparteix les pistoles poc abans del
fet i sempre en un lloc diferent del
qua s'ha assenyalat en principi.
Es costurn repartir diners a lavaneada entre els reClutals per a donar
el cop. N'hi ha alguns —poes — que
"treballen" de franc. Cal tenir en
compte que la rnaioria d'atracaments
organitzats no poden realitzar-se par
causes diverses i. imprevistes.
La fórmula de l'atracan/era per
portar diners a les associacions extremistes Sois fa un any i ring que
ha esZat restablerta. Es pot calcular e'
producte d'aquests cops en enes
150.000 pessetes.
Segons quins hagin natal els avancaments que s'han Pagar abans del
ter. el tant per cent del producte dels
robatoris que ingressa a l'Organització osciHa entre el quaranta i seixanta per cene. Té cura de recollirlo, amb u màxima celeri:at, un delegar del Comité pro-presos que esta
en contacte a/1lb el cap de la banda,
lleves de -casos «pm 'et-de Palacios
que era, al mateix temps, atracador
i elernent principal del Comité propresos.
A aquests cabals s'uneixen la recaptació setmanal del segell collis-¿eral. que paga cada militant. donatius voluntaria i subscripcions públiemes.
Per atendre. a les seves despeses.
l'Organització necessita unes quaranta
mil pessetes setmanals. Ara fa un
any, en recaptaven ile trenta-cinc a
trenta-set mil. Després del moviment
del 8 de desernbre, la recaptació va
disminuir enormement. Es aquí on
comenca l'or ganització datracarnents
en gran escala que ha sofert Barcelona apuesta darrers
Els cabals recollits shn destinats als
Presos i llurs famílies, parar advocats de la C. N. T., subvenció a la
premsa anarquista. "trämits" judicials. com p ra d'armes i matèries explosives, ultra les despeses de secretaria i d'organització general.

PAU FABRES I ELS SEUS
COMPANYS
Avui dia — ens referim als darrers
temps — la Fu i esté molt més en con-

tacte que abans arnb els atracadora
oroiessionals. Citarem el cas de Pau
le- abres i Murlé, sin dels gangsters mis
importants, que esta en relació directa amb dirigents importants de lanarquisme. Fabres ha ores part en diversos actes de sabotatge i en eis
atracaments següents: el de l'Habilitat de les chasco passives, a la
Plaça del Pi. el de la casa Dalmau
Oliveres i el del cinxe de la "Cinaes" (en aqlests dos fets Ii foren
Ire-bades les empremtes digitals);
prengué part en el tiroteig del Bar
Brusseiles, l'any 1931, on fou mort
l'inspector Rubio i mori lambe el
gangster "Teixa". Pau l'abres z
Ruano foren reconeguts per diversos
testimonia com els que collocaren les
bombea a la Unid Flequera de Sarria
(acte de sabotatge), ara deu fer uns
(C a ntiritta a la P agina 5, co!. 1) sis mesos; sembla que tos* aqueot
Ruano l'encarregat de matar els dos
confidents als quals ierem allusid en
un article passat.
Pau Eabrés i Monté esté en !libertar,
malgrat les actives recerques de la
policía per detenir-lo. Es un borne,
sembla, que fa de mal agafar.
Ilem pogut saber que els atracaments al cinema Splendid, fábrica
de botons de Les Colas i casa Sitiad,
toren realitzats per un grup del qual
tormaven part Marin, González, Palacios, Joan Piera, -El pata", Palt
t'abres, Paco La Riba (un xofer que
ieía el taxi a Sans) i un tal Cordera.
Els cinc primers estan detinguts.
Tot aquest man de gangsters que
intermitentment actuen a compre de
fanarquisme organitzat. ha rebut
criare considerable des de l'arribada
Barcelona de mes de tres - cents
anarquistes espanyols que actuaven a
l'Argentina , i que el Govern d'aquella
leepública va expulsar del país des
de la gran tieteja que con/enea el
general Uriburu.
Abans, el lloc de reunió habitual
dels diri g ents anarquistes, i on s'entaulaven les negociacions amb els
atracadors, era el Sindical del Rani
del \ l adre, del carrer de rialileu,
mera 69. i el Sindicat del Rem deis
Transports. Des que aquests locals
estan clausurats. el camp d'acció ha
metal traelladat, principalment, a la
quarto de les Botes
barriada d« Ciot

L'antipapa Hitler

EL 14 DE JUNY, CARNERA
I MARX BAER ES DISPUTARAN EL CAMPIONAT
DEL MÓN
Nova York, 10. — La Comissió
d'alletißme de l'Eslat de Noca
York ha donat la seva aprovació
definitiva per a la liuda entro els
/mandara Baer i Carneen per al
Campionat del món, que se celebrar ä en acinesia capital el
dia 14 de juny virtent.
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qüestiú del desarmament

EL CONTRAESPIONATGE

Volem insistir en aquest aspecte
tan important de l'afer.
Se sap que les organitzacions anarquistes disposen d'un pla completissim de l'edifici on esté installada la
Comissaria General d'Ordre Públie.
S'ha P ogu t comprovar que, algunes
nits de "razzia", certs subjectes eren

avisats tan boli punt la policia sortia
a practicar llur captura. (Recordis els casos que, sobre aquest aspecte, hem explicat fa en articles anteridrs.1
p er

Pau Fabris i Mudé, conegut pel
"Moreno", un dele gangsters me's
importante que ha actuat a compte
dels anarquistes. Actualment està en
llibertat, però la policia el cerca
No cal insistir en les facilitats d'inaormació i de tota mena que traben
els anarqu:stes al Palau de Justicia.
Pel que fa referencia a la policia,
una persona ben situada ens ha maMiestat que creia que amb la reorganització del cos provocada pel traspas de serveis. s'hauria acabar el
contraespionatge.
En canvl, Faltre dia ens deien que
en:re els nous guàrdies Massalt n'hi
han alguns que havien estar vistos
repetidarnent a la presta en qualitat
dea elaitants de presos socials.
LA SEGONA CLASSE

D'ATRACADORS
Sán estrangers, llicenciats de predel robatori.
i
professionals
sida
ha de totes les edats.
Aquests s'agrupen en bandes que
componen fins a vuit individus, segons la importancia del co',, a donar.
ama capaços dassaltar bancs, comercos, fabriques, estancs. cotxes, cobradors i persones que van soles per

llocs poc transitats; si tenen por denser descoberts, o bé les vietimes oposen resistencia, no dubten gens a
arribar a Fassassinat.
Apuesta mena d'atracadors, que no
tenen res a acure amb ranarquisme.
sún coneguts dintre el man local de
.a cramnalitat ocl nona fulletinesc de
"La mano negra .. . Una de les bandes més importants la dirigeix un
gironi Ilicenciat de presidi: Joan Massita i Puig (a) "El Carbonen". L'especialitat del seu grup, que formen
m'arre o cinc individua, és que cada
negada que tan un bon cop desapareixen de Barcelona per una Ilarga
temporada.
També existeix encara la banda que
forma el Bruno, la qual, quan li cona& va pel seu compte o be arnb
Fabres.
Darrerament, con/ a cas extraordinana han servil a la Fa i per a ier
sabotatges o actes de terrorisme.
ATRACADORS DE TERCERA
CLASSE
Són relativament joves. Alguns, per
donar-se importancia, diuen que són
pistolera o Militants de la Fai. Es
mentida. En tot cas, han estar expulsats de la Fui per indesitjables. En
la seva major para san ?ladres de la
categoria dels quinzenaires; entre ella
hi ha alguns invertits professionals.
En grupa o en bandes sempre improvisades, es llancen a ter atracaments, armats de qualsevol manera,
contra estancs, cornercos, cobradors,
tara i automóbils ocupats per parelles. Són els que operen per Horra,
Pedralbes, carretera de la Rabassada
i en general pels llocs deserts que
solen freqnentar els enarnorats.
.1quests san les oestes víctimes predilectes, per la rai, que, en bona part
dels casos, raons de discreció elemental aconsellen els robats a no fer
cap mena de denúncia.
Els atracadors de tercera categoria
soleta reunir-se per a canviar impresions o tramar llurs plans. pels bars
del barri "xino"; La Criolla, La
Muralla, algun establiment de les
Drassanes, la Placa d'Espanya o la
muntanya de Montjutc. També se'n
pot veure per la Riera Blanca, Can
Granota, el "Recreo", o a l'esplanada de la Coldnia Castells, on es
dediquen als joes prohibits. Els sens
companys i amics san Ilarlregots de
aaques ambicions, "souteneurs" modestos i altres que es diuen obrers
sense feina que de vegades es deixen
conquistar i ingressen al man de la

Quinze Estas cren allir representas
en la reunid de la ilesa de la Conler¿utcia del Desarniament que ha mama Roa
a Ginebra, perii les decisions presea potser no justifiquen et desplaçament de
ministres i buirionaris. A través de les
in:asimilados Mes diplomatiques es podrà aeotiscatar el matear que a la reunió
d'ahir.
No ola fet saber res que .au fos ¡a
sebo, LO famosa crida de Ilmderson
sembla hace -se eritat oPoriunament, i
Eden, que representen:a la Gran Bretanya, ha coima remarcar 1010 regada racis
/es dificultats de conciliar les tesis francesa i alemanya, sensc dir, pecó, q,,e el
Sell govern té gran part de yapa en la
situacid actual. Si MacDonalur, cut cumples de seguir una política zigazagnejant,
hagués adoptat una actitud mis resala,
ja s'llaa c ia arribat a un COnVilli o s'llatiria liquidat la Conferencia.
Substancialment, cls punta tocats per
Eden es poden resumir cn la robinia, del
Rcich de rearmar-se i en la de França
de no errare -ho possible en interis de
la patt, espccialment si es considera que
entre les pretcnsions hincrianes hi
ultra la del rearmament alcmany, la de
la reducen.; dels armaments francesns. I
a Londres encara ca discutrix en materia de sancions, olent anar ,uués cc,
lid del boicot comercial, 'acose a Berlín es gasa afirmar que en el tracia de
Versales no hi ha cap clausula que impedear; el mannament alemany, oblidant que la part I' del tracia, en establir la liiiiitatiö d'armaments, disposara
la destrocen; dels e.rcedents, i que . awnit
als liarais, Ion Anglaterra qui se n'enmi:roa&
Eden ha estat una mica retieent,usanr
aixi del mal sistema de la mitia publicitat diPlamätica. Franca, sostenint que
la discussió tornés a Ginebra ha indica
cl bon comí. ni.rd is, el de la col-laborocid directa de tul: els petisos pa rtidpants de la ConforMcia. L'acceptació
d'aquesta te-Si — ja que la Comissió general es relln i, i1 el 23 de maig — COlIStitueir ecu axit del Qtiai d'Orsay.
Cal esmentar l'actitud del delegat de
Pol/unia, tarife que ha sostingut obertament la proposicni del delega! francés
.1fassigli, la quia l ha estat °prosudo per

Després del president. ha In Lis de
la paraula el senyor Eden, representant
del Govern britinic. el qual ha reconegut
que el memorándum anales de 29 de
gener exigeix esmenes per obtenir
asSentinlent general a poder servir de
base per a un acord acceptable.
Existeixen encara dues divergenetes
fonamentals entre els punta de vista
mantinguts pela gavera; francas i alemany: la primera es teiareix als efectius i el compte que ha de tenir-se de
les tropes d'Ultramar i reserves instruides. alai com de les organitzacions per
a militare.
La segona fa referencia a la data i
durada del termini al cap del qual l'exara alemany de curt termini podria
e sse r eq uipar amb armes de les anomenades defensives.
Es essencial que si s'ha d'elaborar un
Conveni en aquestes formidables dincultats han désser resoltes: no ha arrihat encara el moment d'un Conveni definitiu,

El senyor Edee ha proposat després
que la mesa de la Conferencia suspengui
les seres activitats avui a cordi reunirse cap al o d'abril, deixant a la Presidencia la facultat d'ajornar la, citada
data si ho creu oportú.
Després, el representant sovietie, senyor Stein, ha declarat que el seu país
esta disposar a admetre qualsesmIla reducció dels armaments exitents per mínima que sigui. a condició que sigui
aplicada a tots els Estats sense excepcid.
Creu necessari que la Comissió general examini cona més aviat millor la
proposició soviética sobre de/inició de
agressor, després les proposicions franceses referents a /a seguretat i
ment el Pacte general de no agress o
formulat pel president dels Estats
Units,
Seguidament el representant de Franea, senyor afassigli, examina (mies ¡oren
els principis essencials de la Conferencia. fine que Alemanya l'abandona el r;
d'octubre de 1933.
Des d'aquesta data s'han produit alguns fets mes en alIO que es referelie
a l'apreciad& de les organitzacions quantitatives i qualitatives dele armaments.
Insisteix a continuarla?' en la contradie-cid que hi lu entre els dos termes
,nanimitaf.
de le' reivindicacions alemanyes conHa se v pri's cf sitenci complet del re- tingudes co el document del 13 de marc,
presentatit Eridentment, la sien el qual se soNicita el rearmament im.
hacia de Roma és embarassada; només mediat i el desarmament per a altres
allir el "Gio snale d'Italia" publica un
comentari sobre la rcsposta francesa al
Tal com el memorändurn francés del
Foreign Office, basat en la falsa inter- 17 de m a te nrecisa. s'hauria d'arribar per
pretació de creure que França no s'opo- a aixh a una modificada radical de les
saria al rearinament del Reich.
bases. d'acord amb les quals ha trebaSaint-Rrice — que és el millor intér- Ilat fins ara la Conferencia, i semblant.
pret del pensament de Birthou — s'al- modificarle, no pot resultar mes qu e del
ça, en el "intimar cratiir, contra vea de la Chmissia General, únic araquesta errdnia interpretació, afirmant eanisme canacitat raer a canviar els prinque Franca no donara mai la conformi- cipia otte han guiar Ens ara els seus
tat a tan proiecte semblant, que cons- trehalls.
El representant de Suecia. senyor
tituiria la viole:ció mas estric.'ent del
tot i soste- Sandler. anuncia nue el sea caven, pretractat de Versales.
nir les mirindicacions eincmaiugrali- nara una rleclaracia destinada a donar
conéi g er el seta mant de vista, les tres
ques, lin roldria espabilar la mediafitat franro-ifaliana, i re-corre a arti- linies directives del qual seran:
Necessitat d'un programa de desarmaficis com el del comentari del "Giornate
ment substancial.
d'Italia".
li
Anlicacia immediata del principi
ortant a la risita de Surich a Lonigealtat de drets.
dres, a la qua{ els diaris romans dourii
de
senoves
garanties
Elaborarla de
molla importancia, no sea d'un gran
chi& Es entre Paria i Londres que ha
de fruir flor l'acord basic.
Seaurament que en la reunid de/ 23
de maig s'arribarà a COnCillSiMIS en itn
sentil CI nitre. Es de revire que d'aqui
a aleshores len cancrileries intensificaran la faina diplomatica. i la risita de
Corhin a !chit demostra que Al-cut la J'imite reititi/. ginebrina apesta
{Cinc' el, s'Ira Mitran
Ginebra. in. — Avui ha reprès rls
treballs la mesa de la Conferencia
del esarmarnent; el president. senyar
Henderson, ha pronunciar un discursa en
el qual ha proposat que es fi x es la data
del 23 (le maig vinent per a la retina',
de la Cornissia general.
Setis

Unes

bombes

guretat.

El semen- afotta, representant de
Suis s a, comprova que la bona valuntat
es general.
A continuarla indiaa que tal nue Alemanya torni a Ginebra. nernue eansi¿era moralment impossible di:eutir un
Convcni de Desarmament sense 13 presencia tiel dit Estat.
Pesares el repre s entant de Polònia. sena-or Racziski. declara que el seu pato
esti decidit a fer tots els esfarcos necessaris per tal que la Canferènela aca
anula un Canveni. i considera que-bi
imica
rnent la CrnmissU, General podré decidir si Cnvio o Tu.a adoptar unegabasea
de treball diferents.

(Segueix a la P 3 .9. 7. col.

a

Sant

delinqüència.
Els atracadors de tercera classe no
són partidaris de fer sang. Com a
miximum, aseredeixen a cope Ilurs
victimes, pera la seca máxima aml'ida es poder-se escapar abans no
passi 'res de mal.
Josep MARIA PLANES
(Seguirá)
Vegi's LA PUBLICITAT deis
dies 41, S, 6. 7, 8 i 10 d'aqUe5t mea.

Interior de la "riel d'n'es
tIcti?
e

l .cgler da

Veciala
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Revista de Premsa
plantacid de l'asttonotnia, i ca mosira
A honor d'Arana-Goiri
optimista <poni' al
La manif wat-id d'amistat busco-cata"En aquest any darrer. el Parlalana nrodidida a le.s Corta de Madrid ia ment català ha realitzat una tasca de
Jamona passada i l'acord de donar el molt volum i ha encarrilat la marica
ecen de Sabí d'Arana-Goiri a un correr de la nostra autonomia, i si el 14
de Barcelona serreix de motiu a Rovira d'abril del 1 933 encara hi havia moli Virgili per fer, a LA HU3IANITAT, tes coses encallades, avui, a còpia
tapologio del fundador del nacionalisme tenacitat, s'han pogut vencer els obsbase:
tante» que havien anat sorgint i la

"Sabi d'Arana-Goiri—"Arana Gen.
ei tat Sabin". en la forma éuscara del
seu nom— és plenament meTExedor
de la veneració que per ell semen els
patriotes bebeos i de rhomenatge que
li t r ibuten es catalans.
Arana, en efecte, loa el patriota
base que tingua la clara nonaciencia
del carácter nacional d'Euscadi. A ell
is degut el pas, el gran pas ascendent,

del regionalisme foral al nacionalienic.
Allò que Prat de la Riba féu a Catalunya, ho feu Arana a Euscadi.
Per un miratge politic explicable.
pese> iunest, eis bascos havien caigut
en braços del carilsrne reaccionari.
Davant l'orientació unitària del libeealisme espanyol, el País Basc adopta
la causa dinástica de la branca carlista
dels Borbons. Per patriotisme— oh
aberració: — la mejoría dels bascas es
feren car:ins. 1 ami aquell pais de
velles llibertats lluità heroicament per
rabsolutisine monàrquic, enganyosa Turnt disiressat de regionalisme bistóric i d'esperit foral.
Arana-Goiri esquinçà la disfressa i
trenca l'engany. Ell, base nacional,
s'adoná que el carlisme era, en el ions.
el pitjor enemic cl' Euscadi. En comprengué que no eren els furs que h
peeg ues restituir el rei d'Espanya ano
que hacia de ier de la patria basca
un país Ilture. Per damunt del rei alié
hi ha la nació premia. Per damunt de
les concessions reials hi ha el dret
nacional. En realitat, el carlisme ha
estat per a Euscadi un element desnacionalitzador, encara mes que el liberalisme de les Corts de Cädiz.
En el seu treball intituiat "El partit carli ¡ els furs basco-navarresos".
Sabi d'Arana teta veure l'essencial diferencia que hi ha entre el carlisme i
el nacionalisme, i rectifica antics
errors crapreciaciä 1 d'interpretad&
com el d'aquella llei espanyola que
seguí al pacte de Vergara, en la qual
s'havia vist una garantia per a Euscadi i que era en veritat una argolla.
La doctrina nacional d'Arana ha
esdevingut la dels patriotes buscos, i
el carlisme es bat allí fa temps en
retirada. Encara intenta, pero, alguna
contraoiensiva. com la que ara realitza contra l'Estatut base. I en aquesta acció antipatriótica els carlins bancos han trobat—naturalmentl—ralianea de totes les dretes espanyoles.
La nació, dins la llibertat humana,
té l'esdevenidor segur. Aniran caient.
a Euscadi com a Catalunya, les tristes disfresses del regionalisme. I en
les lluites contra els encunes, els
noms gloriosos de dos morts immortals, Muja i Arana, seran el senyal
de cooperació i de solidaritat entre
els bascos i els catalans."

ruta es mis aclarida per a avançar de
pressa.
En materia de traspás ile serveis,
a part d'altres que tots ells tenen
seva importancia, tenint sobretot traspassat l'Ordre públic, que ée el punt
bàsic de tota organització autónoma,
i tenim valoritzats traspassos importants corn el de la Contribució Territorial, que ces ha de permetre ernprendre. d'una manera mes loteada
que no pas fins ara, la tasca de posar en marea la nostra autonomía.
Desatas aquest tercer any de República, de mes a mes, ramenaea que
semblava planar datrunt Catalunya,
que la Lliga s'apoderes de l'autonomia per ier-ne un instrument al
servei nomes dels Seas interesscsaixt com ara, democraticament, es al
servei de tot el poble caseta—, ha
desaparegut, a causa que la Lliga, a
pesar de la seca força i dels recursos
que la possessió del d:ner densa. fou

derrotada copiosament en les cleccions darreres.
La inquietud que ara fa un any hi
havia sotre el possible desti immediat de Catalunya, ha estat vençuda
perquè els que caciquejaren en la política catalana durant trenta anys i
posaren la nostra terra i el nostre poble al servei de la monarquía, han
estat arreconats per la voluntat popuiar.
Avui, per aixó, en disposar-nos a
commemorar el tercer aniversari de
la República, si resta encara la inquietud produida per la vida mateixa del
regim a causa del seu Parlament i
Govern actuals, Catalunya respira a
ple aire i eixampla el pit pesque ha
netejat d'obstacles el canti i es disnea a ter el que calgui, al costat dels
republicans espanyols que veden reconquistar el régina per tal de restablir en el Poder el sentit liberal
d'aquella República que era proclamada el 14 d'abril del 1931."

País de viceverses
LUZ retreu la dita que Espanto es Ull
país de vicererses, i din que ja lO saben; si virim—airó a Madrid, naturalment—en 1010 Reptillica i per tan, en
un clima poc propici als mondrmics,
al revés idle Meeerellie i per tant en
situació adve rsa per als republicans,
una pintura agro de les persecucions que
molts republicans "'meraren, i afegeix:
-Durante los últimos tiempos ni
uno solo de los republicanos de izquierda que de una u otra manera

tuvieron sobre si responsabilidades
públicas hace dos ahos ha dejado de
sentir cerca de su personalidad la
agresiva injuria y la calumnia envenenada. Tertulias malignas, hojas
irresponsables, gacetas de primer orAl cap de tres anys de
den. alusiones oratorias, insinuaciones
al oído..., todo se ha utilizado para
República
lanzar sobre los hombres de la ReL'OPINIO fa u n ba lan ç deis aranCos pública el fango de la calle. Muchas
realitzota en aquest úflint any en /o im- veces la campaßa aviesa no se ha de-

tenido siquiera ante la vida privada.
Y altera, porque los republicanos
quieren que la República toda se n'are
tenga pura y honesta, ¡es de ver el
estrépito con que se sienten apostrofados por los enemigos del régimen!
No nos irritemos demasiado, sin
embargo. Es muy clara la farsa y ya
llegará ocasión oportuna de liquidarla.
No cuando las derechas quieran, sino
cuando los republicanos lo decidan.
No es que cuanto sucede actualmente nos asombre demasiado. Le hablantes anunciado cien veces. y creyeron muchos que estábamos exagerando. Hablamos dicho, en todos los
tonos, que la entrega de la República,
iniciada hace unos meses, significaría
una reacción monárquica vengativa,
sin límite. Ya se ve que el propósito
consiste en exterminar uno por uno
a los republicanos que continúan teniendo fe en la grandeza del régimen.
¡Puestos? Ni uno para ellos. ¡Represalias? Contra ellos, todas. En semejante tarea la culpa mayor no es de
los monárquicos; estos siguen su runa.
Vio natural. Pero ¿quién podía sospechar que encontraran en el propio
campo republicano el instrumento de
sus revanchas? ;Y hasta qué punto!
Por eso cantan victoria y st regocijan frenéticos. Tienen razones para
el júbilo. La realidad es ésa. ¿Hasta
cuándo? Dependerá de los propios
republicanos, que no son, ciertamente,
gentes dispuestas a vivir en régimen
de permanente atropello moral y material. Veremos quiénes son los últimos en reir."

Qui governa en República?
Es EL LIBERAL qui ho pregunta
alarmat, anib motiu de l'amnistia.
El dictamen—din—no u el trajee',
del genera:

"El dictamen no es el proyecto del
Gobierno. La Comisión lo amplió
considerablemente. Menos a D. Alfonso de Borbón, comprende a todos
los que fueron condenados por los tribunales después del 14 de abril. Y aun
es posible que se presente también
alguna enmienda para que comprenda a D. Alfonso..."
Una cosa semblant—olegeir—ra esderenir-se amb els anees de la elerecia:

de amnistía cuando sólo por unas horas ei por uno3 d'U puede prescindir
de las facultades extraordinarias que
le atribuye la ley de Orden público.
La amnistía —ya lo hemos dicho
muchas veces antes de ahora—, Por
lo mismo que supone perdón y olvi-

do, es pacificación.
Y que ésta no existe es indudable.
Si no está pacificado el país, la amnistía no es olvido ni perdón.
¿Qué senä entonces la amnistía?"
Els mis optimistes—diu—es peno-

poi que el senyar Lerrour republicanitnava les extremes dretes,

"Pero ahora, ya colmada la medida.
va a votarse la amnistía sin que las
derechas hayan acatado la República,
y si los cuarenta años de fervoroto
republicanismo no abonaran al señor
Lerroux, tendríamos que pensar que
no sólo no se han republicanizado
las derechas, sino que lleva camino de
monarquizarse el jefe del Gobiertm...
;Perdónenos D. Alejandro! Es una
conclusión polémica que, extremando
el argumento, demuestra lo inconveniente de la amnistía.
Y como consecuencia de todo esto,
¿quién podrá escandalizarse, en el país
de los "pronunciamientos", de que el
cuartel siga interviniendo en la gobernación del Estado?
st alentada por la impunidad continúa tan nociva ingerencia en la cosa
pública, atté República será ésta?
Nos consta que la suerte está echada: pero antes de que todo concluya,
queremos procurarnos la tranquilidad
de conciencia que nos proporciona el
cumplimiento de nuestro deber republicano."

EXPOSICIONS D'ART
GALERIES LAIETANES
CORT3 CATALANES, 518
VIDAL ROLLAND
PI« ISORRELL
M. carnee VICIAD
MAMEY PLA
PALMAROLA ROMEU
Flne al 13 del oorrent

LA PINACOTECA
la ot /almete. Se
EXPOSICIO J. PORCAR
Fine al 20 del corrent

SALA BUSQUETS
la DE GRACIA. 343
/dobles 1 M'otee d'en
PERE RADIA
Pintura
J. FERRERFine al 5 2 d'abril

"Los radicales presentaron un voto
particular al dictamen, y las extremas
derechas. por no quedarse sin los
SYRA
16 millones, después de haver derro- DIPLITACIO. 283
•
Telefon 13710
tado al Gobierno en la Comisión, deART I ORNAMUNTACIO
JOSEP F. RAFOLS
rrotaron el dictamen de ésta en el saPintares
5 dibuntoe
lón de sesiones...
AAAAA SOLANIC
Es probable que ahora ocurra lo
Repujaba fou, 'metete
MUNE RUSQUETS
mismo: pero no se dice nada de ello,
Pinturee
Y si el dictamen se aprueba, el GoFine el 13 d'abril
bierno habrä traspasado la facultad
de resolver lo que estitnará más oportuno sobre amnistia a los grupos parlamentarios enemigos del régimen. Y SALA PARES
ornamos., e
con ese criterio, ¿adónde iremos a
AVELI PALA
Pintura
parar?"
VILA POIO
Fina al 13
El trionf no és del govern, sind deis
populistes i agraria:

"Y en este asunto de la amnistía,
el triunfo del Gobierno no aparece
GASPAR
por ninguna parte. Ni aun presen- SALA
CO NULL DU CINT. 323 • Tel. 12040
tando un voto particular P ara salvar
Pintare., embotaos, Maro.. GPIIIV•te,
Mirilla I MotIluree
el proyecto ministerial podría decirse
f.‘posb-in 4./ plunira de CARA, MINCRELL,
que había triunfado el Gobierno.
MEIPREN, MUNTANER, CALMEN I neta
No hay Gobierno que dé una ley
Flne al 14
de Barcelona. i vindran a ell disposats a subratllar-lo amb la millor de
Ilurs actuacions. Per un moment sols
haurern de destacar la serie duels
que es formaran en cada classe i categoria, entre un Aranda nostre. un
Moixó preparas. un Boetsch, primer
espectacular i d'emocions, ti també borne del motociclisme francés; Loof,
aquest any una inscripció nodrida, la máxima figura alemanya; Sandri.
valuosa i prometedora d'una gran campionissim italiá, i les altres rellecursa.
vants figures que estan inscrites, i
Classe aso c. c.
com a colofó, la superfigura d'un
Ernst Looi (Alernanya), Imperia.
Stanley Woods, amb muntures espePaul Boetsch (França), Tersos.
cials, ami, el seu "entrain" i la seca
Eric Poetzold (Alernanya), New Im- audacia, que no ha trobat fins ara
perial,
rival.
Stanley Woods (Anglaterra), Guzai.
Eric Fernihough (Anglaterra), Excelsior.
Antoni Moixó (Espanya), Rudge.
Antoni Garcia (Espanya), Rudge.
Hans Schumann (Alemanya). D.K.W. Gironès contra Torres,
llano Soenius (Alemanya), Imperia. aquest vespre a l'Olympia,
Guglielmo Sandri (Italia), Guzzi.
en una vetllada en la qual
Ernst Starkle (Sui5fa).
Josep M. Iglesias (Espanya), Rudge. altres notables pesos ploma
Classe 35 0 C. t.
figuren en el programa
Ernst Loot (Alernanyal, Imperia.
Paul Boctsch (França), Terrot.
El combas entre Gironès i Torres, que
Eric Paetzold (A:ernanya), Nein' Im- s'ha de celebrar avui a l'Olympia no és
perial.
pas d'aquells que necessiten que el croRené Boura (França), Norton.
nista presenti els antagonistes als seus
Otto Schanz (Alemanya), 1mperia.
lectors. car tothorn cnneix a bastament,
Fergus Anderson (Anglaterra), Ex- d'una part Josep Gironès, el bexador
celsior.
catalá que mes popularitat ha aconseErie Fernihough (Anglaterra), Ex- guit entre els seus compatrintes. i. de
celsior.
l'altra, Xavier Torres, rhorne q ue d'enCä
Ferran Aranda (Espanya), Velocette. que va donar les primeres Passes en el
Guglielmo Sandri (Italia), Guzzi.
ring molt aficionats van assenvalar cona
J. H. J. Lafone (Anglaterra), Rudge. a un possible successor de l'inamovible
John Peter Wakerfield (Anglaterra), campió d'Eurrina i d'Espanya dels
Velocette.
ma. Per les mateixes raons, creient que
Classe son c. c.
•..+•••••••~44•4~.
Ernst Loof (Alemanya), Imperia.
Paul Boetsch (França), Terrot.
Frontó Principal Palace
René Brooke (França), Sarolea.
Alexander Black (Portugal), Norton.
Avui, ditnecres. Tarda. 415
Hans Soenius (Alemanya), Norton.
UR1ONA - 001T1A
René Boura (Frasca), Norton.
contra
Stanley Woods (Anglaterra), Guzzi.
RECAUDE I - ANTON
Fergus Anderson (Anglaterra), Ex.
celsior.
Mi, a les 1515.
Antoni Moixó (Espanya), Rudge.
LARRUSKA1N - GUILLERMO
Ferran Aranda (Espanya), Velocette.
contra
Guglielmo Sandri (Italia), C. M.
Pierna Guaseo (Italia), Sarolea.
OLAZAIAL - «LAYA I - 001REZ
Lesnie Norman Gregory (Anglater- >444444•4~~ •••• •••n
ra), Excelsior.
Andrew Leitch (Anglaterra), Norton
Categoria aide-ears
FRONTIS NOVETATS
Josef Moritz (Alemanya), Victoria.
Paul Weyres (Alemanya), Harley
AVI i l, DIMECRES
Davidson.
Tarda. e lee Al
René Boura (França), Norton-Bernardet.
OALLARTA II - BEGOAES III
Hans Schumann (Alemana), N.S.U.
«Mea
Ferran Aranda (Espanya), Rudge.
NARRU II - MONA
Hans Starkle (Suissa), N. S. U.
UN. a 11111 10155
Conrad Durr (SuIsaa), Standard.
EOLOZAZAL JAUREOUI
Corn pot veure's, els gratis correMetro
dora internacionals, les figures màxiQUINTANA IV • ABASOLO
mes d'aquest esport han donat altes
proves d'estimaeló per aquest Graii
. Detalle pee amos
Premi Internacional que porta el —in

ELS ESPORTS
MOTORISME
Les grans organitzacions del Moto Club de Catalunya

II Gran Premi Internacional de Barcelona Campionats d'Espanya 1934
Stanley Woods, la primera figura en el món motocioliste, ha inscrit ¡a el seu nom per a aquesta
.
prova : les altres inscripcions
En el pie de l'etapa definitiva de
l'oriagnització de la jornada motociclista que, sota e: titol de II Gran
Premi de Barcelona, posa en peu el
Moto Club de Catalunya, han anat
prenent cns i concretant-se els detalls i raspecte global d'aquesta
magna organització, i pels leus
dots espee.taculars estä fermament
abocada a resultar la mis transcendental i brillant realitzada en aquest
sector esportiu al nostre país.
Aranda figura inserís oficialment,
arnb La máxima aportació de mensures possible. Es a dir, que veurern el
nostra campió, que s'ha illustrat en
les teces correries pels grans premis
internacionals, donant i prenent resultats d'igual a igual amb els minora campions del moment, en una
amplia actuació i amb muntures noves. Pilotará Aranda aquest any motos especialissims de la marca Velocette.
Per a Completar aquest quadre de
corredora nacionals, Moixó, ras indiscutible i un dels poca que en certs
momenta ha fet sentir a l'Aranda el
pes del seu perill, s'ha inscrit també.
A Moixó pertany l'honor d'haver estat
el primer que brinda la seva collaboració dels nacionals, obrint la llista
amb un aire d'esportivitat. El duel
Aranda-Moixó, entre els nacionals,
será eenzillament èpic i constituirá
una de les notes mis fortes de la jornada, que té per altra part tantea
facetes que la situen en el pla d'excepció.
Les gestions que el Moto Club de
Catalunya venia fent perqué figures
a la aortida del II Gran Premi Internacional de Barcelona aquesta figura
Única en l'historial motociclista que
és Stanley Woods, han arribat al mi-

llor resultat. El guanyador del T. T.
anglès en l'edició de rany passat,
l'Unte corredor que ha copsat tots els
primers llocs en els diversos T. T. internacionals del Continent i en tots
els Grans Premis de la temporada
passada en que va prendre part, sera
una de les atraceions máxima d'aquesta jornada del petit motor.

Stanley Woods vindrà ancla les millors muntures del moment, i aquesta
será també una de les notes brillants
que servirá pesqué els resultats d'aquests Grans Premis aconeegueixin
un valor superior a la simple força
anecdótica d'un gran premi mes.
Stanley Woods portará per a aquest
Gran Premi una máquina d'avançada
técnica, que pot, en les mans d'un
campió com ell, fer canviar el rumia
que segueixen els constructors. Ja el
mateix Stanley ha tingut ocasió de
comprovar que les motos bicilindriques tenen en les curses un esdevenidor brillant, com per a posar en
perill tot el tradicionalisme monocilindric dels diellenyaRO/e anglesos.
Escariadament transcrivim la llista
de les inscripcions que a aquestes hores ti formalitzades ja en ferm el
Moto Club de Catalunya. Totes les
classes ofereixen una inscripei6 completa, i la cursa de side-caes, cursa

BOXA OLYMPIA
Aquesta nit, a un quart d'eme

FLIX-EAFONT
Sensacional combat en 15 rounds

GIRONES

TORRES

General: TRES pessetes

Dimerres, fi d'abril, de left.
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Ito x a

Les Lletres i les Äjirts
una sinopsi breu, el teatre com a fet
general de cultura, i la seca evolució
Pel s camina de la história. L'autor, Guillen Diaz-Plaja, esneeiMitzat en l a ma
comenea parlant de les mandes--teria,
tacions teatrals mis rudimeetáries i
acaba estudiant la plenitud de Fan teasímbol de tot aquest món de maqui- tral en els termas moderns. El text
nes, bausa de ter confegir paraules copiosament ilhastrat.
cradrni ració o d'horror. Nova natura
*
Un non llibre de Caries Salvaque obre carnins per dintre de rot- dor. — La Societat CaStellonenca de
heno, de la mateixa manera que la Cultura acaba de publicar dins la seca
wella natura de inivols i d'arbres.
"Biblioteca de Contemporanis" un neta
Ara torn ara, perú, ens sembla ex- 'libre de poemes de Caries Salvador. En
plicable el fracás de tres els primers aquest nou volum, que porta per titol
intents per a la realitzicni d'aquesta El bes als llieztis, l'exquisit poeta valenpoesia. En primer lInc.
la rapidesa cia aplega vint-i-quatre de les
leves dardel progris material rancia la forma reces compesciions,
de tots aquests objectes. La moda fa
*
Els “Viages d'Ali Bey" (acabaricliculs espectacles adés impressionants. Tot es mes moriflor i suscep- ment de Ilur publicació en tesela).—
tible de cent canvis. Efimer filón que Amb els volums XII i XIII dels Vialdesapareix rendenla metete d'haver-lo ges d'A/i Bev, apareguts darrerament
cantat sense deixar cap castre. Con- dins la "Coliecció Popular Barcino"
dició d'anécdota. Aquesta condició (Mina s. I m i nos), queda completada
movedissa i inconsistent, dificulta la redició catalana d'aquesta obra famosa.
sedirnentació necessária per a la crea- Aquesta edicin compren, ultra el text
ció artística. No hi ha temps perque integre del, "Viatges", la reproducti6
tots aquests objectes Ilaurin dintre. de tots els dibuixon. croquis i plans gin
L'art es experiencia, en quant acres- fnrmen el voluminós Atlas dels Viatges
sita una acumulació sentimental que d'Ah Bey, publicat a París ara fa uns
1e 5 presencies constänts afavoreixen. cent anys, en vida enCara de l'autor,
Perills dels una també: manca de so"Resum d'Hisi3ria del Comerç".
*
ledat. De la 'tutela* manera que els --La "CoHecció Popular Barcino" ha
oce113 han Ilaurat durant generacions, enriquit la seva Carga serie de manuals
tot aquest món hauria de llamar din- amb un Resum d'Història del Comerç,
tre de la nostra subconsciencia per d'Altea); Maseres. Les emulacions i les
fer-se pur ¡ apte i poder desvetllar-lo competències comercial, entre els ponet de tota submissió. Sense aquesta bles a través dels segles i el desenvovida interior es impossible tot ralli- lupament de les institucions comercials
berament de superflua materialitat. lii són exposades amb la claredat 1 la
Vida interior que segella les coses precisió caracteristiques de tota la prnamb qualitats de simhol. Paraules in- duccin de Maseres.
dependenta que porten un pe 5 consi*
"El Biblidid Català.—Hem rederable i que evoquen amb la seva
presencia tot un vaivé d'idees sedi- Eme el etím. 15 d'aquest hutiletf de !limentades entorn seu durant segles. bres triats en venda a can Jesep Portee,
Cent reflexes embolcallant un mot. llibreter de Barcelona.
Condició d'eternitat que fa que en*
Rer la piada del Vibre sortiri el
cara avui carrega poética duna llibre Revolucid catalanista, de J. V.
turbina siui inferior a la d'un ainet- Foix u Josep Carbonen.
Iler.
*
la Sala Pares va
Joan TEIXIDOR
inaugurar-se l'exposició d'aquest molas
ble artista. Amb aquest motiu es veie
rnolt rencorregeda la Sala Paré>. E!s
comentaris fosen molt favorables a roEL CORREU D'AVUI
bra d'aquest pintor.

Crieniea de la poesia

Natura inventada
Assistim avui a una mena de desens
eis, segurament justificas, de la possibilitat d'una poesia que s'origini en
el män mecánic, en la contemplació
de respectacle vivid de tots aquests
monstres o ängels creats per la me
de rhome. Natura inventada per la
nostra capacitat que emplena i marca el nombre mes gran de les nostres hores. L'entusiasme irreflexiu,
meridional, dels futuristes italians que
intentaren fabricar-se una gran parada de maquines, desinflat del
tot, i Marinetti avui inventa nomes
facecies mes o menys gracioses i la
manifestos solare els capells o el cap
prodigiós del dictador Mussolini.
Dubtem que un cotxe qualsevol sigui
mes bell que la victòria de Samoträcia. Els corrents originats per 'alt
si. hitman — futuristes, unattimistes,
grup "Sturm und braug", part de

l'obra polifacetica, contradictória, de
Guillaume Apollinaire i atub reptesentants a casa nostra, entre els
quals excelleix Salvat-Papasseit
que, malgrat diferencies considerables, preconitzaren un retorn al ni in
sensible, una fidelitat a la 'tosten realitat visual i eta conseqüencia un upartament de la linia simbolista, a'eellanquiten durant la post-guerra, que er
caracteritzà per un retorn absolut,
plantejat en termes d'una violencia
desconeguda, a l'evasió. Canvi de mitoiogia. Les maquines fiaren novament vistes amb repulaiä i tota l'obra
dels homes va ésser considerada com
un inútil debatre's que calia destruir
o oblidar.
Tanmateix, i malgrat la poca qualitat de la mejor part d'aquest sector
dc poesia, potser caldrä plantejar novament el problema i preguntar-nos
a que obeeix aquest fracas de tots els
cants al progrés i als objectes obtinguts mecànicament. La ciutat,
iestació explícita de les conquestes
de l'home. on tots els aparadors, cona
ileia Pedro Salinas, ofereixen als ulls
del poeta multitud de temptacions.
pretextos amb bellesa neta i inédita,
no ha acnnseguit originar una verisalde poesía, tot i els esforços hernies
de tants escriptors del nostre segle,
que paguen amb el freí:as i l'oblit et
seti atreviment d'apoderar-se de tota
aquesta bebiese dificil. Tots els poetes
han cantat els a y :0ns 1 encara no tenim avui un veritable poema dels
avions. La poesía d'aquest tipa; es
ressent d'una cesta duresa, con) si el
vocabulari de tos aquest mema no encaivés en formes poetiques. No et
pots alliberar del tot d'una certa
pressió de facecia, i aquel l poc afortunat adjectiu avantguardista malmena tot intent de comprensió. Altratnent, si tota aquesta creació de
rhome fos únicament una cosa menyspreable, el problema continuaria sense snlució, pesqué hauriem d'esperar
també una poesia d'horror, que val
a dir que ja es manifesta en el darrer
llibre de Josep M. de Segarra. D'una
manera o altra. forçosament. i mal•
grat totes les evasions personals i
collectives, la presencia de la ciutat ,
totlien pot tenir un criteri respectable
i digne de consideració sobre el probable desenllaç del combas, car es
digna d'ésser tinguda en compte amb
tnts els miraments, tota opinió que es
basi en iets reals. els en les
circurnstáncies presents estan a l'abast
de Sets els qui aeasa riostra s'interessen
per la boza.
Nosaltres deiem diumenge parlar que
Torres és un boxador susceptible de
fer davant de Girones un paper mes al.
rós del que han fet en aquests darsets temps el 90 per tos dels cantrincants del gracienc, pares que hem pogut comnrovar compartit per la sotalisas de les pers ones amb les quals hein
parlan del combat des del dia que el,
empresaris de rOlympia van fer públic
que anaven a donar-lo. Car, diguem-ho
de passada, el mate d'arel apassiona i
es Pot dir que no s'ha parlat gairebé
d'altra cosa en els medis pugilístics
durant aquests dies. Ara be. quant a
les possibilitats Ile Torres , hem estat
scepreses de cnnstatar la fe que hi
en Girones, al qttaj ningú cree ni
defensa q ue pulse; perdre. I aix6 vol
dir q ue si Girnnes perdis hi lumia un
eran desconsol entre els StU5 admirarles,
eme m'in la maieria, pes nn dir tes.
el, aficinnats catalans. Hom asirá al
combas, segons les impressions ritte hem
recnllit, fermament convence nue
rones impe s ara una vegada mes la seca
insubstituible superioritat en el domini
del, ril nma de la Península. Per fonomental que sigui acteest pares, en, estranva no has-er trnbat ningú ente sosaingui el contrari. Car una victhria de
Torres nn Fs ra tan im p robable mm
boto voi sunosar. Es clar que en aquest
inoment el Ileidará nn es una fi g ura mol,
unes característiques erhame dr classe
ben acu s ades. per& :nui ens podrá demos t rar o ue no esdevin g ui tina gran ricura? sNn es va dir des que va obtenir els SeUt primers triomfs une ell
Podria un din substituir GirnnFs?
aquest en Veda+ en la qual molts
bpxadnrs es retiren? zNn Fs actual/nene
la forma de Torres la millor per la nnal
nassat amiest Sonador ? Si els dos home s rateen al rin g ben oreparats, el emnbat not ad q uirir /In sellen extraordinari:
nmiriern Miro* els oanee, enviase la ceunna ediciF/ d'aquel! (lirones - Puit. rel ebrat fa anvs u Ir, Arenes i en el nnal
matera; la des t eta ele Girenes. kan)
ss •mlevinar en ell el futur camnió

FI entu bas és st. Pr<W1 Per a Torres
s'a r srará avui aten, un antagoniste
el ice del m'al en el ring ner familiar
ne Ii sera (kit rp•
nue
mendre Car hi ha en el besar de Ginsnes una erimln-ia ase
ente
s nrnren e ni l'hnme
hi ha boya/
Torres
eh,
:Ces
"
-endri"
n
-n o ;
de P,iennFs? Els nne l'han vi , ' (-salar
"er refer-se tot seituit, aixi, si, cada ve, 5 ,4 , nue en •l« %fue <farrera embate
eebia sin can he, es natura t mie temin
asar ell i que es que Torre, ont
-sentar-se abans del terme dele den
Ille

* Aetiritats AOLAN. —

Divendres 'a tenir liese, a la sala de conferencies de la Joieria Roca, la conversa
sobre "La vida i l'habitada", a cierne
de J. L. Serf. Originals P roje cdoes van
acompanyar les paraules del conle sentiant, que arnn s e guiren interessar brtaMent l'aUditori. Entre el gran nombre
d'agrupats que assistien a lacte recordent: Mercè ROS, Ramon Sunver i semensa. Rodríguez Aries i Sra.. Vda. loi silla, loan Miró i Sra., Miguel Alb s reda. Valla S nkolova, Alfons Puig.

*
Llim on a.—L'exposició póstuma de
Josep Llimona s'inaugurarà el 19 de
maig a la Sala Parir. Actualment s'estä treballant en reproduir en materia
definitiva algun deis últims models del
gran mestre.
*
Manolo.—L'anunciada exposició
d'aquest artista será un dels esdeveniments artístics d'aquest any. Per primera vegada Manolo exposari obres inedites a Barcelona sense que els seas
models pertanyin a coRections o gale-

flesnues. Joan Prats, Calles Sindrev, ries estrangeres. Manolo té concedida
Gontiler i Sra., Jnaquima Thern, joa- l'exclusiva de la seva P roducci6 a Esquin, Cmtnis i Sra.. Just Cabos, Da- tabliments Maragall.
niel Planes, Anna Riera, L l e fs M u nt aC x /q .ranes.—Despres deis darrers
*
nrà ¡ Sra., Rogeli Reea i d'altres.
exits d'aquest pintor en diversos Iless
* A. Ratiira I Virgili pu- d'Europa, és esperada amla molt d'inteblicara a Revista de Catalunva, en el res la seca anunciada exposició a la
nrimer número de la neva ènOta, un Sala Parés. S'inaugurarà el dia 5 de
imnortant assaig sobre Federalisme re- maig.
gionalista. Subecritien a Revista de Ce,.
talunvo (Tapineria. to llibreria),
* "L'eroluei4 d-1 teafre".— Publicat adir per la "CnUecció Popular Bar- ENVIEU LES NOTES
cino", aquest volum ens presenta, en
EN CATALA

rounds, a conseqüència de l'incessant i
marejador martelleig del gracienc.
Torres, pel seta cantó. no va pas desarmar al combat. En veure'l l'altre dia
preci s ar els seus cops a distancia: donar
aquells formidables cops de mal] als
flanes de Soya: contrar-lo amb oportunitat i amb force, ens preguntaven/ cona
podría reaccionar Gironès davant dm
joc semblant, car tot el que leía Torres davant del negre endevinávem que
podia fer-ha davant del seu adversari
d'anuest vespre...
Tenim respecte al desennae del combas d'avui, ten pares que n'acorda foro
amb el de la majoria. El que no compartim es l'ensimisme que e, reflecteix
en la maioria dels partidaris i admira(lees de Girones. No ens aresent a ven.
re, abens del matx. el gracienc declaras
batut pel set/ antagonista pesó ne trobarítm extraordinari que asui baixes
vencedor del rirg el pugilista que abra,
del matx aplerava menor nombre de sufragis.
Vnldriem que els dos boxadors eixisxin a combatre ben preparats: que
anuesta pre p arad?, hartes deterrninat en
ells el máximum de les seves possibilitats: que cap d'ells no se sentís roacciArat en combatre: q ue el públic cele assisgs al mate se sentís, per damtint de tot.
espnrtiu, i que ele jut e es, atents sempre
al te sucreeixi entre cordes. elonin un
s:e redicte d'acord amb Ilur cnnsciencia.
Car si es doren a q uestes circumstáncie,.
nin g fi no hi nerdra res , fosa deis dits
xvinrt. g uanei qui
Vitria - Arias és raltre cambas de pe.
ser pinma O'le mes crida l'atenció del
programa. Recordem que els dos adversaris feren n recedentment mate nul
i que nur ca mbas d'ave; e, fa ,'Cr saldar definitivament 2/na niiestin de ri-

tat de Nalabarder, que amb aquest partit, ultra el titol, detentará el challenge "Barcino",
Una altra de les partides final, celebrades és la de doble handicap d'honies.
Pallas i Llorenç, ben compenetrats, obtingueren la victòria per 6-a. 6-3 , davant
la insta parella Xalabarder-Soley. El
joc resulta t'orca interessant.
Per a demá, dijous. esta assenyalat el
partit final handicap doble mixt que el
disputaran la senyoreta Llanes-Pellisser amb la senyoreta M. Cuixard-Xalabarden.
Per al dissabte, lenta nacional, catan
reservats els restants encontres finals.
A dos quarts d'onze s'Ilusa de jugar el
doble campionat d'homes entre AlbisuFreixa i Mampel-Xalabarder. A les clotze, la senynra Castanyer de Raldiris
disputará a la senyoreta M. L. Llanes
la final campionat individual de clames i challange "Barcino", i a les quatse de la tundas tindrá bloc el matx final
handicap clames entre la senyora Bolnos de Redeceilla i la senyora Castanyer.
Tat segelt es farit el repartiment
premis, i es clausuraran el$ actes daquest animal concurs amb una testa intima al fosal del club.

Futbol

L'equip del Barcelona.— A Sevilla
el Barcelona desplacara un equip
mancas d'alguns elements titulars. La
participació de Zabalo és dubtosa
seria substituit per Rala i Saló: Font
el lIcic de Sales i a rinteriar
ixupare
valitat que ni els aficionats asseesquerra será Trujillo o Ramon.
n y W no són e lfle ns de destriar, mentre
s'hagi relebrat a q tresta revenja.
El Saragossa a Reus. — Dissahte i
Flix Safont es, igualment, una ultra diumenge, a Reta, jugara dos parrevenja, Perla n'este di, botador, han tir:. e/ Saregossa.
-etrocedit darrerament, Safnitt snes que
L'activitat del C. E. Gracia. — Amb
Semhla. dones, que el darrer será
motiu de les lentes de la proclamaste)
qui vencerá.
Completen el nrog rama un altre com- de la Republica, el Grada ha orgabas de pesos Pierna i un matx preli- nitzat un torneig per a dissabte i irt
Partit contra la U. E. de Grácia per
minar a guatee represes.
a diumen geEla irbitres.— El COnfell directiu
del Collegi Catali d'Arbitres de Futbol Associaató, recorda a tot af:CONCURS SOCIAL DEL 'BAR- cionat al tutbol, que desitgi presentarCINO L T. C.". — El diumenge ras- se als examens per a arbitre oficial,
sat es van celebrar ja alguns dels par- que la inscripció quedará definitivatits finals corresponents a aquest con- ment tentada d'una manera improrrogable, el proper dia 15 del mes que
curs.
Butinyá, un des joves vales del club. som, i es fa avinent als aiicionats que
en l'individual hendirán d'hornee , gua- encara no s'hagin inscrit o vulguin
ma, per 6-3. 6-4, Llorenç, malgrat la renovar la inscripció feta rally pantat, i desitgin ter-ho, q ue hauran de
seva mejor experiencia i el que va re'amar abans de la data esmentada
sultar de disputas el partit.
pel local social del Collegi, carear
En l'individual campinnat d'holles Baix de Sant Pere, núm. 24, primer,
Albis% que duratit tot el concites ha primera, on sels informará de totes
vingut realitzant brillants resultats, su- les normes reglamentiries que han de
cumbi per 6-o, 6-a davant la superiori- seguir-se, per a ringrés al CoHegi.
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a la
L'assassinat del L'obra de la Caisea de Pensiona
Cansen
La ses oo limitada La situacio' i si fa no fa, ni lleva a Sant
Homenatges a la Vellesa Va aprovar jmpora l'elecció deis digos'adoba ni s'espatlla
Andreu
bits de l'assemblea
tanto decrets dels
Para. da Catalanya

hi sossilieto.del roas do

fahlr

Ei

Ileneraltat

La Caig a de Pensions per a la Ve- el director de la Caixa, senyor litand'Estalvis celebra diumenge cese Moraguea, que recordi que los
a Igualada la festa a honor dels velb, a Igualada on va establir-se la inticoincidan amb les noces d'argent de men sucursal de la Cai g a. Glossà el
la sticarsal igualadina de la Caixa. significas de la festa d'homenalge a
La institueid fa, dones, 23 saya que la vellesa i digue que amb la seva
es coneguda a Igualada i l'eficàcia constituid nasqué l'anima de la LaiDissabte ocorregue a la barriada del de la seca labor reJta concretada alar: xa de Pensions.
crup de Cases Barates anomenat Mi- edifica propi; Mis de ii.000.uoo de
A continuació adreça unes paranlans del Bosch, de la barriada de Sant pessetes confiades pels igualadins i les als vells hornenatjats, de les quals
Andreu, un ter sagn allt, del pral
extractem
els seguents paragrais;
pobles dels vultants a la Laica, tot
cárem una darrera hora en la nostra a ha5t de pena estalvi, ultra haver-los
"Venerables ancians: Aci ens ten:u
edicia de diumenge.
congregara a remos!: vbstre, nois
proporcional una ben nodrida
A les deu del vespre entraren en una teca i altres institucions de caracter joves, ho ires fets i iras i tot vells
Beca tres individus amb el rostre tapar comercial, tares en sentit ben racial. que denla seran els possibles horneAhir peis volts de les sis va reunirarnb bufandes, els quals encararen llurs
D'acord amb el programa, a les natjats. Vosaltres sou doctora en la se a la Generalitat, sota l a Presidlma
pistoles al propietari de la fleta, albura vuit del mati, de les oficines centrals ciencia dels anys, i jo amb goig ern del senyor Cc' impanys, el Consell Eseque li ordenaren que eis lijares eis di- de Barcelona surtiren el director ge- iaig ressò del sentiment de respecte ca tu,
Mers que hi havia al calaix del taulell. neral, senyör Francesc Moragues i que tots els que entern congregats ach
A dos quarts de nou, el Dr. Deneas
En aquella hora a la botiga no hi ha- Barret; el president, senyor
us reten lniants i io ve s, bornes
va absentar-se uns moments de la recia altres persones que el propiciar' Ferrer i Vidal; el vice-president, se- darles, quan contempleu al c,,stre pas unió que s'estava celebrant, per tal de
de la (leca i la seva esposa. Aquel!, tot nyor Albert Bas tardes : el cons e Il er de e:s cclis que havent ¡el el seu cami donar als periodistes la segient refei que l'amentrearen amb que el matarien l'Ajuntament de Barcelona senvor els resta encara iucert el denla, tin- rancia oficiosa:
si no els !Aneara els diners, s'avança Oliva; el sots-director de la Caixa i gueu pietat per a ella i respecte i
— El Consell—comeneä dient—ha deenvers un dels desconeguts, amb el pro- catedrätic de la Facultar de Dret de amor per a aquella altres que poden signat el senyor Pompeu Fabra per a
pòsit d'arrabassar-la la bufanda que li la Universitat, senyor Josep Maria contemplar-lo cona el final duna vida ocupar la Presidencia de la Comissio
Ruin; alta empleats de la Caixa i plena de fecunditat." El par:ament encarregada de l'erecció del rnonument
tapava el rostre, tot dient-li:
representants de la premsa, els quals ernotiu del senyor lioragues emocio- de Prat de la Riba.
—.a tu, jo et coree.
arribaren
a Igualada a un quart d'on- na els assistents, que li adreçaren una
També—prossegui—ha designar deleEn sentir aquesta frase, el desconegut
gar; a la Comissió d'Enllaços Ferroviaii engegä nur tret al cap, que el mata, ze del 1-Inri i es dirigiren tot seguir calorosa ovació.
Parlaren seguidament el conseller la s eis aenyors Jaume Aiguader i Caries
alentrestant, la dona del ilequer lug i de a l'Ajuntament, on foren rebata pel
la botiga, anant-se'n a la banda del dar- Consistori, presidit per l'alcalde se- d'Igualada Bart arneu Tornen, que di- Jordä.
gne que la testa honorara per un igual.
El conseller de Treball ha informat
rera de la casa, i es pos i a cridar de- nyor Josep Morera Miserachs.
Despees de l'acre de recepció, l'Or- la Caixa i Igualada; Josep M. Boix, extensament sobre eis conflictes penmanant auxili.
Els tres descur.eguts, en sentir-ho, en fe6 de Sans canta les composicions que alludi el desenvolupament de dents, podent contrastar la Meta reune de ficar-se darrera del taulell, on "Cant de la Senyera" i "El galant la sucursal igualadina i l'acre que era acció operada en els obrera, els guata
hi baria els calaixos, per tal d'apode- desrlenyat". A l'Ajuntament hi harta de justicia social; el doctor Serra, s'han posar enfront d'una Petisa minerar-se dels diners, fugiren corrents i també la massa coral de l'Ateneu que s'associà a la festa, de bell caire ria perturbadora.
Igualadi. Acabar l'acte, els expedido- humi.
El Consell--segui dient—ha apeovat
desaparegueren d'aquell lloc.
Seguidarnent parla el senyor Albert els seguents importants decrets:
naris i autoritats igualadines es trasAra be: Hem tingut ocasió de com- nadaren
l remarca que l'acBastardes,
el
qua
al
Cinema
Mundial
per
ceDe Finances: un aprovant l'emissió
provar que la frase pronunciada per l'alebrar l'acte d'homenatge a !a vellesa. tuació de la sucursal de la Caixa a d'obligacions de Tresoreria, d'acord
mo de la fleca, en el mamelas que un
Igualada es podia resumir en la pa- amb la hei de 14 de mar; de 1934
La
presidencia
era
integrada
per
l'aldele tres desconeguts li encara la pistocalde d'Igualada, senyors Francesc raula "vitalitat".
Un altre concedint, d'acord amb
la, era certa, car l'hm sentida dels Ila- aloragues, Bartorneu Torner, Albert
Igualada—aiegi—ha complert amb
vis d'un deis seus familiars. Dóna lloc Bastardes, Lluis Ferrer i Vidal, Jo- la Caixa de Pensions, i aquesta ti ha reglaments vigents, la jubilació als funde la Comissaria de la Centcionaris
no
a sospitar que els tres desconeguts
sets Maria Bola, doctor Serra, el rec- concedit tot el que va prometed en
ha &era almenys un d'ells. tant que tor de la parròquia d'Igualada i altres constituir-se. Feu remarcar l'esperit ralitas de Gitana senyors Josep Tus i
Sebastia
Orna.
ha los del mort mateix, i, per tant, ro- autoritats i personalitats.
de catalanitat que informa sempre la
De Sanitat: Un dictant lea normes
dria molt he esser que es tractés de
A l'escenari, i en lloc preferent, labor de la institució, la qual cosa d'assistència als malalts deis hospitals
veins d'aquella barriada.
s'assegueren els vells als quals ha es- explica que ja no hi hagi cap tintar Clínic j Sant Pau, la qual cosa P errne
tar concedida pensió vitalicia de 365 important a Catalunya on no slagi
-tral' njmetcoòidelsrtnpessetes anuals. San els que segueixen: establert una Sucursal de la Caixa tate establiments.
de Pensions. Feu referencia a l'actuaD'Igualada: Isabel Soler i
Un altre decret disposant La continuade 76 anys; Ramon alatheu i Vives, ció de la Caixa a les Illes Balears , cid de les obres de (Institut de Lluita
de 77 anys; Serafina Baga i Balcells, dient que en aquest tros de terra ca- Antiveneria. que s'est à coastruint en un
de 79 amas; Teresa Gomis i Sales, de talana havia restat plasmar l'esperó solar del Saló de García Hernández.
So anys:- Antimia Martí i Orpi. de de catalanitat que informava a la
De Cultura: Concedint, tal CO(1/ s"na
82 anys; Josefa Nadal i Castells, de Caixa de Pensions. Fou molt aplau- fet en anys anteriors, una substanció
El Jutjat númera 13, que es 83 anys. i Miguel Maten i Prat, de dir.
de 25.000 pres, per al Saló de PrimaveA confin/unió el conseller de PA- ra. Un altre creant dos premie de 5.000
ei que esta encarregat d'instruir 84 anys. — De Calaf: Antoni Garrijuntament
de
Barcelona
senyor
Olide
78
anys.
i
Tei
Bescompte,
ga
fet
inisdel
pessetes per la millar pintura i esculPI sumar' amb motiu
y s i Jordana, de 86 anys. va pronuncia unes paraules enaltint tura, a semblança del que es fa amb els
teriós ocorregut fa dos diumen- resa Pon
l'obra
deserotllada
per
la
Casa
de
A mes, es repartiren nombrases Ilipremis Creixells, Ignasi Iglésies, etc.
ges a la Banca Arnds. ha cridat hretes
d'Estalvi als vellets homenat- Pensions; expressi que si be les ciuDe Justicia: Un decret regulara la
a declarar els penis armers perjata concedides pel Patronat Local de tats poden sentir-se orgulloses d'aixe- forma coas han de celebrar-se els conque dictar-Mitin a propósit de les la Vellesa i la Caixa de Pensions, car edificis monumentals, nacursos
per al nomenament de intges
armes que Inicien estat dispa- per un total de tres mil pessetes.
ves vies urbanes i d'emprendre obres magistrats de jurisdicció a Catalunya,
rarles i sobre determinats exEl Cinema Mundial presentava un complementarles d'urbanització, tam- entre els jutges i magistrats pertanyents
trems que poden 'ruin' relució aspecte magnific. Acudi a la l'esta bé han de sentir un gran orgull a a rescalain de rEstat.
arnb p l fel. Tambi1 ha interessat nomlirosa concurrencia. L'escenari donar la mi al caigut.
Finalment, s'aprovi un altre decret
de la uticia que li tramen el era adornat amb unes gran banderes
Finalment ten ús de la paraula el disposant que en les poblaeions de mes
senyor Lluus Ferrer i Vidal, el qual de 20.000 habitants que no siguin cap
i.lictitmen sobre les marques di- catalanes.
Obri l'acre l'alcalde d'igualada. se- glossá els parlaments pronunciara i de partit judicial no calgui ei Mol d'adgitals que presentava el revóltingué grans elogis per a les auto- vocat per exercir el carrec de jutge
ver que fou trobat al despatx nyor Morera, el qual posa de manifest
ritats cligUalada, per la collaboracia
la satisiacci6 que li produïa d'asdel 1inect,r. Lea que hi havia al
el qual era tri- donada a la testa. L'estalvi — acaba
recMver que tau trobal a la nata sistir a un acte en la
—ro —
butar homenatge a vellesa. Acabó dient — es un deis instrumenta mes
ti p Nalenti Blanell_ encara no ha el parlament expressant la seca con- eficaços del progres.
d'estudiar-les.
Reesta' possible
.A continuada honi procedí al lita(tarea que en l'avenir se celebraria
ferent als exhorte que l'oren en- a I g ualada un altre homenatge a la rament de les llibretes d'estalvi i de
o encara no vellesa.
viats a Madrid i a Si,
pensió vitalicia als vells homenatjats,
se n'ha rebut la resposta.
Seguidament fea ús de la paraula concedides pel Patronat Local de la
Vellesa i la Caixa de Pensiona en
un total de 3.000 pessetes. Seguidament desfilaren davant els vells hoEls agente afectes a la Demenatjats els iniants d'Igualada, els
especial del Govern de la
quals van obsequiar-los amb camella legació
de ilors, que dipositaven en una ban- República a Catalunya s'incautadera barrada. La solista de l'Orfeä de ren ahir d'un automöbil de la
l'Ateneu Igualada senyoreta Josefa marca Citroen, que figurava coca
Enrique, canta diverses calmas, que a propietat d'un deis tres italiana
foren neolt aplaudides, i seguidanient i la dona, també italjana, que fa,
va donar-se per acabit l'acte.
ren detinguts el dia abans per.
Al rnigdia va tenir lloc Un banquet qrtè inspiraven sospites a aquells
a l'Hotel Espanya, que fou presidit agente.
pel senyor Francesc Moragues, al
A conseqüenria de les investtqual feren costat les autoritats igualadines i les personalitats que amb gacions realitzades per la poliell havien vingut de Barcelona. Ole- eia, sembla que aquells individus
ni rapar el senyor Moragues, i li res- compraven, pagant - los a termipungiré agraint l'obsequi l'alcalde nis, autonióbils a Franca, i els
d'Igualada. Tots dos discursos breit Mt rodillera immechatament al nossubratllats amb aplaudiments.
tre pals 'talent -es, per tal de
Els igualadins mostraren una adliede documentació
sis') cordialissima a la festa, i si he poder-ho fer,
una formidable pedregada, que blan- falsa. Un cop els havien introqueja els carrers de la vila, desllui (bit, lambe valent-se d'una alalguna dels actes, la festa resultó tra documentad() falsa, grades
francament brillantissima en conjunt. a la qual acreditaven que eren
Ilesa i

que ha- d'elegir el
Tribunal de Cassació

A les cinc en j+unt sanen els timbres
cemenea la sessió sota la presidencia
del senyor CASANOVES.
El banc vermell esta desert i els esc•os. molt desanimats.
Un secretara lleceix (acta de la SCSSii,
anterior, la qua! es 'aprovada.
ORDRE DEL DIA

Ahir, s i fa no fa, el confliete plantejat entre els obrers del rana arfan de
l'aprocaciO per part dele.Ntrons de les
bases presentades pel Front Unic Fabril i Textil, va segenr igual que el dia
abans.
Es trebattä nurmalment a 24 fäbriques. Continuaren fent vaga en 26 fabriques mis i es treballa, per té que AMI,
,ertes chficuitats, en den Es practicaren
COaCC103S 3 dornicili. les guata fosen evo
:ade s per la pollera.
Igualment que el dia abans , es mantä u, servei de y igilaniia a l'entrada de
les iabriaues i pels seas voltants per
tal d'evitar coaccions a l'entrada deis
abren a les fabriques. Igualment, en
lau establert un altre per tal d'evitar
també cae els obrers fossin coaczionata
en el moment que sortien dels seas domicilis per dirigir-se al trehall.
No es registra cap incident d'importància durant tot el da. La policia, amb
tot, va detenir tres individus, deis quals
suspira que practicaven coaccions. El
Sindicat del ram de ra lgua va solici
-tarhiunzcpelbrau
assemblea aquesta tarda)

sisteats a trenzar una claraboia. Hom
demani torea ininuidiataintrit, i en arribar ¡quena els autors del sabotatge es
!eres eseapols, seda. que es Tunda detenis ninga.
. * Als voltants de l'Espanya Industrial fou detirigut per la /milicia Alfons
Costa Palomo, al qual s'ocupa una
pistola automätica marca "Avión" amb
ei sen carregador ple de cipsraes i una
a la recambra. El detingut loa posar a
dis p osició del jutjat de guardia.
* L'amo de la fábrica dels senyors
Ponsa Germans, a ledifrei de la qual
feren explosió uns artefactes, ha declarat al jutjat. manifestant que fa uns
quants dies acomiadà uns Muera els
natas dels quals facilitä, i digné que el
valor dels daeys caesats pugen unes den
mil pessetes.

Seguidament. un secretara dóna lectura a :a coenunicació del Conseller de
Tasricia i Dret. ner la qual es demana al
Pariament de Catalunya que desietni els
diputats que han de formar out de l'Assemblea • tme Ira d'elegir el President del
Tribunal de Cassació de Catalunya.
Entren e! President de la Generantat,
els Consellers de Justicia, Governació,
VII Fira de Barcelona
Economia i Treball i nombraos diputats.
E's escons destinats als diputats de Lliaa
Catalana apareixen deserts com en les
-arreres SeSS i ons. tin cap acabada la lec'ara de l'expressada comunicació. el EXPLOSIO D'UN ARTEFACTE.
PRESIDENT anurcia que comença la
TROBALLA DE DOS MS
varad& la qual is secreta.
Aaj al matit, pels volts de dos quarts
En primer %e vota el President de
Dintre d'aquesta manifestad()
la Generalitat , i després el Govern i els de set, fin explosió un artefacte a litt ‘ainutats. En darrer llar vota la mesa. tenor de rEsPa ny a Industrial. L'explo- de vitalitat comercial que repreEIS votants dipaiten la papereta en una sió va produir desperfectes dios de la senta la Fina de Barcelona,
urna de %idee que te el selle& Catana- fabrica, però no causa desgracies P er- aquest organisme, d'acord amb
noves damunt la mesa. Cada napereta pat sanals. La pulirla va practicar un es- el Patronat de 'hiriente de Catacontenir quinze noma de diputats i se corcoll dins de la fabrica, trobant, lunya, ha decidit Turganitzaciú
aban d'elegir vint-i-quatre.
amagas sota una pila de sorra, un ac del Primer Salú de i deis
Acabada la ve tació, que ha estat malt
al costal d'una habi--reíactxplosiv.
nedrida. el President senvar Casanoves lactó que estä destinada a magatzem de Esports, el qual vindrà a conodana lectura de les paaeretes. les quals matarle; inflamables, un altre. Estaven titutr Una muestra del desenvonn san taten iguals. En almilla d'elles construits amb pots de llet condensada lupament que han assolit tots
figuren nonts de diputats de la Mea. i anaven proveïts de la metxa corres- els aspectes relacionar; anal)
en altres tenen malaria diputats de les mena 1-lora suposa que foren llançats aquestes dues branques de l'acminories. Predominen. l'en). les papere- Rus de la fabrica des de la Riera de tivitat moderna, les quals abatas
tes de "cnnoirdia" parlamentäria.
Marcarla.
eren considerades g ota a eleLa votad) ; donA.-el sectient resultat:
També esclatà un altre arteiacte, duque avui
Ser s-ert Francesc Ri hes Soherana, Jo- rant el mati. a la fábrica Pensó, del alelas seculidaris i
s'han situat en un prnuer pla en
ser, Irla. Jam B. Soler i Pm. !aseo carrer de Pere IV , cm abans-d'ahir,
anden!. :r o an Tantee. Francesc Fer.reres dos quarts d'onze, n'hi havia esclatat la vida deis palles.
El sen einpuleament en un deis
Duran. T asen Fantbeimat. Manuel C;2- ja un altre.
' ,.4. Pece Mesares. Tosep M. Eepanva.
Palaus del Pare de Montjuic a la
Francesc Rera, PereMias. i.aureä
EL QUE DIU EL CONSELLER importancia que batir pensa doT,A71 Sallret i Antoni pot (37
DE GOVERNACIÓ
nar a tots els setas artes i instal_
cadascun).
Parlant amb els periodistes al mig iacions, convertiran aquest PriPece Llores, :Tasen Terradelles, Ess e--d:a.elsmniftäqucoe mer Saló en la mes jnteressant
tanislau Reiz j Ponsetf. Jaume Sima i
Bedarull. Caries Gerhard. Pau Romeva orna el mateix curs que el dia anterior. manilestació de tot el que pugui
Que no s'havia aguditzat i que ell havia tenir utt interés furia: tic o enpurvateL
i será indefeetiblement el
Senvors Unís Duran i Ventosa i Te- -procurat evitar l es coaccions que P o
vaguistes establint-guesinpractl punt de convergència on conuoc-rrì Carreres i Artau
vots).
Tots ens surten elegits: per tant , en ass servei de vigilancia P r ora de l s do- cuan tant ele que se seutin
i'ennentada assemhlea, que se celebrará micilis dels obrera que estaven dispo- atrets per lee belleses dels difee, vinent dia 20, vint-i-quatre dels seus sats a anar a treballar.
rents llocs que es discuteixen les
siembres Ferse ditnitatc.
del turista cona
EI PRESIDENT, «iris que ne, hi ha UNA NOTA DE LA FEDERACIO preferències
d'aquells altres que s'interessen
OBRERA CATALANA
tres assumptes a discutir en l'Ordre del
perfecció que han
aixeca la sessió. Siin dos quarts
La Secció d'obrera del ram sir l'ai- pel grau de
s is en punt ele la tarda.
gua afiliats ä la dita Federada prega assolit les diferents ludústries i
serveis que slan creat o que
a tnts gIs seus compams, socis i
socis que es trobin en atar forçós, que s'han vigoritzat al redós del Tupass in pel seu estatge social (Canee. 8. risme dele, Esports.
principal, primera) tnts els dies, de quaTot fa preveure, dones, que
S CANDIDATS A LA PREST- tre a sis de la tarda, per assabentar- aquest Primer Saló del Turisme
DENCIA DEL TRIBUNAL DE los de noticies que els interessen.
i dels Esports constituirà una de
CASSACIÓ
* Ert retirar-se la força de la casa les rnanifestacions mes serioses
d'aprestos
de
Francesc
Vila,
del
carrer
Ahir, pels passadissos, es denaven
q ue en aquest aspecte s'hagin
norns de les persones que. segons de la Verneda. uns desconeguts procedi- realitzat a la nostra terra.
comentaristes, tenen mes proba- ren a realitzar artes de sabotatge con;::;; d'ésser designades per a oca="•
-:•::7.-=--7.)
)"
' O' :a Presidencia del Tribunal Ca:ad de Cassació.
Horn parlava dels senvors Ouhern,
Re-dig Bergadä i Borrell i Sol, d'entre eta quals sembla que sortirà el
futur President.
Segons les meres informacions,
7iossible que per motius purament
d'ordre particular els senyors Gubern
Roig i Bergada no acceptin l'esmenrada presidencia: en aquest cas, el
7andidat que reunirla més possibiliiats d'elecció seria el senyor Borrell
t
NOMENAMENTS
També rs parlava del nomenament
del nou delegat d'ordre Públic a Lleida, caer« per al qual, com ja hem dit
fa uns quants dies, s'indicava el senyor Dentellee Ramon, secretari del
conseller de Treball.
Per a la delegació de Tarragona,
sembla que sera designat el senyor
Tubau; el senyor Pujol 1 Font, que
l'ocupa en l'actual:tat, és possible que
passi a exercir el cartee de Comissari
de la Generalitat a les comarques tarragonines.

El Saló de Turisme
i Esports

PELS PASSADISSOS

Nous detallo

Consellers de
Finances, Sanitat,
Cultura i Justícia

El fet de la
Banca Arnús

Estafadors d'autos
agafats

A L'HOSPITALET

Diumenge al mati se celebra. al
Cinema °fierres, de l'Hospitalet, una
festa d'homenatge a la vellesa. Fan
organitzada pel Patronat Local del
dit homenatge, amb la collaboracia
de la Caixa de Pensiona. lii assisti
molta gent. Presidiren l'acre el senyor Tomás i Fiera i l'alcalde d'agriena poblacia, senyor Frontera, als
quals acompanyaven els consellers
municipals de la població i el director
de la Caixa de Pensions. fli participaren el secretari del Patronat Local,
senyor Monistrol; el doctor laten;
el senyor Torrebadella, i el senyor
Pere Blasi, conseller de la Cansa de
Pensiona, el qual excusa la presencia
del doctor Moragues, per trabar-se a
Igualada en un acre carácter.
El roe local "El Pensament" cantó
una sardana i "L'Entigrant - . Desprt,,s
el senyor Tornäs i riera lliurà als
Ir amenatjats les pensione vitalícies,
ilibretes de la Cai g a (le Pensione,
'donant-se lacte per acahat.

REUNIÓ DE LA MAJORIA
En finir la sessi a , van passar a

reunir-se els diputats de la majoria.
Sembla que en aquesta reunió va traetar-se ele justicia municipal, i no seria
d'estranyar que ,'ha g ués tumbé parlas
de la designacit3 de les persones que
han d'ocupar la Presidencia i els
-s del Tribunal de Cassacia Català.

Atracador detingut
(luan planejava un
atracament
La policia observis que al bar
`Las Leandras", situat al Portal
Santa Madrona, es trobaven
reunits alguns individus sospi!osos, els quals fugiren en adonar-se de la presencia dels
agente de l'autoritat. Aquests els
perseguiren i aconseguiren detenir-ne un, anotnenat Joan Pefialva„ al qual forera ocupats dos
revòlvers i abundants municions.
Posat a n lisposici6 del Jutjat el
detingut, que pertany a la C.N.T.
i mililant de la F. A. L, manifestà que un dele revòlvers que
portava era seu i l'alter l'hi havia
<tona t un individu anomenat "El
Francés" perquè ei guardes fina
qu e es trobessin novament a fi
de preparar i conaetre un aire-

La dona vesteix amh malta
elegancia i llueix joies ele preu.,

dels detinguts havia estat
propielari d'un taller de reparacions al carrer de Rocafort, el
qual va traspassar a un dele individus que han estat detinguts
per aquest motiu,

s agafat

sabotej ador
Volt posat a disposició del
de guardia Ramon Gabarra
,t ti
i Borrell, sie SS anys, el qual fou
detingut al carnea' de Wagner.
En esa« delingut Ii fati ocupada
una pistola, amb los seves s'a y responents municions, i una

coi/tenia bencina.
En les seves declaracions, el detingut eonfessä que s'havia setuat al carden de Wagner. aspe-

garrafa que

Enterrament d'un
agent de vigilància

raid uns ¿s'Iras individua, arnh
els guata prèviament havien con-

Abir fi la larda lingud 'loe vingut ineentliar un trainvia dels
l'enterrament de rugen de ylgi- de la linea ndmero 17, -cona a
huida senyor Manuel °m'ola ante de sahotatge sontra la ComParedes, mort a ennseqüineitt de panyist de Tte TYlVi Me per no valer
la l'anda que es produi en (lisiara- acceplar ;rigieras obrera Remallarar-se-li easualment la pistola. date amh mea de la darrera
La comitiva fünelve s'organitza vaga. En les seves manifesta*
mal patt de l'Hospital Cfnic, i hi cintas que ja sabia que la
figuraven, ultra els fteneiliars del Cotnpanyia tenia mis de trenta
final, el eap 111) SPI'VOis do la milinns de pessetes per a com-

eament que ja havia mtg plane-

jat el detingut. Pel jutge
g uärdia fou dedal ante de processament 1 pres6 coniÑ Joan
Peflalba.

de la seva propietat, procuraven
vendre'ls a baix preu.
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Comissaria general de Vigiläneta, prar cotses nona.
El jutge dieta ante de preces-,
senyor Caselles; si sorrelari senyor Badia 1 gran nombre de ssmen j presó contra eA
gut,
oompanya del difunt,

,A1
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Dimeeree, 11 d'abril de 1934
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Ateneu Encielopédie Popular. — La
CINEMA NACIONAL
Secció de Música de VA. E, P. es 11111111111111111111111111111111911111111111111911111111111111191111111111
complau a manifestar que ha obtin"El novio de mamá" és una comegut la collaboració de Radio Barcedia que ha dirigit Florian Rey, un
lona per dur a Serme les seves acdels directors nacionals que treballa
tivitats
musicals
d'estudi.
Així,
dones,
—1
ASSOCIACIO DE MÚSICA
sió de carácter romàntic que la fan ultra la radiació dels actes organitmés. Imperio Argentina i Miguel Li"DA CAMERA"
ORFEO SARRIANENC
atraient i simpática. La pianista senyo- zats, l'orquestra de la dita ernissora
solta per un inspector de Petersburg,
gero són els interprets. Aquest és el
ra Madriguera interpreta excellentment cooperará a la sessió primera de "La
la visita del qual esperen i temen. En
primer film realitzat en els nous Esi al-1lb una gran intelligencia i fina seo Música i la Resolució Francesa", estuerror, en Ilur obcecad& °molen
Orquestra Pau Casals
AVUI, DIMECRES tudis d'Aranjuez.
mita representació de "L'Ins- llur
sibilitat
tota
la
seca
part
de
solista,
i
d'atencions
i de delives aquell jove,
di a e-arree d'Aimé Mamujé.
Paquita Madriguera,
* Llegint en un diari madrileny:
el mestre Casals dona a la part orquesa
fi
que
els sigui propici, a fi que no
pector",
de
Gogol, per la
Aquestes sessions tindran Iloc els
"Delfried
Goldstaub,
el
conocido
tral un extraordinaria relleu i fin sonar dies 18, 24 i 29 del mes que son', a
descobreixi llurs turpituds. Hom veu
pianista
companyia d'aficionats com l'error creix. com es propaga la
el con j unt amb una transparencia i un les deu de la nit, a la sala d'actes A les 5'30 de la tarda productor y empresario cinematográfico alemán, se encuentra en Madrid,
L'Associació de Música "da Camera" equilibri meravellosos.
confusió.
Res no hi ha en robra que
de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Hi
Junior F. C.
acompañado del realizador Adolfo
s.ovinteja d'un temps enea els concerts
El públic ovaciona Ilargament els in- prendran part Antoinette Buge, soraparti d'aquest tema, que l'autor ami a les 10 de la nit
Trotz, que perteneció a la U, F. A.
orquestrals, jet del qual ens hem de fe- tèrprets després de la bella tasca, que prano; Jaurne 'Moragues, tenor: Guiplifica i enriqueix a mesura que avanNo haviern assistit encara a cap re- ç a, fins al cop de taetre final en qm.:
Han visitado nuestros estudios, delicitar, ja que aquests concerts són Senl- re cor d arem amb goig. I no cal dir com llermina Torre, piano; Lluís Molins,
dicando un dia entero a los de Aran- presentació teatral d'aquesta notable tots són advertits d'una manera sobpre els que aqui apareixen atnb més ens plauria d'escoltar mes sovint la piapiano; Orfeó Barcelonés i Orquestra
EXTRAORDINARI juez, y, según la impresión que en companyia d'aficionats, la qual, a part tada de l'error en qué han caigut.
considerable delicit.
nista Paquita Madriguera en els nostres Radio Barcelona,
una breve entrevista liemos obtenido. de les seves activitats en l'Opera cóL'obra, adirablement estructurada,
La darrera sessió celebrada per aques- concerts.
El programa detallant aquests acDelfried Goldstaub piensa producir en mica, hacia ofert als sets e/tics fa pensar si no tindran raó aquells que
ta entaat, concert unte del present
B. S. tes es publicará en temps oportú.
ESDEVENIMENT
"Knock
o
el
triomf
de
la
muletilla",
España
algunos
iihns
nacionales."
p roclamen la necessitat d'una tornada
curs, fou confiada a l'Orquestra Pau
•
A.. Trotz és l'autor de "Alalä", un de Jules Rornains, i l'estrena —car a la divisió en cinc atoes. En els cinc,
Casals, amb la qual collaborà la piaUit grup de concurrents a la Granja
tilm nacional que no fa rnolt s'estrena en realitat són ells qui van estrenar- de "L'Inspector", veiem com l'exponista Paquita Madriguera.
la en català— de "L'home i les' ar- sició no oren mes temps del que cal,
Royal, admiradors entusiastes
aci.
NOTICIARI
El programa d'aquest concert contemes", de S. Bernard Shaw. Aixà sol com el desenllaç esdevé rapid i fulduard Toldrà, han concretat el P ro
nia una Obertura-suite en do major,
*
Josep
Castellvi
está
fent
els
j n vol dir la deferencia que hi ha
-pósitdeoraSmnbeus
Premi Parrarnon.—E1 vinent mes
Joan Sebastia Bach, el "Concerto" co
preparatius d'una gra/1 producció, en entre aquests aficionats i els que es minant i com el nus de l'obra que °mla menor, de Grieg, per a piano i or- de Maig tindra. (loe el concurs per a setmanes un homenatge a l'eminent
vista de l'èxit que obtingue "Merce- dediquen a passar i fer passar la tarda ole els altres tres, té tota l'amplitud
violinista
i
compositor.
questra, i la Vuitena Simfonia de Bel- la concessió del Premi Parramon , el
des", primer film realitzat per Cas- dels diumenges d'una manera poca i el joc que calen.
En principi, hont tracta de lliurar,
La divisió en cinc actes, altrament,
thoven.
qual será atorgat aquesta cegada a
tellvi, interpretat per Josep Santpere solta, a base del més tronat del reresoldria d'una manera equilibrada i
Les interpretacions de Bach pel mes- l'artista que executi més be amb la a l'acte de l'hornenatge, un bust
¡ Rafael Arcos.
pertori nacional i de les aportacions ecléctica el plet entre aquells que, requell
artista
realitzat
en
materia
notre Casal; hom pot dir que ja Cenen una moderna viola (anomenada violamis melodramàtiques o barrilaires del clamant la 'libertas de Shakespeare i
segurarnent en bronze, obra d'un
especial tradició aquí. L'enlodó vibran: tenor) el primer ternos del concert ble,
teatre estranger. Penó indica també dels espanyols, volen tornar a la vella
de viola de Cecil Forsyth. i una obra conegut escultor,
que el nostre gran artista hh nosa
que no cauen en l'extrem oposat,
*
•
*
en quadres, i eis que voten
transmet sempre a tot l'auditori, que de lliure elecció.
Biografies
curtes la seriositat pedant i encarcarada. Es divisió
mantenir els tres actes per tal d'eEl dissabte vinent, dia 14 d'abril, a
El concurs d'aquest any té carácha de rendir-se a la mis imperiosa suga dir, que no obliden que el teatre vite la dispersió de racció de robra
les
cinc
de
la
tarda,
tindrà
lloc
a
la
ter
d'extraordinari:
consisteix
en
una
gestió. Cada temps de l'obra esmentada
Una Merkel. — Nasqué a Conving- ha d'ésser una (unció de la sensibilitat i de l'atenció deis espectadors.
iou dit amb perfecta fidelitat al carác- viola-tenor de concert, completament Casa dels Italians un selecte concert
ton, Kentucky, el dia lo de desernbre i de la intelligéncia, però que aspira,
La interpretació que n'han fet els
ter particular que ofereix dins la serie equi pada, i en la suma de mil pesse- a càrrec de la senyoreta Rosa More
de tolo. S'educà a Nota York, i des- en suma, a captivar.
Junior F. C. revela un bon estudi de
de moviments de dansa, que constituei- tes. Hi podrá concórrer tota mena d'e- (soprano) i dels senyors Antoni Díaz
ores
de
realitzar
un
curs
complet
de
La tria de "L'Inspector" fa en- rambient 1 dels personatges. Horn ha
xen l'Obertura-Suite amb la mes va- xecutants sense limit d'edat ni pre- (Pianista) i Manuel Gas. (baix), dedeclamació, debuta. al [catre amb cara més visible aquest criteri sa i sabut ajad triar amb encert el vesriada relació de contrastos rítmics; 1 cisar altres circurnstäncies exigides dicat a la Colónia italiana de Barco
Charlotte
Walker
en
"Dos
a
Dios".
intelligent.
Sobta una niica, però que tuari i eis elements del decorat. Horn
lona.
tota l'execució , tan inteHigentmen t ma- en els concursos anteriors.
Ha participat en diverses comédies aquesta obra, que és una de les pri- ha sabut presentar uns bons maquiLa senyoreta Moré i cl senyor Ga.
El jurat d'aquest concurs extraordurada, precisa i rica de finíssims niai al llene amb exit enorme, especial- meres del teatre rus que s'ha univer- llatges, fer que cada personatge natisos, fou també creadora d'aquell en- dinari estarà a més facultat per a di- cantaran, acompanyats al piano, unes
rient en "Se necesitan dos mucha- salitzat, no hagi estat fins avui re- digues amb la figura de l'actor que
cís que porta a la plena fruició de la vidir el Premi si ho considera con- escollides romances, i el senyor Díaz
chas", "Marranos'', "El sexo mur- presentada en català, majorment quan l'havia d'interpretar. I hom ha procuvenient, i el podrá encara declarar executarà algunes obres de Chopin.
música.
murador", "El pobre loco", "Agua
vint anvs que n'hi ha feta una rat fer arribar al públic el diáleg en
*•*
L'obra de Grieg, que escoltàrem a desert si onina que cap dels concursalada",
"Abraham Lincoln", "Sil- traducció magnífica, una traducció de tosa la seca intenció i comicitat. Rean-lb actuacions
continuad& feia ja temps que no hacia sants no té els mèrits suíicients per
A conseqüència de l'éxit assolit Pel
bando en la oscuridad", "La prome- Carles Riba, la qual és, naturalment, nunciem, per& a fer un estudi de cada
mesu e Ribera en el seu recital del
figurat en els nostres concerts. L'As- a aconseguir-lo.
tida impaciente", "Risas y lágrimas", la que han fet servir de text els un dels intèrprets, q ue seria rnassa
personals de
Les inscripcions es poden fer des mes passat a la sala del Centre Ausociació de Música "da Cansera" ha
"Reunión en Viena", "La dama de Juniors. Un ernpresari que diverses Ilarg. S'hi distingiren tots , perque
de
la
publicació
d'aquesta
convocatonomista de Dependents del Comen;
recordat que la darrera cegada que cc la noche", "Clear .All Wires", etc.
vegades hacia pensat de fer repre- tots hi van posar una natural distinCATALINA BARCENA
tUä a Barcelona el nostre enyorat Enric toria fins el dia 30 del mes que som i de la Indústria, la Secció de ProGeorge Marion. — Nasqué a San sentar "L'Inspector", deia que el ca- ció.
Granados fou en un concert de la ma- a la Secretaria del Premi, Carne, 8, paganda ha organitzat un nou concert
Bombeo GIJANS2
Francisco el lb de juliol de 186o, on tala d'aquesta traducció no s'aguanteixa entitat, en el qual precisament primer.
per a dissabte, dia 14, a la tarda, el
s'educa. I als 16 anys voltava per taria ni un moment damunt l'escena.
Orquestra Pau Casals. — Avui, a programa del qua l s'anunciará oporexecutà aquesta obra, amb un èxit inNOTA: Aquesta produc- l'escena.
L'afirmació
és
curiosa
perque
preciHa viatjat molt. La seca
"EL NOSTRE TEATRE"
oblidable; i ara, en ocasió de presen- les deu del vespre, tindrà lloc al Pa. tunament.
si és un català rima pur, es
ció no s'exhibirà en cap més primera pellícula es titula "La mu- sament
tar-se en els concerts de l'entitat la lau de la Música Catalana el concert
Complint el seu programa, aquesta
tanibe un model de català familiar.
jer
X'',
i
setze
anys
mes
tard
triomfa
pianista senyora Madriguera, deixebla inaugural de la serie de primavera,
local de Barcelona fins la en "Anna Christie". amb Greta Gar- La prova és que honi no trobava publicació quinzenal acaba de posar a
predilecta d'En Granados, hom ha dedi- organitzada pel Patronat de l'Orquesbo. Entre els seus darrtrs triomis hi mai en contradicció les coses sin/- la venda l'obra en tres actes, d'Aguscat un record ple d'afecte i simpatia
tra Pau Casals.
temporada vinent.
ha "Seis horas de vida'', "De hom- píes i familiar; que passaven a esce- ti Collado, "La bohemia trista". Es
Aquest concert té el doble interés
gran pianista amb la represa de l'obra
na i el diáleg. el qual era, altrament. tracta d'una comedia en la qual la
Encarregueu les vostres bre a ho,' bre" i "Pecadores alegres". perfectarnent
amb què de fet s'acomiadi de nosaltres. que li aporta la collaboració de Docopsat pel públic. Cal tendresa i l'humor alternen de maGrieg es un músic que després d'ha- nald F. Tovey, corn a pianista i corn LES ESTRENES
Warmen
Hymer.
—
Essent
till
de
localitats a la taquilla per pares art es, s'aficiona de jove al advertir, altrament, que l'empresari nera fresca ¡ ben dosificada. Es, obver aconseguit una voga i una P opula a compositor,
que feia la dita reserva a l'obra. no serven els editors, especialment recoEl programa que s'interpretarà és
-ritaexodnäs
, ha estat ben
teatre tard al/a a parar al ci- és pas un ernpresari qualsevulga, ans rnanable als aficionats, els quals, a
"Entre la espada y la pared" als cinc primers dies.
justament oblidat. Potser hom hacia el següent:
nema. Hymen 'lasqué a Nova York, un dels més intelligents que ha tin- desgrat de la riquesa de sentiments
Primera part: "Vuitena Simfonia, Coliseum
arribat a saturar-se de cançons i de
i s'educa a Yak; abandona el colfegi gut el nostre teatre i al qual són de- de l'obra, hi trobaran una gran faciParamount
per a dedicar-se a viatjar. .A Londres gudes algo:mes de les provatures mes litas a interpretar-ne els Papers.
danses noruegues i ha calgut un repós, en fa rnajor", de Beethoven.
fitulat in
salid
the
1111111111111111
,111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111
Segona
part:
"Concert
en la major
perd creiem que la música d'aquest tan
féu el seu debut en una obra de la interessants. El seu judici era, yero,
En el próxim número "El Nostre
Deip" (el dintorit
les profunditats),
personal i interessantissim compositor per a piano i orquestra (primera au- dirigit
qual era autor el seu pare. La seca
Per
Gcring i amb Char- films que aquesta puxluctora ens ha entrada al en/en/a la feu en "Spea- entelat per la prevenció que hi ha en Teatre" publicará "Samuel", drama
ha de tornar a ésser apreciada COM me- dició) , de Tovey,
els nostres medis teatral; contra els en tres actes del distingi t eseriptor
Tercera part: "Pastoral", poema les Larightnos, Tallulah Botikh:ad, Gar; presentat de Catalina Barcena, després keasy", després en " 20.000 arios en savis i contra els literats. Aquesta Navarro Costabella, que assoli el prireix. Algú li ha retret el seu nacionaCooter i Cary G7ant cn el rip2rtiment. d'haver fracassat els intents de ter cilisme tan rotund i hom ha lamentat simfónic, de Garreta; "Cloque ConSing Song", "El escándalo del billón", prevenció és, potser, la causa primera mer premi en el concurs celebras per
—
nema espanyo a América amb actora "Amo a este hombre - , "Profesión de
que, amb tot el seu geni, hagués vol- cert de Brandemburg", en re rnajor,
de la tendència que té el nostre tea- l'Ateneu
Per un subtitol que segueix l'anun- hispano-americans que no satisfeien el dama"
gut limitar-se coluntà.riament a parlar Per a piano, flauta, violi i instrurnent
i "El capital/ Disloque'', que tre a davallar i a emplebeir-se. Sense
ci
de
les
principals
figures
seinbla
públic
perque en conjunt no eren ni hit- ha adquirit grandiosa popularitat.
"un dialecte". Un dialecte L'etern d'arc, de J. S. Bach.
aquesta prevenció, potser avui el teaPiano: Donald F. Toves'. Flauta: corn si aquest film fos el primer que pans ni americano, i els espectadors el
equívoc en la mai acabada discussió soBerton Churchill, — Es canadenc, tre català fóra ja tota una altea cosa.
fer Charles Laughton per a la que voten In que almenys defineixin la
bre nacionalisme i universalisme. Grieg E. Gratac6s, Violi: E. Toldri. Di- va
Par amount, ja que se I anuncia tloni
La oro y a d'això la tenim precisaseca personalitat, perquè el públic his- nascut a Toronto i educas a Nova nient
s'havia forme justament de cara a recció: Pau Casals.
al teatre rus, nomes uns cinYork, D'impressor es convertí en
un gran actor anglÉs que pren part
aquest pretes universalisme: s'havia
Demà estrena de l'opera "Amaia" 'en el film. 1, no obstant, Laughton pano-america — parlant en conjunt — orador públic, després passà al tea- quanta anys (11éS vell que el nostre,
no cal dir que no existeix. Actualment
educat a Alemanya, on mes tard torna; al Liceu. — Demà a la nit, al nos- es, es pot dir,
tre i finalment al cinema. Triomia en però ennoblit de bona hora pels
tot el iihn i el motor els films d'aquesta estel són els
Unjo
baria viatjat per Italia, Anglaterra, tre prinser teatre inc. tindra lloc
teixos escriptors que ennoblien la
França, etc. Conegué els grans como- l'estrena de "Amaia", la inspirada i Unto de facció. Però el que és curiós que ens arriben de Hollywood parlats "El anillo matrimonial", "Miedo a novella i la lírica. Es per no hace:
hablar", "Lobos pastores", "El padel cas es que, vist aquest primer film
en espanyol; és comprensible, perque cifista", "Esclavos de la tierra", "El oasis cap prevenció contra aquests
sirors del seu temps, entre altres, Listz. més important obra del celebre i po- després dels que ja
Perú un dia tingué la revelació de la pular autor de "El Caserío'', Jesús sentats, trobern una han estas pre- generalment en aquests films es destaca rey de la plata" i altres.
escriptors que podia produir ben tenn/ena de Laughmúsica popular del sets país, i aleshores, Guridi.
dre encara una obra corn "L'Inspecton resum, corn si en ell llagues vol- Unicament la personalitat de la Barcediu cii mateix (citem de memòria)
L'autor ha volgut, amb la seca pre- gut presentar totes les set-es possibi- na.
tor", de Gogol, una obra que si es.
" aleshores cm caig ué la bena dels ulls sencia, rebre el judici que de l'obra litats o com si després no llagues
"Mamá", "Una viuda- romántica",
evidentment, d'un to popular —com
i vaig retrobar-me a mi mateix; vaig doni e/ nostre públic, fall que pot pogut fer altra cosa que desenvolupar "Yo, tú y ella" i "Primavera en Otosón populars les farses de Moliere -1.•
ImmeRVIOAO
conèixer la meva premia naturalesa". donar-se per descomptat que será el cada un deis trets que ens fa entre- ño" són els darrers filmo que ha interes també tan intelligent i tan aguda.
ORL DIVTIERTO
Ell ja el devia preveure prou aquest d'un éxit triornfal.
LA/ •Rorunolcutoef
pretat, sempre amb la collaboració de D'UN FILM A L'ALTRE Sens dubte, el seu autor no s'hi provence en aquest.
01E.00IAMO ARVANI DA
retret que hom Ii faria de parlar un
posava gran cosa més que el nostre
Han arribat l'Orfeó Euzco AbesMARCO AL MA/ PORTO, Y
El cas que ens presenta en aquest Gregorio -Martínez Sierra. La direcció
y amaTiv0 Cm LO/ 1041J0/ A
dialecte; pecó tumbé devia tenir cons- barra, els espatadantzaris, els txistu- film
del filns que s'estrena avui és de Louis
* En el film "La reina Cristina", Pitarra en les seces. Però hi ha entre
dintre
la
gamma
dels
seus
perciencia de parlar, amb el seu propi ac- laris i els notables artistes Zabalbasonatges anortnals és la gelosia. Un King, director de "Una viuda román- Greta Garbo i John Gilbert, després l'un i l'altre això que en els nostres
cent—aixel si, i és el més important— lesco, Altube i Olaizola, i tot es pre- capita de substiari que sospita cons- tica". L'adaptació cinematogràfica és de d'una separació artística de cinc anys, ambients teatrals fa tanta por: una
una Ilengua més universal que la me para amb el major entusiasme per a tantment de la seca muller fino a la José López Rubio i John Reinhart. Gre- apareixen junts una altra vegada, es sensibilitat i un gust educats, és a
pretenen parlar molts dels que ens ole- aquesta festa d'art, que constitueix la bogeria, però que la sap dissimular gorio Martínez Sierra ha actuat en qua- liar més bella creació de tota Ilur dir, una cultura.
reinen més disquisicions que no pus nota mes important registrada en tan
carrera arti,tica.
El que sobta Inés de l'obra, tracbé als ulls dels altres que sols litat de supervisor.
obres, que omplen de notes molt de Pa- molts anys.
Rouben Mamoulian, el director dels tant-se d'un teatre primitiu, és la seca
Els coneguts actors Antonio Moreno
ella, que porta constantment el pes
con TALI..ULAH
Per pautat sense tenir res per dir.
Densa, doncs, el Liceu vestirá les de la tirania del rnarit, resulta anti- i Josep Crespo tenen els primers papers encerts cinematografics, ha obtingut periecció. Horn diria que és una obra
El "Concerto" en la menor, potser seves millors gales, i la sala, a jutjar pática per la seca actitud perenne- del repartiment d'aquesta pellícula, amb aquest film tic dels seus més clàssica, un veritable =del de coGARY
no és de les obres mis substancioses
per l'enorme demanda de localitats, ment taciturna i rebeca.
medies. Tothom en san el tema.
acompanyats d'Andreu de Segurola, l'ac- grans éxits.
COOPER
Grieg, que. altrament, excellí més en presentará l'aspecte de les grans soCompleten el repartiment d'aques- Tothorn sap que es tracta—perdó
GUAU
Ls inútil que la muller se sotmeti tor del monocle; Tosen Rubio, i de Carles composicions de curtes dimensions, lemnitats.
GAR)'
a totes les proves; Sturm, el marit, les Villarias, qua fou intèrpret de "Dra. ta gran producció, lan Keith, Letvis per insistir-hi —de l'equivocació so6RART
els adorables petits poemes condenses
Stone, Elizabeth Young, C. Aubrey ferta pels funcionaris d'una ciutat proLa famosa massa coral de Roma- sospitarà sempre. Però un dia les culo" en la versió espanyola.
a la manera de Schumann, que no pas nia, la fama de la qual la col-loca sospites tindran fonament —l'amant
En aquest film veiem també célebres Smith, Reginald Owen, David Tor- vinciana que prenen un jovencell pocaen les obres de gran estructura. Amb entre les mes importants d'Europa, será l'oficial primer del submari—,
rence
i
Ferdinand
Nunier.
del cinema america, entre ells
ter, és una composició que es fa escol- donara els seus dos festivals el dis- i aleshores el marit es venjarà por- autors
Janet Ciavnor, Lionel Barrymore. Elis* Una noca pellicula de la patar amb delectança els temes sial ori- sable 21 i el diurnenge 22, a la tarda. tant el submarí, en el qual hi ha el sa Landi, Adolphe Menjou, Tallulah rella Zasu-Summerville és sempre
Es projectà en primer lloc "Fasginals i elegantíssirns i tota l'obra és Es molt gran l'expectació per es- triangle complet, a topar amb un
auguri de diversió per al públic. "El cinació", amb Joana Crawford. Tot
Bankhead.
Cary
Cooper,
Clive
Brook
i
plena d'una clolea poesia i d'una expres- coltar-la.
transatlantic. Després vindran els es- Robert Young.
capitán Disloque" és el trione darrer segun, Josep Germain pronuncia una
foros de l'oficial per convencer la
de la notable parda. Al Broadway documentada conversa per a desenKRAKATOA
tripulació de la follia del comandant;
de Noca York s'estrenà aquesta obra rotIlar tan interessant tema. Després,
les escenes de salvament, niolt inteUn interessant documental aconseguit amb el titol de "Agua salada", i mes Maurice Escande recita diversos poeressants; la mort del marit, espec- per Fox Movietone, sobre l'activitat comediògrafs importants han inter- mes, que (oren znolt aplaudits per la
tacular, pròpia per a Iluiment d'un d'aquest volcä. El film s'estén en consi- vingut en el seu manuscrit, ircloeut
nombrosa concurrencia, entre la qual
actor, i un final feliç.
deracions sobre la composició de la na- en el repartirnent a Una Merkel. a
Al film, interessant, el perjudica turalesa, donant-nos en conjunt un do- Claude Cooper, a Alan Goode, a Edith brillaven rnoltes estrelles del cinema
l'ambient l les escenes per a localit- cument cultural digne d'estima com Elliott i a Patricia O'Hearn; seguei- i coneguts periodistes.
De
ialfrii al
* Cary Grant s'escapa de casa
zar lo. L'Africa del Nord poques d'altres que en ésser projectats en pro- xen Warren Gymer, Berton Churchill,
vegades ha sortit be de mans dels grames d'estrena coro a complements, Hocelyn Lee i els dos cómics de tot- seca quan tenia dotze anys i s'ajunti
directors de films. Altratnent, no ca- fan passar indegudament desapercehuts. hom coneguts, 11 ciiry Annetta : a una troupe d'acròbates. Fou capturas i hagué de tornar de nou a la seca
Oil FILM ALECHE I OHIGINALISSIM
lla tampoc que l'acció tingues !loe
S'estrena aval al Publi-Cinema, jun- George Marion.
en un port de 2frira; també hauria tament amb les acostismades informallar, però al cap de tres anys torna a
*
"Suburbios",
drama
dels
baixos
servil un altre indret per a fer lesfons de Paris, l'ha realitzat l'anima- escapar-se, i el seu pare no colgué
cenan i d'aquests tipus d'anormalitat dosis cinematogratiques setmanals.
Director:
dor Pierre O'Connell, junt amb el di- contradii-lo, deixant-lo en completa
latent tan cars a Charles Laughton,
llibertat perqui decidís de la seca
rector rus Víctor Trivas.
A. FERRAN
Inspirat en la novella "Dans les vida segons inclinació pròpia. Al cap
rues", de J. H. Rosny, mentnbre de de pocs anys provà sort a l'escena en
guatitas de galan, h poc després tracia
Espectacle permanent: de les tres de l'Acadèmia Goncourt, exposa en el conquistat nom com a tal. Durant una
realitzat per una técnica tnoderLES ESTRENES D'AVUI la tarda a la una de la matinada film,
níssima, les trägiques conseqüencies visita a Califòrnia bou provat per la
Butaca una pesseta
de l'abandó dels fills a llurs propio Paramount. que el contracta per a
"LA CIUDAD DE CARTON"
Avui, a les quatre, canvi de progra- instints. Miere d'un ambient de vici, tina cinta, "Es:a es la noche", i en
Hispano Fox Film S. A. E. ens pre- ma, els senyors espectadors de les tres ganduleria i maldat.
vista de l'èxit el seu contracte ion
senta Catalina Barcena en un nou film poden, pel mateix preu, veure el
Poques vegades sIto porte al llene renovat per Ilarg termini. " Mada me
Butterfly'', "Sábado de juerga", "El
que avui s'estrena al Tívoli.
ami)
tant
•'encert
un
assumpte
de
tal
programa d'estrena.
L'argument d'aquesta pellicula — connaturalesa. Abunden tainhé en "Su- águila y el halcón", "Entre la espada
Divertidíssim passatemps cbmico-musical, per
Curiositats mundials.
tra el que acostuma a succeir en els
burbios" les belles melodies, les can - y la pared", etc., compten entre eis
Interessants rePortatges
eons de carrer deis harris haixos de seus molts triomfs cinematogràfics.
Rosita Díaz - Juan de Landa - Ricardo Núñez films parlats en espanyol — ha estat Fox Movietone
París ¡ les escenes tipiques fi el mal
escrit expressanient per al cinema per
* L'estrena al Saló Catalunya
Noticiari
Fox
Sonor.
viure parisenc.
Gregdrio Martínez Sierra: no cal dir
Director: BENITO PEROJO
d'una de les creacions Inés grans del
Noticies d'Espanya.
que aquesta casi, per ella mateixa, ja
c.imic
francés René Lefebre es titula
*
En l'Ermitage de Pa rl a s'In
Producció Orphea Films - Distribució Super Films ens és una g arantia ¡ una qualitat Que. Noticiari Fox Sonor Internacional. celebras
la inauguració del Cine Club "El asno de Buridän", de Seleccions
"KRAKATOA"
com hem dit, no posseeixen els films
FilmMon.
Lumière.
espanyols.
Presidí la sessió Marie Glory, i es
documental Fox en espanyol, la bisL'argument d'aquesta
conté
Aquest film, realitzat per la Fox a tória d'un y ola que en un dia va consagrà el tema segiient: "L'amor, una fina ironia, en la qual cinta
vessa l'huHollywood, és una continuació dels destruir una illa de cinc milles.
les dones i el cinema".
morisme francès.
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NF O It MAO
L'ocupació

La sepa rack')
del
deis a utonomisies valencians
colnecesaria abans de pensar en altres
laboracions, perlita no es pugui dir que del partit radical
les facilitase donades per a lascupació

territori

deni
(7e

s1 Pu

fi í-ónrra pdgina)

El futur passament
de comptes
Per exemple. quan l'any 1025 va establir-se una collaheracid franco-espanyola niolt seenblant a la d'ara, per reduir la rebellia Va Esser convingut a neda que les trepes dels
paises podrien ranquejar la Unía
divisòria de les eones que respectivament s'havien fixat cern a camp d'acció
de cadascun d'ells. sempre que les necessitats de la bita ho exigissin. perl
etie en aquest ca, l'ocupació de la 2611a
Ce l'altre no pasearla de sis meses. Les
trepes franceses van ocupar aleshores
la coniederació de Beni-Zerual i les cahiles de Giresnaia. Marnisa i Guerrean.
que ara, al fan de prop de (lea anys, encara se gueixen ocupant dintre el terriParí del Protecterat esnanyol. Serahla
cae hi ha una carta particular de l'infeliz Primo de Rivera que día que el
terme de sia mese, per a l'evacuació

• d'aquelles terres mieda indeterrninat;
aixea que podia ¿.ser per maus entratigiques del moment tense cometasmetre per a res la reenensabilitat d'Espanya. tin-n rodia nermet , e on e e l s franceses. no salament rantinuesnin l'ocupae:aa. e:ea que invertissin emir han investir quantitats c a n s iderables en proserecians mineres d'altre orare. en canstrueca', de casernes i vira de (-entunicació i en la installació definitiva del seis
arco; rrateetorat. S'ha de tenis en casarte que la sola re g ió de Guesnaia té rinesa. minera i Detralif era 1 es trolia situada en ha rma que tanta les trapee
franceses a uns rentemrs de medres de
la reinranal 1 gai e ea a Ar ie a ría de en rmnic , ci6 entre Melilla i reata, mee pn.
sen tallar ami., el minim esfo r e. i a nit4
dt nronerrj o na una sorti-la di,orta sobre
l a hadia d'Allnicemas. Per ultra part.
Beni Zerual f5 una meter s e enmarca
arríenla que pródueix al Pratecterat
frareas, narras raer enlace/ate de rent.t_
lució territorial. mis que t o t el Rif
n quise-e ulla altra zona del Protectcrat

¿'1 Ini eón o erran el preu de la cessia
total de Beni-7cerual i de Guesnaia. Molt
niés encara si es te en eempte que fins
ara la sana francesa d'Agadir ha estas
continua essent el princiaal punt
praveiment le tots els traficante d'Ifni.
i que el estere, el te verd, el blat , la ciaada, les espeltres. els fils i teles de
c ata. les flassades de llana i altres arCeles de gran (anemia eran aqtteets. provenen tots d'Agarlir, circumstäncia que
pesara en els nostres futurs tractes si.
en el cas eme l'ocupació d'Hui s'aguanti,
nassa a ésser aquesta rlaea, eran indefecti h/ement seria, el centre comercial d'aquells indrets, Ilec de proveiment de les
pahlades conmtee del Dra i de l'Uun i de
la rent del Sahara occidental, com va
Assen en altre ternos l'anomenada Santa
Cruz de Mar Pegunta.
Tal aix6 té massa impartancia per als
futura nassaments de comiste% perquè es
Miam i deixar sie banda a l'hora dels trufes actuals. Sens duhte. Ifni not tenir
es valor rase Ii atribueix el President
del Consell i el de centre comercial que
ii nreveiem nosaltres. pera As a con•iicin, ne solarnent d'una ecupació estable
i se gura, sine ereemerear en el seu apeoiitarnent quantitats de molta importancia per a la comunicació facil amb la
mir , sur aro éc noc menys que Manossible. i d'un port aprofitable. El primer deran de Franca, que ens
harina de donar ras pel sea terdtori
sense par a la preponderancia d'Ifni damunt d'Agadir. El sean del:in de nosaltres. i semhla, de moment, un :sic difícil que puguí preocupar-se de fer un
peal a l'Atläntic, expesat en temps d'hivern als fosas albis i altere venta Una
potencia que ha deixat regar el port comercial de Larr a ix. el mis important en
itre ternos de l'Imperi marroquí, i el nora
nesquer d'Arena. per manca dels milions
calia el poder aprofitar-los.
tracta, en conjamt. d'un afer comnlicat que sa-auria d'estudiar amb molt
Ir tomate; parqué no n'hi ha nas nrou
anib el fet que la primera ocuparia s'hagi
no gut realitzar tense disparar ni un sol

EePANYA
"

Al fill de Primo de
Rivera li tiren dos
petards 1 una ga-

posat a discussió el
projecte d'amnistia

Ileda, sense con-

Madrid, ro. — El ministre d'Indústria
i Comer; ha rebut, a primera hora de
la tarda, els periodistes. Els informadors han preguntas al sesgar Samper
quma (Tintó tenla sobre els acords de
l'Assemblea municipal del partit autonomista republia celebrada el diurnenge
paseas a Valincia.
—Fou solanesat — ha contestas el ministre — una ponencia que es arengué
en considerad() i que s'haurà d'estudiar
en l'Assemblea provincial
celebrará el diumenge vinent la
dita Assemblea?
—Crec que no — ha contestar — Al

seqüències
Madrid, so.— Aquest mati el senyor
Madrid,
Primo de Rivera ha estat a la Presó
celular per actuar en la causa seguida contra un sindicalista acusat
ver mort un feixista al arree d'Augusto Figueroa. El senyor Primo de
Rivera ha actual d'acusador privat.
Acabada la vista ha sortit de la preso
i ha pujat al seu autorndbil. Dos desconeguts han tirat contra el cotxe dos
petards que, en fer explosió, han provocas alarma. El senyor Primo de Rivera, amb alguns altres jenes feixistes que el seguien en nitres cotices,
han perseguit pistola en mi els que
han Vainas els petards, sense acosase-

LES CORTS DE LA REPUBLICA

Han eontinuat el clehat sobre els pressupostos, cliseutint-se el de
Justicia i el craugnient de les tarifes ferroviicries se Tarnbi ha
seguit la interpeliació sobre política comercial exterior

nieu judici aquesta Assemblea provincial no tinda lloc iins al vinent mes
de maig, entre altres raons, per la situada de l'ordre públic a Valencia. La
•
me y a impressie respecte al que aprovi guir-los.
Mentrestant salavia aglomeras molta
la dita Asserablea es que sera mantenir
la collaboració ancla el partit radical, que gent, que discutia acaloradament
As l'opinió mes pronunciada en el Con- corregía, i mentre uns aplaudien l'acset federal del parta, que és l'organis- titud de Primo de Rivera ele altres
me superior ¡ que es reuní alnr. Respec- protestaven violentament que hagués
te al que ocorregué en l'Assemblea mu- tret una arma, lans obrera que es trobaven en una obra propera elan burnicipal, el senyor Samper ha dit que las
senyor Prono de Rivera i deis
creia que tot això era degut a una im- seusdel
acompanyants, i aquests han fet
provisada,
gestos amenaeadors. Els obrera han
contestat tirant-los una galleda. Com
UN COMENTAR!
que l're amalol adquiria proporciona
"El Sol" tracta de la situació políti- insospa.apaaa. han acudit unes paraca
de
Seguretat i d'assalt que han dissolt
ca, i diu:
els grups.
"A parte ia operación realizada en
La vista a la gual es fa referència
Airica, que ha hecho efectiva la sobe- ella celebrat a la presó celular.
rania española en el territorio de lini,
El fiscal ha demanat contra els prola nota mas saliente al comenzar la at- cessat
García Guerra divuit
ina:la es la actitud de los autonomistas ano-3 deMiguel
reclusió menor i io.000 pesvalencianos, que puede llegar a deter- setes d'indemnització,
mis sis m esos
minar incluso una crisis ministerial, y per tinença illicita d'arnia; per a Eranlos comentarios y augurios alrededor del cese Barrayo sis mesas per tinença
posible debate parlamentario.
d'arma. Un altre individu anomenat
El pleito valenciano presenta aspectos Apollinar Moreno, que acornpanyava
contradictorios. En tanto unos creen que la victima, 1 a qtzedat a disposició
ha de desembocar forzosamente en la del Tribunal de Menors.
ruptura de los autonomistas con el parTant la víctima com Apollinar s6n
tido radical, y que ella arrastrará /a ntenors de setze anys. El processat
salida del Gabinete del ministro de In- Miguel Carda Guerra ha negat que
dustria, seriar Samper, otros estiman Itagués disparat. En canvi, els acomelle el conflicto se resolverá satisfacto- panyants de la víctima acusen Miguel
riamente en la Asamblea del domingo. dele dos dispare que es feren. Durant

Madrid, to. — A la Cambra la desanin,ació ha estas gran al comeneameat
de la sessió d'avui. Horn creia que a
darrera hora es posada a debas la questia de l'amnistia, car figura en l'ordre
del dia. Alguns demente catalans han
manifestat que anaven a presenmr una
ptoposicia demanant que es declari lestiu el divendres i que no In liagi ses
su aquest dia. Tambo es comentava entre alguns diputats l'acord pres altapele autonomistes valenciana, ¡ es dóna
importancia a la reeduca; presa par

l'Assernblea, segoiss la qual acordaren
separar-se del partit radical.
LA SESSIO
A les 4-00 obre la sessió el senyor
Alba. Hi lia cinc diputats als escons.
Les tribunes, desanimades. Es llegeix i
s'aprova l'acta de la Se3Siú anterior, i
entren el cap del Govern i el e m in i s
d'Estat, Trehall i Inclastria i Co--tres
rriere.

El MINISTRE D'ESTAT paja a la
tribuna de diputats i llegeix tun projecte
de Ile¡ que passa a la Comissia cures-

ponent.

litUCin que interpreten en el

sent rifes ferroviaries; per:, si fos imprescindible algun augment hauria d'establir-se aguces en forma que el sea produete cobris el déficit d'explotació
cense incloure les arregues financeres
de les companyies. No s'explica com
tant d'interes a augmentar les tarifes
ferroviiries, perqué no remeiarà la situació hnancera de le; Companyies. No
m'explico aquest interés mis que amb
una frase de Juvenal que deia: aHO
iaia perque aixi ho vull", (Rialles.)
Lorn que l'orador fa una pausa el senyor AIZPURU exclama: -No us interrompeu N65 mateix". (Rialles.)
El diputat socialista defensa la titoria que no es possible aquest augment.
Nosaltres defensem els interessos del
palie i de tots els ciutadans, ja que La
major part d'aquests sea contraria a

que vagin les comperasacions (tina-e
del mateix article. Es va celebrar una
sessia especial per saber si s'astuava dintre del capitol del dit amtuche.
El senyor CHAPAPRIETA per
tercera segada insisteix en les secos
mandestacions i diu que a l'arta:as
zoa no se li pot donar la interpretaciu
de la Comissió i fer, basant-se en eil,
les alteracions que &han fet.
El MINISTRE DE JUSTICIA
no crea que sigui indispensable la publicació a la "Gaceta" del decret
¿aplació de la prórroga pressuposta na per a poder discutir ei pressupost
de ¿espeses del ministeri de Justicia.
Afirma que ha Ungid especial interés
que les eures que calen per a pagar
les atencions de la clerecia no figurin al ministeri de Justicia pers.pa
pugui veme en aix6 con, una para
corresponent al restabliment del pressupost de visite i clerecia. A mes,
en el projecte es redacta ja amb c a rrec a classes passives. Nega que la
interaretaci a de la Comissió sigat
contraria a l'anide roa de la CoasMudó. Es retirat sen vot particular.
El senyor ROIG consumeix un
torn i diu que havent-se suprim :t alguna epígrafe i serveis del ministeri
de Justicia, no compren perrille no
es reflecteixen aquestes supressions
les aures. Es queixa de l'es cà s rendiment de la Cota:asió jurídica assessora.
El senyor JIMENE Z DE ASUA
intervi. Din que actualment deseaneix el funcionarnent de la Comissió
juridica assessora perque fa un any
va dimitir el càrrec que tenia en
aquella Cornissió, a causa de la llei
d'incompatibilit a ts . En el temps er, qué
Jo vale estar a la dita Comissió es
va treballar molt i no tan sois es va
estudiar el Codi, sine, que es vau
atractar altres problemes niolt intern
santa. Creu que la Comissió jurídica
assessora ha d'ésser una entitat més
de l'administrada de justicia. Considera un error que s'hagin suprimir
les pensions a jutges i magistrats per
a anar a l'estranger a informar-se de
les noves orientacions. S'ocupa de la
necessitat de separar els jutges civils
dels penals. problema que s'aborda en
aquest pressupost. Cal establir una
escota de criminología que formi no
tan sols uns bona funcionaris, sana
investigadors. Ara funciona un Institut d'estudis pesante que, mataras la
seva modestia, complejas una rnissió
d'import à ncia. Cal restablir aquestes

LA POLITICA COMERCIAL
EXTERIOR
Continua la interpellació del senyar
Badia sobre la politica comercial que
segueix Espanya a l'estranger.
El senyor SACO intervé en la interpeklació. Parla deis punts directrius
la politica que el Govern ha de seguir
per al matiteniment de les relacione aomercials entre Espanya i l' Uruguay, i
manifesta que l'aprovació d'ailuest traeesnam-ol.
tat en la forma en que está redactat
perjudica en gran manera la ramaderia
Una -.Ofició definitiva ¿aquesta sigallega, que será la mes afectada jai
tuació interina i confesa hauria estat tret.
dit convela
El diputat agrari s'estén en llargues consideracions sobre la raniadeS'ad jindica el comandament civil i militar
ria gallega, i la presidencia el crida
Hay dos tendencia; en lucha. Por una la prora testifical abatirse testimonie
car ja ha transcorregut el
al coronel Capaz. - Han sortit tropes de parte está todo el sentido izquierdista y feixistes i tradicionalistes han decla- l'ordre,
temps reglamentara Termina excirar
que
havien
sentís
que
l'autor
dir
anticlerical que ha caracterizado siemtant e1 Govern a preocupar-se intenla mort de Jesús Hernändez no sament dels problemes que constantCeuta per efectuar l'ocupació del territori pre a los radicales levantinos. Por otro, de
la autoridad personal, indiscuti"?. que era Miquel Ga e cia. El fiscal ha retirat ment es deriven de les nostres reiaMadrid. so. — En la '' Gaceta" d'a- ma del terç, sota el comandament d'un tiene sobre sus aorreligicnario. .el se- l'acusada contra els processats. La- cions comercials amb l'e stranger
apareixen eis decrets pels quals tinent coronel. En total són 93 5 hoEste se ha puesto, s modo c a sari a privada la portava el senyor la'asseu al banc blau el ministre de
is constitueix un Govern especial a mes els que han ntarvat. Ha sortit ñor Blasco.
al lado del señor Lerroux, y Primo de Rivera i ha fet seca la qua- la Guerra).
li ai. que assumirà eacomandarnent ci- de Tetuan cap a lini un trimo- decidido
ya en la reunión que ultimamente ce- lificació que havia mantirut el MiEl senyor SIERRA (Tomas) pard; i militar. Es nomena per a aquest tor pilotas pel capita Espi. Van lebró el Comité Ejecutivo Nacional del Meted palie en el que afecta a Mila cornplexitat que té l'orgacarrec el coronel Oswaldo Fernando a bord el cap i el secretad de la partido hizo presente esta identificación. quel García Guerra. El senyor Primo la sobre comercial
d'un pais en ordre
nització
Capaz, el qual cessa en la delegació delegada d'assumptes indignes
de
Rivera
ha
pronunciat
un
breu
inimportacions
i exportacions.
o
se
a les
Vencerá la tendencia blasquista,
dassumptes indigenes de l'Alta Co- tres tinents.
forme durant deu minuts recolzant Afegeix que resulta impossible moimpondrá
definitivamente
la
corriente
aassaria.
les
seves
conslusions.
El
defensor
na
NOTICIES SATISFACTORIES izquierdista, que se muestra disgustada sclhirrtat l'absolució. E/ tribunal ha ddicar aquest sistema d'ordenacia comercial exterior per mitji d'un depor las concesiones que el Gobierno ha
NOUS DECRETS
Madrid, lo. — El sots-secretari de hecho a las derechas? Si la mayoría dictat fall obsolutori per al processat cret. S'ocupa ampliament de la políMiguel
García
Guerra
i,
portara
a
la
"Gaceta"
la
Presidencia,
naturalment,
El Govern
senyor Alvarez Builla, se manifiesta de acuerdo con dichos dide contingente, i fa histäria dels pensione perque ts pugui anar a estutambé per a Francesc Barrayo, tot tica
das decrete consecutius a l'ocupació ha manifestat que el senyor Capaz
procediments que han seguit els Go- diar a altres centres analege de l'eala disidencia sería un hecho, y per falta d'acusació.
¿ 'HM. Per un d'ells s'adscriu el ter- comunicara noticies satisiactóries des putados,
verns
espanyols per mantenir les tranger.
crisis sería inevitable,
r:tori d'Ifni a la jurasclicció cívico- del Moraba de Sidi Ifni. Els indige- en este caso laSamper
relacions mercantils i económiques
Socapa dels catnas de descentrada, i
no tendría otro
stes segueixen expressant llur adhesió pues el señor
militar de les Palmas.
amb l'estranger. Diu que una de les din que aixa té /in origen béllie que no
Per un alce, es proclama allí l'esta t i afecte a Espanya. Tos fa preveure remedio que abandonar la cartera."
el
prendre
perqué
mesures que cal
té res a reune amb cap sistema veritade prevenció i alarma, i autoritza el que el desembarcament de les hartes
AJORNAMENT
nostre comere exterior no sigui per- blement penal. Quan es creà la Llei de
gavernador, coronel Capa., per de- que es dirigeixen a lini es farà non •
judicat es mantenir les tarifes aran- Vagabund:, es va establir alta dele campe
DE
L'ASSEMBLEA
clarar l'esta: de guerra si en algun malment. Cal obrir un compás d'eszeläries.
de concentrada cona a Ese ¿'estudi, per
pera fina dijous al mata que és el dia
moment ho considera precis.
Segons informes que es poden doL'orador diu també que Es urgent repartir despees ele vagabunds Per tot
que el "España 5", escoltat pel ca- nar per verídica, l'assemblea del partit
d'indústries
d'un
cena
confecció
la
Espanya, als llocs an més fàcilment es
DESCRIPCIÓ DEL PAIS FETA noner "Dato", arribara a aquelles autonomista anunciada per al proper
nacionalitzades, a fi de saber en tot podria acnnseguir llitr reforma. Si ara
PER UN MORO RESIDENT A costes a fi de realitzar el desembarde
traequal
slavia
en
la
dlurnenge i
moment amb quin; mitjans comptern. se'ls col den a Canäries per portar-los
LAS PALMAS
rament. Avui hi han aterras alguns lar de la separació del partís autono- Serviria per a satisfer aldesprés aquí. es de tot punt inútil. i no
ORDRE DEL DIA
Las Palmas, lo. — La noticia de avions, co els quals anaven oficials mista del radical i de la constitució
es fan mis que ¿espeses. Pregunta que
de
Cabo
Juby
que
s'incorporen
al
autónoma,
ha
del primer en minoria
guns diputats radicals que Es suspesa aquesta discussiú, i s'en- ,On aquestes colònies penals que es velen
l'ocupació dlini ha estat acollida en
quedat ajornada uns al maig.
af,uesta població amb gran joia. De coronel Capaz.
crear, que no poden complir la missió
tra a l'ordre del dia.
"El Debate - , parlant de l'ocupació
la guarnició d'aquestes illes en sortiran
Han estat a Madrid alguns siestaS'aprova un dictamen de la Comis- gue ele va encomanar la hei i acaba
velen ésser ministres
d'Ifni, diu:
cap a En; dues bateries.
cate elements del partit autonomista,
sió de Guerra sobre el projecte de dient aUe cal el sosteniment i l'establi"En realitat si el Govern ha crenut els quals han celebras diverses conUn moro, des de fa temps resident
hei concedint la creu del merit mili- ment de noves cases per a la reforma
a Las Palmas, anomenat Abdagua, ha necessari ocupar Santa Cruz de Mar ferencies al-1lb elements caracteritzats
tar
pensionada al capit á de cavalleria de mermes.
Madrid. ro. — El periadic ''Luz"
El MINISTRE DE JUSTICIA: El
manifestat que Iini és un territori Pequeña o Santa Cruz la Merme — del partit radical. Aqueas ajornament diu que segueixen circulant rumore senyor Antoni San Juan Cañete. Satornen-los
el
nona
castis
—el
mote per objecte que transcorreguts sobre una Crisi parcial del Govern prova un altre dictamen de la Comis- Pressu post que en discuteix no intermalt ric j extens, ara!) molta aigua
Ha
fet
be
el
ment
és
ben
escollit.
La
discusfidelment el setz pensantent pervegetació
exuberant.
la
proposició
de
preta
amb una
aquests =mente de passió
laerrousa S'obria per cobrir la va- si() d'Hisenda sobre la
praducció agrícola és molt important (amena si era arribada l'hora d'ocu- si6 sea mes serena i s'evitar à una cant de ministre d'Estat, que mar- hei tedint a l'Ajuntament de Pamplo- cuta el vaig trabar fet amh les prenses
par el nostre territori, d'escollir els ruptura. Els diputas,- que raonaven a:ara a Roma. També semblava que na el solar on la ha edificada la l' una a l-arroga i no ha estat possible
ea, cereals, olis, vins i bestiar.
dur-hi totes les iniciatives,
es •La distant de gran Canaria un xic moments actual!, en els micas l'ene- d'aquesta manera crecen que única- es trobaria vacant la cartera d'In- caserna de Sant Nicolau.
La Conti s sió juridica assessora ha desmis que Cap Juby i en vaixell mi- mic eventual estä desmoralitzat. Per ment, en altas' extrem, se separaran dústria i Comerç, després de l'ocorEs prenen CO consideració les semes e triga per a arribar-hi algunes a aquesta mintió ha desigual un bon del parta els senyors Just i Marco regut en l'assemblea dels autonomia- güents proposicions de llei: del se- enr atllat una intensa tasca que ha donat
proporciona
tropel
escocap.
al
qual
Miranda. Alai quedarla ajornat
hares mes des de Cap Juity a lini.
tes valenciana; pera ajornat l'as- nyor González García, sobre dret de molt bens fraits i ara es vol refarmar
A l'arribada dels vaixells a lini no- llides amb el propòsit ren que no cal- deveninient politic que es preveia a semblea fine al maig, i el senyor Sato- classificació de mestres substituits: la dita comis s ia p er tal de danar-ll una
mes es divisen dues o tres cases, pisa dran. Nosaltres també ho aoldriem conneqüencia de l'actitud dels auto- per poda aliar tirant al ministeri. i del senyor Vida! Tolosana, densa- major eficacia. Clima s'apravin els presstmostos, s'organitzarà la Comissia jura
Un no existeixen poblase. Les talanes així. Esa lié ocupar Santa Cruz de imanases valenciana.
També es diu que el senyor Estadella nant per a la Diputació d'Osca l'ediles
estan diseminades per l'interior del Mar Pequeha, snbretot en la forma
Interrogat el destacat element del paseara a ésser niinistre de Sanitat, fici i terrenys de la granja agrícola. dica-a s eessara. No és possihle fer
territori per iertils valls regarles per fácil i Waflera del coronel Capaz; perd partir senyor Buzares" sobre recorre- comptant que dintre pocs dies sen ä S'aprova una altra proposicia, del rebaixes a qua ha al-luda el Sr. Raar,
poden
arencara sera millor conservar-la tense gut en l'Assemblea de Valencia, ha
sias cabalosos.
ßenyor Cabanellas, sobre inclusió al perque no se sap encara fins an
realitat la creació del nou
l'exercit ribar aguces.< reduccions. Re-canee la
El moro d'HM és ric i les dones contratemps.
manifestat que en el partit autonomis- una
teri.
Alzó servirla per a satisfer els ros d'auxiliar, subalterna de
iniumnincia cabria l deis probleines de la
Nosaltres
creiem
que
Espanya
Pot
viuen
tan blanques. El; moros que
ta predominen els demente d'esquer- dcsiga d'alguns radicals aspirants a dels obrers filiats d'artilleria.
Reforma de la Justicia. PI pite asomen2 Ifni san refugiats, en la sera ma- acanseguiram. Encara no Itera &in- ra, en especial a la capital. Aquesta
de
fa
temps.
ministres
des
habiDESPESES
rar que tots els meus esforcéis tendiran a
EL PRESSUPOST DE
tendencia esquerrista es reflectí pels
laria, dels que fugiren de l'acció deis da! la IliçA marroquina, i els
radical
personalitat
partit
DE
JUSTICIA
portar a serme apresta reforma de l a d '
del
no
Una
MINISTERI
territóri
orupat
fa
poc
DEL
tan/o
del
elements joves del partit. El senyor
irancesos, quan les operacions a l'Atlas, per la qual cosa els dita moros han d'isser eom els rifenye."
Samper defenaä una altra posicia Inés havia indicat al senyor Lerroux el peContenga la discussió del pressu- ministrar', italicial 1 ele projectes vinmoderada que els que actuahnent are- rill que podria donar-se el cas que post de ¿espeses, secció tercera, del dran a la Cambra. AlililieiX tanda, a la
senten mes simpatia pe/s espanyols
SOCIALISTA"
"EL
nealificscia del riglin de presons i als
ocaen
una
altra
com
la
crisi
parcial,
dominen an el Comite, jo cree que
q ue pels francesos. Ele moros es deMinisteri de Justicia.
e s de cancentracia i vagabunds. Es
es convertís en total, perú el se"El Socialista" diu:
aquesta posicia sea rectificada per
diquen activarnent als conreus de la
El senyor CHAPAPRIETA la- cam
Per al senyor af aura el barrare l'As s emblea provincial, on prislotninen nyor Lerroux sembla tenir la segure- menta que a pesar del temps trans- presen t ara un e-relente de carácter esterra i de la indústria, i han aconsei amh el non regim es detconpecial
es
limitara
al
que
¿ha
g uit en poc temps elevar la impor- del Llop era una sencilla operada de els elemento afectes al senyor Blasco, tat cine aquesta
corregut no s'hagi publicat el decret re / unaran
les nreoons aue quedaran
fitxat abans.
policia; per al senyor Lerroux roca- gran amic del senyor Lerroux.
tancia agrícola i comercial d'ifni,
sobre la pròrroga deis pressupostos,
tea a llur nrimardial
a tal l'extrern—ha dit l'esmentat mo- paria d'HM és un acte pacífic. Dei ara no se sal) el que es fui, perquè af eeCansi
a
intm-essants
els suggera
aer
r o—, que a penes necessiten, ara, els sitgetn que sigui e11 ef que eacerti.
quan fou votada la prórroga es digné menos del Sr. Jiménez de .Asua, que
saturals d'HM venir a la Gran Cana- Tena- el hure ¿'éster una veu dioque solament era una quarta part del promet
ria per proveir-se. El clima es benig- crepant. Havem de veure a poc a por
projecte del Govern i en aquest P res
Ei Sr. ALCALA ESPINO1A, per Im
Una altra-tuposIilagmen. Comissia,
ae en extrem. No fa fred ni calor, a rom es porta aquest assumpte. Haet rimen conforme amh el
Pesar de la proximitat desert. Les rem d'atendre 1.M1) doble atendí) .01
qüestió és la ígie es relaciona amb sil b ast e ,- de Tustfria.
r egions muntanyoses, riquíssintes en el que d*avni endavant es relacioni
la forma com es va a pagar la quanHafENE7
nr ASUA rectiEl Sr.
mines. i es ¿Su que hi ha or. Casi que amh HM. Molt ens temen/ que resititat per havers a la clerecia, la qual fica i in g isteix en les neves anteriors ala: ocupada, d'Ifni pels espanvots bene- rteixi en aquest punt una de lea eepti•
ha dinar antb arree a obligacions a nlfestartaas
moltissim lini, si saben tractar mari n a s del retent viatge del senyot
extingir i no pot figurar en el presafTlatSTRF nr jr.STICt ree4. 1aells moros amb la noblesa que Malen al nostre país. Ja el saludaren,
supost com a classes Pessives.
tif ; -, samba.
Madrid, to, — S'ha publicas a la
ras posen en llora coses, puix que cona a rell de mal averany: i queli
per
la
VILLANUEVA,
El sensor
Madrid, 10. — A dog quanta ./C ''Gaceta" la seguent resolució a una
Es dan* per acabo( el dehat de bata, ernpre demostraren afecte per Es- aquí. per avui, aquest erit d'alarma,
que hi hagi augments, l i t at.
ifiE de la tarda, Cl sots-secretari
dele venedors dels Encants Comissió, nega
panya.
pronunciat a favor d'Espanya ¡ deis de la Marina civil, senyor Pich i instincia
perque
les quantitats que s'auamende Barcelona.
indigenes d'Ifni."
ten eón compensades atril) disminució CONTINUA LA DISCUSSIÓ DEL
Pon, La fet la preeentació, al
SORTIDA DE TROPES CAP
PRO IECTE DE LLEI SORRE
Es resol en el sentit que la dita en el mateix article.
Ministre d'Indústria j COmel'9, societat no pOt Asen considerada com
AUGMENTS DE TARIFES
A IFNI
El senyor CHAPAPRIETA rectiFERRO VIARIES
rezencid
de
Cóoperativa
als
efeetes
de
la
CoMiesió
que
enten
en
la
a
fica i insisteix lamentant-oc que no
Ceuta, ro. — Aquest mati han sor- EL SENYOR SOL INGRESSA
El Sr. 7.AFORTEZA defensa un vot
qüestió del paper. La dita Comía. tributaria i que els industrfals que s'hagi publicas el decret de pròrroga
01 cap a Ifni els transporte de-guerexerceixen indústria al local de tal pressupostäria i no sabent l'adaptaci6 particular, en nom de la minoría popur a "Almirante Lobo" i "Espada nú- AL PARTIT D'ESQUERRA Sió s'ha reunit seguidament.
La reunió ha (Jurel des do dos entitat estan oblfgats a tributar per que es donan ä no es pot saber coas lar agraria, a la totalitat del dictamen
mero 5", custodiase pel canoner "Dal'epígraf la de la classe III de la sec- ha d'isser aquest pressupost que es Seenidament el retira.
la ". En els dits transporte van emREPUBLICANA
quarte de die de la tarda follit
El sensor MENENDEZ (Tte.:mucid ter.era de la tarifa primera de discuteix. Pregunta en quina Reí es
b arcase tren salitas de les mehalles
les sutil del reapre, no arriban t
les unirles al vigent reglatnent de COnla Conlis‘iii ,ner fer aquests ro) defensa uzi vot particular en el qua;
d e 'retuan i Xauen. una companyia
a tln acard; perb la inspreasia tribuna industrial, sempre que no ots- basa
aollieital
10.
—
Ra
Madrid,
¿emana
que un proeedeix. saele erras
augments de que p arla eararanoant-aa
d e sap adore-minadors i una secciO
trastoens que aaasionaria a Pernnomia
trans missions, sota el comandament l'ingr é s al partit d'esquerra re- és que el dictamen serä favora- tin per tributar com a establiments attth a q uesta disminueid.
El •enyor VILLANUEVA día que nacional, donades les presenta eirenmsde l capità Arias Tambe gorrean cap publicana l'ex-diputa'. radical ble a la puja del preu de venda classificats en la secció primera de la
mintiera tarifa,
a Ifin iones de regulare 1 una bucle tecielneta senyor Vaebene Sol.
*te basen en l'antele so 4 de la Cona- tancies, autoritzar 1 'elevaci6 de loa te¡dele peribdioar

Es produirà aviat la
crisi parcial?

Les gestions per a

l'augment del preu
dels diaris

Una disposició sobre

els venedors dels
Encants

que

i cid
l usua
ca
resoldre's.
la
Per altra part tus amenaça amb suspensió de P agamems de les companyies.
bueb-;
epeuet
tats crcedi
per ésisoe3r Lmi'Elisan
xdioniuo pot
,Aeinc

iaifes
de
a enl'teconcitr
apeg rurudt i:is' lgra
problema continuaria cense

a la Companyia del Nord i Sao
a It. S. A. Faci's aquesta li quidada i
co veura el que resulta. Maui:esta que
la situació no es tan cateastèfica coca
s'anuncia, El que aci es pretén resoldre
no es el Problema dels ferrocarrils, sine,
el dels accionistes, moits del; quals
compraren les seves acciona. Entorn

st
ozri anib
haiméEss gcue
(di:Iriscruesinnao, ehli pa

una campanya de premsa, i ja no queó.
ó odrde dleestottaraillfes
ela vrae glevacrec
e duvague
l
t om, peque amb ands s'elevara
deEsant,:coétoanth
el preu de les tuercaderies. S'arribará.
major
diiicultat de les iniciatives
a una
iadustrials i mercantils. (Presideix el

senyor Rahola.)

Pregunta a/ ministre d'Obres Públiques yergue no existeix l'esta= ferroviari. Diu que a le.s Companyies de
ferrocarrils hi ha una serie de consellers
d'administració que malversen els diners i mIn incompetents. En algunes
Companyies sels anomena consellers
d'assalt. Després que malversen els dinero és còmode ¿encanar-ho a l'Estas.
Per tots els mitjans cal evitar-ho. S'intentä una espacie de regenerada, pera
no sla aconseguit. Tomen els capitalistes, que nomas veuen Ilusa diners,
toas han tornat La Pastora i el Gallo.
(Rialles.)
Aquí, en el fons, tots sana contraria
a l'elevada de les tarifes, s hem cosncidii radícale i els socialistes i els
agraria i els cavernicoles. Hi ha a la.
Cambra, no obstant, alguna partidaris
que prestuneixen de regeneradora i de
maus en política, fina el seis . « Goiceechea presumeix. (Grana Halles.) Ens
trobem avui mateix amb el cas del cuba, el transport del qual costa mis que
la mercadería. El mateix amb la taranja i amb altres puxhactes de la terra.
L'exportad.) i la distribucid pel mercat
interior es dificultará. Acaba dernanant
a la Cambra que aprovi la seva. emana.

eaeNl CdH,
icta m
enecanaCmreadeclue
la
CuEn Isiesseión,Y°drefebtL
el senyor Menéndez ha partís duna base falsa. A fi rma que l'augment de les
tarifes ferroviaries afavoreix la classe
mitjana i el petit capital. Acaba rebutjant l'esmena del diputat socialista.
El senyor MENENDEZ (Teodonüro) rectifica, i diu que no hi ha mes solució que procedir a la incautació de les
linies i al nontenament d'ua Consell
d'AdministraciO. Insisteix en que s'aprovi el seu vot particular, perquè defensa els interessos de l'agricultura i
dels industrials espían) als.
El. senyor MATESANZ Per be que
no estic conforme en part del que ha
dit el senyor Menénder, votaré el seu
vot particular perque estä d'acord arnb
els
Au.
It it1;eres5os agricoles que defensa
(Torna a la Presidencia el senycie
El

sot particular del g ema'. Menéndez

és rebutjat per 93 vote contra 50.
Se suspin aquest debat.
ES POSA A DISCUSSIO EL PROJECTE DE LLEI D'AMNISTIA
El senyor JIMENEZ DE ASUA deiensa un y ot particular al projecte.
No es tracia — diu — d'un projecte
d'amnistia, sino d'un indult prohiba terminantmeut per la carta constituciolul.
Tíit alai) oue es concedeix burla la Llei,
i, denles, no es concedeix el que s'hauria de cantar ni molt me n as . ¡Qu é e s el
que es pretAl lErs que no hi ha un Codi Penal,.el del 32? Aquí solament es
busca l'ainnistia per als encartats en el
complot monàrquic del so d'agost de
1132, i sembla que nonies es vol ter
a - La Epoca", oblidant les demandes
d'altres sectors de l'opinió. Eni bits'
meato en dir aixO en qué sexlauen de
l'amnistía els anarquistes del movinient
del desembte darrer. Solament es vol
coniplir allí% promes per les ¿retes en
llar propaganda electoral afavorint els
enemics del règim. L'amnistia no Es alai), no es el que vosaltres voleu, perquè
lo pot afavorir solament l'evasió de
capital s i el, moviments de rnatis
tic. No .es pot passar en silenci bias)
que es pretén, que ve a representar una
reforma del Codi Penal.
Queden inclusos els delictes electoral" i watts altres i es reintegra als
sets Hoce fune ionaris separa' s per
abandó de set-sei, i a'exclouen hornea
que colaboraren a l'adeeniment del
regia% amb la qual coas es provocaré,

e
una guerra civil entre els que estan
designa/mear tractats pel Govern.
El, MINISTRE DE JUSTICIA:
El projeete respon a la propaganda
del partit radical i a les seves idees
de la propaganda electoral. El Govern
ha volgut complir les promeses que
reta i no ha trobat altre camí que el
de portar el projecte a les Corts. Jo
crec que l'article 102 de la Constanció, contra el que diu el senyor Jiménez de Asúa, no impedeix ni dificulta
concessió de l'amnistia. Hi ha, idhnc, antecedents: el decret del 32, el
dél 20, portat a la Cambra pel senyor
Alvaro de Figueroa, commutant les
penes de presó major per les d'exili.
L'únic cansí, doncs, era el de complir
els compromisos contrets pel Govern
davant del país, amb les limitacions
necessàries. Ens recolzem en les insies del poble, que demanava l'amnistia, i ami ho declari clarament a
les ornes. 2 Es que les darreres eleccions no signifiquen res? Cal rectificar els errors confesos.
S'estranya de l'actitud del senyor
Jiménez de Asúa en parlar de l'evasió
de capitals, essent el senyor Prieto
qui regia el Ministeri d'Hisenda quan
ocorregueren aquestes evasions, i les
mesures dictades pel llavors ministre
d'Hisenda estaven lora de la hei. Per
altra banda, es dificilissim determinar
qui porti la República. Mala cosa és
volee castigar només uns ciutadans.
(Rumors.) La República la portaren
dretes i esquerres, els socialistes, i
aquesta massa neutra, aquests nuclis
d'opinió que s'han de tenir en compte i que nornés desitgen ordre, pau i
treball. (Aplaudiments dretistes.)
El senyor MARTINEZ MOYA, en
nom de la comissió, defensa el projecte. Creu que ha arribat l'hora de
ramnistia pesque s'incorporin a la República el major nontbre de persones
i voluntats. Afirma que la Constitució concedeix les facultats d'amnistia.
Ara bé: jo säc partidari que aconsegueixi els delictes político, siguin comesos en defensa de principio monärgules o siguin per a afavorir el comunisme.
Els treballa de la comissió s'encaminaren en aquest sentit, i igualment
s'escolta dretes i esquerres. Es mostra
partidari que desaparegui la data fixa, perca no per a aquells delictes que
han merescut la repulsa unänime de
l'opinió.
El senyor JIMENEZ DE ASUA
rectifica. Recorda la seva posició en
la Carnbra Constituent, contrària als
indults generals per la seva periodicitat, la qual cosa fa desapaèixer el
respecte a la hei i el temor a la pena,
però una amnistia no és igual. No
pot ésser una amnistia que !lomea
afavoreixi uns quants. En això la positió del senvor Martínez Mora és
mes lógica. Él senyor Martínez. Moya ha suspès el ministre de Justicia
en dret penal. El senyor Alvarez Valdés ens mostra la seva conformitat
amb el dictamen, pesó defensa alguna cosa que no sembla oportuna. El
ministre no ha estudias bé a fons
aquesta matèria. Corn ha dit el senyor
Martínez Moya, igual és un delicte
comas per un monàrquic que per un
comunista en qüestions politiquea, i,
per tant, si hi ha perdó per a un
n'hi ha d'haver per a CCno.
Acaba dient que l'amnistía, de concedir-se, no pot ésser en la forma
parcial que es fa. perque provocaria
una reacció violenta.
El MINISTRE DE JUSTICIA:
Aquesta amnistia no és més que una
conseqüencia de les eleccions darreres. No crec que ningú pugui tallarles de brutes.
UNA VEU: Es feren amb la guardia civil.
El MINISTRE DE JUSTICIA:
No sé qui pot dir això.
El senyor PRIETO: L'anterior ministre de Justicia.
El MINISTRE DE JUSTICIA:
Crec que no es pot dir això serena.
ment.
El senyor PRIETO: Pel que es veu,
en l'anterior Govern no hi baria cap
ministre serè. (Rialles.)
El MINISTRE DE JUSTICIA fa
una definició del delicte politic, i assegura no coneixer-ne cap lora da.quells que defineix el Codi Penal.
El senyor MARTINEZ MOYA
nega que hagi suspès el ministre de
Justicia, insisteix en les seres anteriors manifestacions. En resum, vol
posar de sellen la bona voluntat de
la Comissió, i ja dirá la Carnbra—afegeix—amb els seus vots qui té la raó.
En votació nominal és rebutjat el
rot particular del senyor Jiménez
Asiia per 146 vots contra 44.
Se suspen aqueas debat i se suspen
la sessió a les 9. 2.o de la nit.

PELS PASSADISSOS
LA COMISSIÓ
DE PRESSUPOSTOS
Al Congrés sha reunit aquest mati la Comissió de Pressupostos, sota
la presidencia del senyor Villanueva.
Havia estat convocada a fi d'estudiar
els pressupostos de Presidencia i
Guerra, perä a proposta dels ponents
ha . estat suspes aquest estudi. Sha
dictaminat el capitol d'Hisenda corha estas suspès aquest estudi. Sha
responent a participació dels particulars i corporacions en els ingressos
públics. Ha estudias un crèdit P er al
pagament dels havers a 724 cartees
urbans ingressats d'acord amb la llei
del dia 2 de febrer. Sha aprovat un
altre crèdit extraordinari per a obres
de reparació al canal del post de Santa Maria, de Cádiz.
IMPRESSIO DEL MINISTRE DE
JUSTICIA SOBRE EL PROJECTE
D'AMNISTIA
En absentar-se de la Cambra, terminada la sessió, liem preguntar al
ministre de Justicia la seva impressIÓ respecte al debas sobre el projecte
da in nistia.
—Ahl Jo crec—ha contestat—que
s'aprovarà rapidament.
que us sernblen els vots particulars dels socialistes?
Hauran d'acceptar el Emir
de data o en altre cas l'exempció sobre - els delictes. Jo cree preferible el
limit de data. Despees vindra una altea amnistia per als que no estiguin
compresos en l'actual. Cal tenir en
compre que els del lo d'agost porten
;a en presons i presidis prop de dos
anys.
—4Aixf, dones, creieu que la Hei

1.11 puomorrav.
PROPOSICIO DELS DIPUTATS
DE L'ISQUIRRA
Els diputats de l'esquerra han presentas una proposició a la mesa de
la Cambra en la qual diuen que es
declarin dies festius &knut i divendres, seguint l'exemple de la corporació municipal de Madrid.
ELS SOCIALISTES NO S'OPOSARAN AL PROJECTE D'ACCIÓ
POPULAR SOBRE EL PROBLEMA DE L'ATUR FORÇOS
La Comissió de Treball va designar una ponencia de la qual formen
part entre altres els senyors Roig,
Ibáñez, Gallart i Anastasio de Gracia,
pesque dictatninessin la proposició
presentada per la Ceda com a postibie solució al problema de l'atur.
A la seva regada, la minoria socialista, va acordar que els seus membres senyors de los Rios i Besteira,
es reunissin amb el senyor de Gracia
per a estudiar aquell projecte i acordar les orientacions que el senyor de
Gracia ha de mantenir en el si de
la ponencia.
Aquesta tarda, durant ducs hores ,
els senyors Besteiro, de los Rios i
de Gracia, Out' dedicat a la labor
d'estudiar el projecte acordant els
punts de vista que ha de mantenir el
representant socialista en la ponencia
dieta minadora.
Hern tingut ocasió de conversar
amb el senyor de Gracia, el qual
parlat de la magnitud del problema
d'Acció Popular, pel que dubta que
pugui aprovar-se, ja que en arribar
a la realitat i discutir-se al saló,
seran les dretes de Gil Robles els
prilliers a absentar-se davant els
molts milions que importa el seu projecte.
Si totes les idees que seis ocorren
als de les dretes fossin com aquesta —
ha afegit el diputas socialista — nosa lares ens donaríem per molt satisfets. Jo t'Ale el convenciment que
restadistica de p arats no re flecte ix ne
la realitat. Es parla de 620.000 obrers
parats i a mi em sembla que són
molts niés. Dones, bé, presten com a
base aquesta aura i com a subsidi
general el mínimum que s'estableix
per als obrers del camp, considerantho sota d'aquests salaris que es d'i'8o
pessetes, resulta que taran falta realrient més d'un minó de pessetes
diàries i que per tant el projecte excedirá a l'any en =Ir dels 250 mi!Miss. Aixó posant el subsidi a l'8a,
amb la qual cosa excuso dir-vos.
si considerem que el projecte deis
populistes assegura que el subsidi podria assolir el 80 per Iota ja que a
les ciutats hi ha el jornal mitjä d'industrial d'unes 8 pessetes i aleshores
CIS 200 Milions llargs no bastarien
per a abras cosa per espantar qualsevol ministre de Finances, per la
nostra part no hi ha cap inconvenient
no obstant. Hem estudias el que es
demana i no oposarem grana objeccions
i veurem si això és concedit i aprovat al saló de sessions.

ri.

Els coniiietes
••

soetais
Madrid, lo. — Ha terminas el reteréndum efectuat pels obrers metallúrgics. Ha donat el següent resulta::
en pro, 1.9 10 vots; en contra, 855.
Ara s'espera que els patrona acceptin
la fórmula i la comuniquin al director
de Treball, al despatx del qual sera
firmada la fórmula per ambdues
parts.
Aquesta tarda sha reunit el Comité del Sindicat MetaFlúrgic "El Baluarte". Ha deliberas sobre l'acord
pres pels patrons, que han rebutjat
la proposta del director general de
Treball. El Sindical ha aprovat una
nota en la qual es din que els obrera
han posat de sellen llur actitud transigent en acceptar la proposta del ministre; perú davant l'actitud dels patrons, la vaga continua amb totes
les seres conseqüencies, i la fórmula
que mmii aquesta, o sigui que la solucid sols podra ésser a base de la
setmana de quaranta-quatre llores en
tots els oficis que integrin aquest Sindicat. Per a densa hi ha convocada
l'assernblea general de metalúrgico,
a fi d'adoptar acords. La Junta Sindical Metalúrgica ha citat els directius de les societats a fi d'informarlos d'un assumpte de molla imparReunits els patrons metallúrgics,
han acordar, per majoria i despees
de votació nominal, rebutjar la
fórmula del director de Treball i anreptar la primitiva fórmula del 19 de
marc.
LES VAGUES A SARAGOSSA
I VALENCIA
Saragossa, ro. — La vaga general
continua en el mateix estas. Avui no
sha publicas cap periòdic, car l'únic
que sortia, "El Noticiero", fou objecte anit d'un atemptat, pel qual moMi no ha pogut publicar-se. L'aspecte
de la població és tristissim. Circulen
alguns autobusos i trarnvies.
V alencia, lo. — Continua la mateixa situació que dies enrera. Shan
recollit algunes bombes als suports
d eles linies de la Hidroeléctrica. El
governador ha autorttzat el miting
pro-aninistia, organitzat P elo sindica
-liste,prúam)condióquel
facin en local tancat.

El Tribunal de
Garanties
reuneix al nou
local
Madrid, 10. — Avui al mati
s'han reunit per primera vegada
al Fatal/ de Parcent els vocals
del Tribunal de Garanties Constitucional:s. Ha presidit la SUS81(5, per absència del senyor Albornoz, el senyor Gasset.

S'han dedicat a la provisid de
quatre places d'oficials adrnini8tratins, per a les guata han eslat nomenats els senyors Lltils
Salazar, Alfons Ayunza, periodista, Josep Hirschfeld i Aurora
Abad Conde. Els vocals han
acordat sol•ieilar del Govern que
es verifiquin a la regid murciana

eleccions per lal de cobrir els
quedara aprovada aquesta setmana? cärrecti de vocal propitari
suplent de la citada regid.
—Abel Im espero.
1

El projecte
d'amnistia LES
A la Comida segueix
posant-se el catar' absolut
de les dretes monarquiques
Madrid, lo. — En la reunió celebrada aquesta tarda per la comissió
de Justicia per a conèixer les estnenes
presentades al projecte d'amnistia, ha
triondat per complet l'espera dretista
i de revenja de les minories monärquiques mes o menys dissimulades.
Les esmenes que ha acceptat la cornissiö, mes ben dit, que te el propòsit d'acceptar i que arribas el moment
pasmaran a convertir-se en dictamen,
són veritablement fonamentals.
Una de les esmenes que s'accepta
és que siguin reintegrades per l'Estat
o pels seas actuals propietario les
diferents hisendes que foren incautades amb ¡cofia dels successos d'agost.
Per una altra esinena s'estableix
el dret a gaudir d'havers, Cauces i
cessanties els potajes de la monarquia,
ädlitic els ministres als guata la República suprimí el dret per mitjä d'una
hei o reglantent especial. Una altra
esmena autoritza reintegrar-se a l'escala activa els militars que passaren a
la reserva, a conseqüència de les disposicions de la República, després
tenir-los sis tocona disponibles , i en
atenció als seus antecedents. Per últim una altra esmena ve a significar
el dret dels militars compresos en el
Reglament amb que s'amnistiin del
fet d'abandó de desta hagi estat
aquest sancionas d'acord amb el Codi
Penal 0 be amb aplicació de la hei
i els reglamenta especials.
D'acord arnb aquestes esmenes el senyor Calvo Sotelo podrá reintegrar-se
al seu cärrec d'advocat de l'Estat, i
d'igual manera els militars compresos
en el Reglament. En contra d'aquestes esmenes votaren els represntants
de les minories socialista, esquerra re,
pubhcana i Esquerra. Fou rebutjada
tes esmenes votaren els representants
que proposava l'amnistia per als delictes derivats de relució de cärrecs
per als Jurats Mixtos i Comités paritaris que no haguessin produït danys
ni en les persones ni en les coses.
Sembla que els socialistas membres
de la Comissió de Justicia han presentas certes proposicions que permetran
arribar a una fórmula de conciliació en
el problema de l'amnistia. No obstant
aixit fan glieStió tancada sobre la data
taodd.
EN vota particulars admesos al projecte d'amnistia per la Comissió de
Justicia són els seguents:
Del senyor Serrano Jover a rapartat a) de l'atilde Cinc del dit projecte
amb el núm. 1, que diu aixi: "Quedaran nuls j sense eiecte les expropiaclons i indenmització de les finques
rústiques i drets reals constitutts soVe
ella que s'hagin portas a afecte per aplicació del que es disposa en la ilei de
Cra g OSt de 1932-.
Un altre vot del senyor Serrano Jo
-verdiuqs'nclog amites
delictes que han estat objecte de procediments per jutjats especials, relanus
a funcionaris de Mancornunitats Hidrogràfiques.
Un altre diu alai: "Els delictes perseguits corn a comen:e:Ida treXpedientS
administratius incoats per nmòtols politics per esclarir les estions en corporacions provincials i municipals, o entitato autemonies, sempre que aquells imsin oriinats per tramitacions o reso l udiana defectuoses, però sense que l'a y tuació dels encartats hai estat causa da
delicte mateix, !centre no s'li ain Pro
duit perjudicis a les corporacions o ro'
titulo públiques.
Un altre deis senyors Serrano Jover
Barro de Lis que diu: "Els indisidus pertanyents a la guàrdia civil, airí
C0111 els militan o assimilats que amb
ocasió de debeles de rehellia o SerliCió
i que no hagin estat objecte de Cundeinna haguessin estas separats del sersei
amb formada, de causa O StIlloe.
En relació a nt b el vot anterior n'In
ha un altre dels radicals dient que els
Melosos en el Gas anterior sera,' Mcorporats al servei previa formació d'expedient.
sieseeres-

el .sen vor
Gil Robles la revolució?

;Fará

'Madrid, 10. — Inteurogal el
senyor Samper pel discu ta P ro
en-no/letapsyrGiRb,
el qual parla adhuc de la revo.
lució per a oblenir el Poder, el
ministre d'Indústria Comerv Ila
conlestat :
—Si és la revolució la q.le
anuncia, cas de no Iliurar-li el
Puder en sorgir una crisi, jo no
cree en acuesta revolució, si no
és per tnitja (rimes eleccions. Jo
he estat sempre enetnic de portar
la República per mitjä de violitn.
cies. Jo nontois cree en les revolucions jurídiques, les que es tan
per miljä d'un plebiscit. coto va
ti sser la revolució que va portar
la República. I a aquesl a mena
de revolueions no cal lénier-les,
per ara. En un plebiseit lindrien
aquest es dretes nicht s menys vors
que els que aconseguiren en les
eleccions de novembre.

Ditnecres, 11 d'abril de 1934

COlflARQU

REUS
Explosi6 a una fàbrica de Reus.
Si. ferits
Reus, 10. — AYui a mitja tarda

s'ha produït una explosid a la
caldera de la fähriea de sulfur,
propietat del senyor Ramon Uhu-

selles, situada a la carretera de
Montblanc, la qual hit ocasional,
ferides, que han estat qualificades de pronòstic reservat, a Daniel Salvador, de 58 anys; Josep
Benages i Pellisser, de 46 anys,
i A. Belda, de 19 anys. Denles
hatt resultat ferits Antoni Dolora i Salvador Enrique.
Les víctimes han estat trasIladades a l'Institut Puliclínic de
Reus.
L'explosió ha estat formidable,
i s'ignoren les causes que l'hagin
pogut motivar. — C.

GIRONA
Noves estacions de la Companyia
M. S. A. :-: Els mestres es catalanitzen :-: Els efectes d'un anònim
Mires noves
Girona, lo. — Entre els fotògrafs
amateurs gironins hi ha molt d'entusiasme per a concórrer al Concurs
de "natura morta" que organitzen
"Els Intims". Els originals s han de
trametre a "Garbi", plaça del Marqués de Camps, 9, Girona.
— Aviat sera un fet la construcció per part de la Companyia de
M. S. A. d'un baixador als pobles
de Pedret-Marçà, que demanen amb
insistencia els venia d'aquests pobles,
la qual donará un fort impuls a
l'agricultura d'aquel sector gironi,
actualment estancada per manca de
mitjans de comunicació.
— S'está procedint al muntatge
de les noves oficines del Sometent,
les quals estan installades a la Conüssaria d'Ordre Públic.
— El Grup E. i E. G. ha obert
una inscripció per tal de recaptar
cabals per a enviar un equip de tres
ciclistes a la XV Volta a Latalunya.
— L'Associació de Treballadors
de l'Ensenyança — celehrem la catalanització del nom i les notes oficioses redactades en català— ha celebrat l'anunciada assemblea. Ha aprovat les següents conclusions:
Primera. Equiparament económic
del Magisteri amb els altres iuncionaris de l'Estat en el termini de quatre anys.
Segona. Ordenació administrativa.
Tercera. Entrada pels últims números de l'escalaió— tant si es procedeix del pla catorzè com dels cursos professionals.
Quarta. Substanció dels ordres
religiosos i collocació immediata dels
cursetistes aprovats.
Cinquena. Cursets anual; uns a
l'extinció del pla 1914.
Sisena. Concessió de la meitat
les places als que no tinguin els cutsets aprovats, i destinar l'altea mitat als alumnes del pla professional.
L'assemblea palesä la importancia
del Frota Unte, i féu remarcar que
solament la unió ben calesa de les
diverses organitzacions del Magisteri
concluirá al triomf de les seres reivindieacions.
— El nictise titular de Les Planes, senyor Salvador Oliveres. denunciä que liarla rebut un escrit
anemint en el qual se l'acusava d'irregularitats en l ' eXerCici de la seva
professió i se l'amenaçava de mort
en cas de persistir-hi.
La guardia civil va saber que l'autor de l'anònim era el jove Pruitós
Carles, de setze anys, fill de la senyora Camine Gira) propictäria de la
farmàcia del dit poble.
L'autor de Panänim manifesti que
lliavia escrit pesque el metge es el
causant que a la farmäcia de la seva
rifare no es despatxin la majoria de
les fórmules que el dit senyor recelota. ja que coacciona els Scus rlients
penqui, romprin en altres farmàcies.
El metge, al seu torn, ha declarat
que la farmacia de la dita senyora
no funciona legalment, degut a no
haver-hi cap persona amb el titol corresponent, i que, per consegiient, no
Im mereixen confiança les fórmules
que s'in despatxen.
Ha donat compte de tot l'actuat
Jutjat.
— Complint ordres del Jutjat
d'Instrucciö de Santa Coloma
Earners , la guärdia civil ha detingut
el vei de Sant Feliu de Buixalleu
Huís Puig i Pió, de vint-i-quatre
ativS, al qual se segueix sumad per
delictes de falsedat i estafa.
— Ha estat detingut el reí de
Begudä senyor Jaume Macó, de setanta anys, el qual, en una discussió
que sostingué amb el seu conocí Salvador Cauta sobre la propietat d'uns
fruits, Ii engegä un tret de pistola,
sense que li causes cap ferida.— C.

TARRAGONA

Exposici6 Turística tarragonina a
Barcelona :: El pie del Municipi
Adquisició per a millorar el Passeig
Arqueològic :: Les festes :: Altre
novel
Tarragona, ro. — Diumenge, a les
onze del mati, s'inaugurara a Barcelona
rexposició de propaganda turística de
Tarragona. Assistiran a l'aete les autoLes represàlies del senyor ritats de Barcelona i Catalunya. La
Cambra de Comerç i l'Oficina MuniciMarraco
pal de Turisme estan confeccionant un
fascicle relacionat amb aquesta Exposició. Conté interessants documents gräEL SR. RAMON VIGUR1 ES fics de loco turística de Tarragona, i
Industrial i Comercial.
SUSPES DEL SEU CARREC una—Guia
Anit celebri sessió el ple de l'ADE DIRECTOR DEL BANC juntament, corresponent al mes d'abril.
Fou acordar, amb el vot en contra de
EXTERIOR D'ESPANYA la
minoría de la Lliga, l'assignació de
Madrid, 10. — El senyor Ra- 4.550 pessetes anuals als consellers re¡non Viguri ha retad una comu- gidors que formen la Comissió de Gonica:16 suspenent- In del seu cär- vern. Fou ratificat, després de mona
ree de director del Hamo Exterior discussió, l'acord del Consell de Govern
d'Espanya, per no haver dipm- adjudicant la concessió dels autoämnibus
sil at la Banca que deletmina el al senyor Dole.
Reglament per a poder seguir
— Ha estat autoritzada la venda a
eXercint el dit cirrec.
b'Ajuntament de la part del baluard co-

neguda pel nom de La Porta del Socors. Amb aquesta nova adquisició es
podri donar al passeig arqueològic la
terminació que per la sera importància
mereix.
— Aquest mati ha evolucionat Per
aquesta ciutat una esquadreta d'avions
de caca, composta de set unitats.
— Segons les dades facilitades per
l'Oficina Municipal de Turisme, aquest
anys, en el que va de primavera, són en
nombre molt mes Crescut que en anys
anteriors els sudases estrangers que ens
han visitat.
— La Inspecció de Primera Ensenyança comunica que d'acord amb un
telegrama que ha rebut del doctoral, les
festes escolars d'aquests dies començaran el dia 12 i duraran fins al dia 15,
inclusivament.

— Aquest mati, a les flo, ha salpat
el vaixell de guerra italiä "Americo
Vespuccio". Ha empres rumb a Villefranche.
— El Club Gimnàstic celebranà les
testes de la proclamació de la República amb dos partir!, a celebrar els dies
14 i amb el C. E. Júpiter, de Barcelona.
— Moviment del port. Vaixells entrats : "La Guardia" "Christ Sass",
de Barcelona; "Sito", de Ribadeo. Sortits: "Christ Sass" i "Solferino", cap
a ‘"alencia. — C.

LLEIDA

CATALA NE S
BADALONA

TORTOSA

Ratificant Wta intormaci6 Nou pe~le :: D'Iusa estrena :: Lee festea
de la República :: Detencions
Badalona. 10. — "La Humanitat"
d'avui publica una nota desmentint una
informen) nostra que donávem dies
passats referent a una reunió de diversos alcaldes d'aquesta marina tinguda
al despatx del delegat de Barcelona.
Com sigui que aquella nota procela
del centre oficial esinentat, la mantenim íntegrament.
Per la sera part l'Alcaldia de Badalona n'ha donat una en la qual posa a
coneixement dels ciutadans que les barraques i casetes de banys pagaran una
pesseta diaria, podent-se adquirir uns
abonaments de temporada que costaran
lo pessetes.
divendres vinent sortirä un nun
periódic que s'anomenari "Som-hi" i
sera el portantveu de les Joventuts
d'Estat Catalä d'Esquerra de Badalona.
— El diumenge pastar litigué ¡loe al
Centre Catalanista Badaloni l'estrena de
"El fill del senyor Gold", de Lluis
Elies. Havent-ne parlat extensament el
emitir del nostre diari en l'edició d'ahir,
nosaltres notnis hem de remarcar l'èxit obtingut i fer-nos ressú del desig
expressat pel nombrós públic que sigui
repetida en conmtes de "Madame",
mateix autor, que havia estat elegida en
cl plebiscit celebras abans de Presenciar
aquesta.
— Festes organitzades per l'Ajunt ament en commernoració de l'aniversati
de la proclamació de la República:
Dia 13, a les deu de la nit : concert
a la placa de la República a cirrec cl:
la banda del Regiment d'Infanteria número lo, dirigida pel mestre Julia Palanca.
Dia 14 . a les onze del mati: audició
de sardanes a la plaça dc la República.
a càrrec de la cobla Badalona.
Dia 14. a les cinc de la tarda: audició de sardanes a la P la ga de l a ReM:1blica a córner del Foment de la Sardana.
Dia 14, a les deu de la nit: Concert
a la placa de la República a eärrec de
la Banda dcl Regimen t d'Infantería número lo.
Oportunament es repartiran bons entre els pobres de la localitat.
— Aquest mati han estat detinguts a
la plaça de Roca i Pi, al bar de Maria Costa. per haver-se negat a Pagar
l'impor t de les consumacions, Francesc
García Fernändez, de 26 anys, natural
de Melilla, dorniciliat a l'Avinguda de
Martí Pujol, 153, Francesc Bta. Pirraga, de 31, natural de Jaén, i Pan Cinta'
no Gómez, de an, natural de Sevilla.
Aquests dos darrers catan domiciliats
Barcelona.—C.

El Patronat de Meced& del Treball
Cresenda de liebre Ac,
L'arròs
Vida
cident del treball
Tcrtosa, in. — Ahir a la nit celebri
reunió el Patronat de l'Escota del Tseball i dona possessió als dos vocals
de la Generalitat i del Juras Mixt de
la Cc nstrucció.
—A l'Ajuntarnent ha quedas callesta el nou saló creat per als consellersregidors.
—Per primera regada ha onejat la
bandera catalana al Grup Escolar de
la Merce. Ja era hora.
—Aquest mati sha reunit la comissió informativa de raerás, sota la presidencia del conseller regidor senyor
Manuel López.
—En el tren que té la sera arribada
a les onze del mati uns viatgers han
trobat la falta d'una maleta. La policia cerca els autors.
—Degut als fort; temporals del
nord de la Península i dels Pireneus
catalans, l'Ebre, al seu pas per la nostea ciutat, presenta una forta erescuda.
—En anar a posar en marxa un teler, l'obren Josep Beli Mola, de vinti-tres anys, en una fábrica de sacs del
carrer de Pedrel, sha produit ferides al dit índex de la mi esquerra,
de pronästic resevat. — C.

Nomenament d'una Comissió municipal investigadora :: Acció Catalana
Republicana :: Aviad° :: Topada de
vehicles
Noves de Sidarnunt i MoNoves diverses
llerusa
Lleida, io. — En la reunió de la ConliSSió de Govern de l'Ajuntament celebrada aquest vespre s'ha acoedat, entre altres coses, el nomenament d'una
comissió per a instruir expedient sobre
unes denúncies que slion iet al Jutjat
respecte a la COI1C2SSIÓ de l'arbitri sobre
vins i begudes alcohòliques.
— Per tal de coMmentOrar l'anisessari de la proclamació de la Repúbliia
Acció Catalana Republicana ha acordat
la impressió i difusió d'un manifest que
és l'apologia dels postulats que informen Cl partit.
— Per acord del Jaral Mixt corresponcnt s'ha disposat que els comerços
podran tenir obert fins a la una de la
tarda el dia 14 del corrent, festa de la
Repúblicia.
_ pe
tal de preparar les festes d'aciació del mes de Maug, denla es reunirá
l'Aero Club.
— Shan fet públiques les bases de
l'Exposiciá-Cuncurs de P rimavera , or
per l'Ajuntament, amb un to--ganitz
tal de 1.5oo pessetes de prerais.
— Prop de Castelldans han topat una
motocicleta i un ómnibus que la el senSei de Lleida a l'estnentat noble. De
MANRESA
la topada han resultat ferits d'importancia els ocupants de ,la moto, Ramon El senyor Orn., restablert, és homeSegura i Ramon Bonet. Aquest darrer natjat
Ple del Municipi :: Nen
It iearvéestatt jhuotjspaittalitzat a Lleida. La nioatropellat :: L'alcalde millora
to ha quedas inutilitzada, i en l'afer inNoticiari
Manresa, ro. — Per al prócer diu— Han estat aprovats per la Comismenge, dia 13 sIta organitzat un versaria d'Ordre Públic els Estatuís de la mont d'Itornenatge al senyor Mariä
Unió Cultural de Xofers de Lleida.
Oms, el qual es troba ja completa— Properament començaran les obres ment
restablert de les ferides que va
d'enquitranat del ferm del canii de Llei- rebre en ésser objecte d'un atemptat
per part d'un feixista. A Facte hi aslllee de Sidarnunt entraren sistiran destacats clements dels nacioda—a ABlalea0glir.
Madres en una casa propietat de Joan nalisme catalä.
Botxó, í se n'emportaren objectes valo—Aquest mati ha estat assistit al
rats en loa pessetes. Els autors del ro- dispensad municipal el nen Rafel Pobatori no han estat detinguts.
zo, de diverses ferides a la cama, de
— Del seu domicili Ii sotstragueren caracter greu, que li han estas prodos mantons de Manila a Francesc Ser- cluides al pont de Sant Francesc per
riusaa.
e Li1,1ed
r a ._veAi \l
un auto.
se celebraä el dis—El proper divendres tindrä
sable vinent el tercer aniversari de la a les nou del vespre, la reunió pleproclamació de la República, amb grans näria de la Corporaciä 'Municipal, en
festes, figurant la collocació d'una lápi- la qual seran tractats diversos asda que donara el 110111 de la República sumples.
a un dels principals carrers.—C.
—Ha estat fet públic el programa
de les festes que tindran lloc el proper dia 14 d'abril. Un dels actes anunés un partit de futbol entre el
No podem publicar les notes ciats
Llevant i el Manresa, en el qual serä
disputat un troten,
pregades que no vinguin es- —L'alcalde d'aquesta ciutat es troja en període de convalescèneta
crites en català i amb un ha
de la malaltia que ha passat. Dintre
poc a dies es posessionara novament de
timbre o signatura coneguda l'Alcaldia. — C.
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ARA ES LA GRAN OCASIÓ
de comprar els anides de temporada
I

EL BARATO
només per poca dies, cedirà gran quantitat
de gèneres i confecciona
AMB REBAIXA EXTRAORDINARIA
Preciosos Crepés es- Les millors Percales
tampats, per a vestits, per a vestits i bates,
el metre,
500 dibuixos,
Ptes.
a 85 cèntims el metre
Pell d'àngel seda,
Sanelik seda,
Sedes dibuix,
a 2'50 ptes. metre

Quimonos senyora
gèneres vistosos,
totes les mides,
Ptes. 3'75

Fantasies llavorades
colors llisos, per a
vestir
el metre, Ptes. 1'30

Bates senyora
percales novetat,
totes les mides,
Ptes. 5'95

Otomanes Royalines,
dibuixos gran novetat,
el metre
Ptes. 1'10

Vestits de senyora,
crespons estampats,
gran varietat,
a Ptes. 3'50

Els CALÇATS ¿'última novetat també
tenen marcat el preu amb rebaixa

ST. BOI DE LLOBREGAT
Sessió de l'Ajuntament :: L'actitud
duna part del públic
En la darrera sessió celebrada per
la nostra Corporació municipal s'assabentä el Consistori de diferents disposicions de carácter oficial i diverses comunicacions, i es de remarcar
l'aprovació provisional, per la Direcció general d'Administració local, del
pressupost que ha de regir enguany.
Es donà lectura bombé a una sollicitud signada per les directives dels
Ateneus Santboiá i Famiiiar, denlanant un augment de subvenció per tal
d'impedir que aquestes instando-tia
tanquin llar; escoles primáries. L'Ajuntament acordä, préviament Ilegit,
un dictamen de la Comissió de Cultora, que per al seu millor estudi quedes vuit dies damunt la taula,
Transcorregut el terrnini anunciat
al B. O. de la Generalitat sense haver-se presentat reclamacions,
tarnent dona la sera conformitat al
permis deinanat per "Vidrieries Styl
Cooperativa" per instaHar un fono de
vidre en aquesta localitat.
Reclamada una subvenció pchs organitzadors de la XXII Festa del Pedal, el Municipi acordà la coniormitat.
Foren concedits alguna permisos
crediticació, i en restaren d'altres damunt la taula.
Aprovades diferents relacions de
jOrnal3 i comptes presentats, i finit
l'ordre de la sessió, el conseller Garcia demana que es preocupes la majoria del funcionament i organització
eficient de la Borsa a fi que els treballadors de la terca no es veiessin
decebuts per l'adveniment del nou rCgim. Per la majoria, ti contesti el sea
cap, senyor Germes, manifestant que
tots els treballs fets fins as-ni tendiran amb exit a la resolució d'aquest
problema.
Despeé; d'alguns peces d'altres consellers s'atea la sessió.
— Atenent el respecte que mereixen les institucions nostrades, ja ens
siguin aquestes favorables o contrides, pero institucions a la fi, pregariera
que els que no sentía vocació per
assistir a sessions paliques del Consell. si més no, sipiguen comportarse, per atenciO als ciutadans que els
acompanyen, amb la quietud deguda.
De no ten-se ami, res d'estrany seria
que l'autoritat llagues de prendre mesures extremes que, una regada inc.
posades. roldrien, aquells que nhauden de sofrir les conseqüencies, blasmar cont a torea abusiva d'autoritat.

SANT FELIU
DE LLOBREGAT
"Miss Sant Feliu" :: Els fejocistes
Un nou periòdic
Delegació de l'As.
sociació Protectora de l'Ensenyança
Catalana
El diumenge passat la senyoreta ?deseé Cortés tau proclamada oficialment
"Miss Sant Feliu de Llobregat 1934" en
brillantissim acte que tingué Ene al
saló de sessions del Consistan
L' Organització de la resta anava a
(arree de l'Agrupació de RedactorsCorresponsals de la Premsa, sota els
anspicis de l'Ajuntament; ensems fea
proclamada "Miss Casino Santfeliuenc
1934" la ssnyorm M. Rosa Aragai; el
seguid d'honor el componien les damiselles Antònia Goces (Pubilla Segell
Pro-Infància 1933), Gläria Mercader i
Teresa Malloiri. Seguidament les belleres santfelitienques fosen obsequiades
ata un exquisit lonx. Finalitzä la testa
amb un Huir hall de gala matinal a la
sala d'espectacles de La Unió Coral. La
senyoreta Cortés (Miss Sant Feliu) s'abilla smb riquissims joiells de la Casi
Plana, d'aquesta localitat. Divendres a
la nit el Casino Santfeliuenc ofereix un
ball d'homenatge a la senyoreta Aratrai
(Miss Casino), la qual ha invitas les
altres darniselles elegides Cortes, Gorgs,
atanafre i Mercader.
— Els fejocistes han beneit llar bandera; per a celebrar-ho organitzaren diversos artes de caräcter religiós, un esmorrar de germanor, un partit de basquetbol, una audició de sardanes i una
fundó teatral.
— S'anuncia la próxima apatició d'un
periódic local que es titulara Socialisme",
— ha Delegació local de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana ha quedas constituida com segueis:
President, Josep Pibernat: vice-preoident, Antoni Jorba secretad, isidre
Sicard: caixer, Llorenç Ximenis: vocals: Pere Messeguer, Jaume Mula i

Ftorenci Ferrer.

LA PUBLIOITAT
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Pels Centres Ofieials

oportunes per

tal
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perseguidas les llets adulterades,
que es
dediquen a la venda fora de les

Servei Meteorològic
de Catalunya

governatius. La resta serian alli- distätteiea reglamentàries. Ambberats desprt1 s d'examinar i re- dds els han promks d'atendreas,
SITUALI10 etamuu. AT111108111RICA
'ota regada que es tracta d'una
Conselleria de Covernaoló. — visar llurs expediente.
D'EUROPA A LES 7 RORRO DEL DIA
mesura de salut pública i d'inteEn rebre ahir al migdia els pe10 D'ABRIL DE 11134
res per al püblic de Barcelona.
riodistes el senyor Seives els
Persistidz tensa gran var11cI6 el
AJUNTAMENT
manifestà. referint-se a una noragim da lampe ni/rolas kplu.las a la
Avis als contalbuento per soPonInsula Ibaricia, a los Illos
ticia Aue publicava una diari del
quo. I a l'Europa central, debut •
VIaltes a l'alcalde—L'alealde. lare. — El Conseller regidor
metí a propòsit de la seva di14.1.tencla do do. mínimum. bared'Ingressos, Despeses 1 Patrimètrica sltuat l'un a Alomara I Valrnissió. que no eslava assabentat senyor Caries Pi i Sunyer, va moni Municipal avisa els contritria • VAU4ntio, entra loa Affeee I
mitre ahir, entre nitres. les viside res del que deia el diari, puix
Portugal.
tes següents: el senyor Pompen buents per l'arbitri sobre el vaDas o'Eacandinävla fine • e edle terque no es trobava al 'loe on exlor deis solees, estiguin o no
ra I Fringa .'han •atablan vente
Fabra.
president
de
la
Unió
de
plica, i que. cas d'ésser veritat,
torta del Sector nora que erogue!»
edificats,
que
una
vegada
acabat
Federacions Esportives, al qua]
non te notable descans do I. raroel primer de saber-ho hauria
l'intent de cobrament al domiUntura, I am. ediatra una míniestat ell. Va desmentir rotunda- acompanyava el seerelari senyor
ma a Londres d'un grau anta loro.
Joan
Roca i l'advocat cili consignat al padró dels seus
ment la informació. Acaba dient
senyor Ramon Noguer i Comer; ip buts corresponent a la guata
que el que interessava a algú era
el senyor La Rosa , secretare del anual i exereiei de 4933. restaUTAT DEL. TE111,11
armar soroll.
A CATALUNTA. A LES VUIT
Consorei del Port Franc. i el se- ran a Ilur disposirió fine al dia
* El senyor Selves donä nyor Maria Rubió i Tuduri, que 23 del corren!, al Negociat de
Domina tomas variable, amb cal
nurolós, excepto al Prlorat I a la
compte als periodistes que abans- acompanyava una comissió.
flecaplaciú, Passeig de Pujades.
rail do albas on asta sera o acial,d'ahir. al metí s'havia efectuat
ramal caben.
i 3, i que trattscorreguda
Contra l'adulteració de la llet.
Plou des els la RIbaborga fIns al
un esoorcoll a la Presú Gel-hilar,
Pallare.
El conseller regidor sensor Hur- aquesta data serian Hiriente a
en el qual havien pres part dosLes proolpItaolont más Importanta
tado i el conseller delegat senyor l'Agència Executiva. Aixf mateix
real
en leo arrar., 24 horas
tenis guàrdies trassalt i cinhan tatas 4.18 litros per metro quaColes han rebut la visita d'una prega ale contribuents per l'esquanta agente de vigiläncia, sota
drat a Babor I 11 a Sant Julia do
mental
arbitri.
ita
quota
en
fraccomissió cornposta dels senyors
Vilatorta.
les ordres del senyor Tarragona.
Tul aaaaa ura minlma d'avui, • NtlJosep Junoy, pels 'Vaquera de cione trirnestrals deis guate cela
Ultra els escorcolls indivieta, 4 grave sota viro, on Si ha un
Barcelona; Joan Codina i Fraile- ett curs de pagament, que en Fiegrulx de neu da BO eantImetres.
duals, es procedí ale eseorcolls ra Juan Duran, per la Unió
bre
les
paperetes
d'avis
dels
rode
(1.ea eterno:me del temps a
de celles i altres departaments
Vaquera rurals; Joaquim Espa- captadors retirin en la data que
Barcelona. u les set, tan a la capde la presó, efectuant-se totes
nyol, pel Gremi de Transports; es determina en les paperetes ele
calera
da la primera pagina.)
diligencies
amb
gran
aquestes
Maree) Bellprat, per l'Estació rebuts del Negociar de Reeaptadeteniment, però acuse que do- Receptora: Artur Montserrat i ció, única manera d'evitar-se lee
nessin un resullat positiu. L'es- senyor Salas, pels Detallistes de molèsties de les aglomeracions
corcoll acabe a les dotze del Liet; els guate els han pregat que es produeixen en no complir inicial del juicio, imponiendo expresa
mente las costas del juicio al propio de
migdia.
que vulguin donar les ordres el que es recomana,
mandado. — Así por esta mi sentenci
lo pronuncio, mando y firmo. — J05
Departament de Justicia. —
Pascual. — PUBLICACION. — Leída
M'ir es va acabar la prórroga de
y
publicada la anterior sentencia por e
bine dies concedida pel Conseller
setor Juez que la subscribe en el día d
de Justicia per a presentar les
su fecha y hora de audiencia; doy fe.—
instar/eles sollicitant el cantee
Ante ml — Antonio Freixas of.—
de jutge municipal. jutge suY para que sirva de notificación al deplen!, fiscal i suplent de fiscal CAUSES VISTES AHIR panyola de Construcció Eléctrica mandado Don Manuel González de Joncontra Societat Electro Cooperativa,
municipal en la renovació que
te, expido el presente en Barcelona a
es falta aviat. El nombre d'insA la Secció Primera se suspengue- Antoni Planes i J. Puig Janer. Po- cinco de abril de mil novecientos treinta
tancies presentades és de 122. ren les vistes que hi havia anuncia- breses: Isabel Estiarte contra Sebas- y cuatro.
tiä Cubells; Lluís Carcasone SantaTots els actuals jutges i fiscals des.
El Secretario
nech contra Carolina Mareca i Duhan presentat novament Hure
MARIANO PUJADAS
* A la Secció Segona es veié ran i advocat de l'Estat.
inst ancles.
una causa contra Joan Maree, el
AUDIENCIA PROVINCIAL
sumari de la qual procedia del Jutjat
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
Visites al Con/1(311er de Cultura. de
Vilafranca, pel delicte d'estafa.
Secció primera. — Tres orals per
El Conseller de Cultura, Ventura Després de les preves, el fiscal va
En virtud de lo dispuesto por el sefurt,
injúries
i
vagabunds,
contra
JanGaseo!, va rebre ahir les visites retirar l'acusació que sostenia contra
ñor Juez de primera instancia . del Juzme
Soriano,
Joaquim
Canella
i
Ensegüents: Josep Maria Sheet, Jo- el processat.
gado número diez de esta capital en los
de Pahisa, respectivament.
sep Folch ¡ J. Riera, diputats al
autos de menor cuantía promovidos por
Secció segona. — Dos orals, per
iga A la Secció Tercera solament
S. en C." contra "TransParlament de Catalunya; l'illus- es veieren incidents
injúries, contra Ventura MOrales i Luis Zacarini
Forres y Aduanas Ifilá S. A." para
tre compositor Pare Donóstia;
Joan
Perera,
un
oral,
per
estafa,
i
* A la Secció Quarta va comque dentro del término de nueve días
el Patronat de la Cniversitat
contra Francesc Rubio.
Autónoma de Barcelona; la Co- pareixer Fermi Batlle i Ventura, acuSecció tercera. — Tres orate, per comparezca en autos y conteste la desat
d'haver
engegat
uns
trets
contra
m'este' d'homenalge a la Banda
resistencia, danys i tinença d'armes. manda, cuya, copias y las de tos docuel seu cunyat mentre estaven discucontra Francesc Bou, Alele Vila i mentos se hallan en Secretaría donde poMunicipal; el president de la
tint amb aquest si Fermi tornaria a
Cambra Oficial del Comerç i Na- viure amb la seva dona, de la qual Gumma Sevenson, respectivament. drá recogerlas la entidad demandada.
Barcelona. diez de abril de mil novevegació de Barcelona, senyor Fé- estava separat ja feia molt de temps. Divorci: Sisenand Rodriguez contra
cientos treinta y cuatro.
lix Escales; el senyor 3090p Vila- A conseqüència dels trets que li en- Anna Sanchez.
El Serre!nrin
Secció quarta. — Dos orals, per
domat; l'Ajuntament de l'Hospi- geg, el seu cunyat va resultar ferit.
MARIANO PUJADAS
furt i lesions, contra Claudi Orts i
talet, Ateneu Obrer de Sant An- El fiscal sollicitá que li íos aplicada
Joaquín/ Alegre. Divorci: Mercè Gardreu, Josep Vives i Giner, Joan la pena de sis meses d'arrest pel riga i Borràs
contra Josep Albuixech
Miró, de la Ciutat Universitaria delicte de lesions i 200 pessetes d'in- i
de Madrid; el president de l'As- demnització i sis meses mes d'arsociació Nacional de Professors rest pel de tinença illicita d'arma de
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Particulars. la Junta d'Estat Inc.
Antejudicis a les den. — Accident Esquerra Republicana de Catalunya
Aragonest a Barcelona. el doctor
del treball: Vicenç Cardona contra
TRIBUNAL D'URGENCIA
Fontsere, director del Servei MeEn la darrera reunió celebrada pe!
Miguel Ruiz; accident del treball:
teorològic de Catalunya; Pere
Manuel Nútez contra Samuel i Cai- Consell Executiu de la "Joventut
Sitj
veié
una sola causa, i aquesta xa de Previsió; accident del treball: dEsquerra Estas Catalä", es van
Valldoriola i laleslile de Reus.
contra Antoni Fernández i Vicenç
Massanes contra Joan Ramon prendre els seguents acords:
Visites al senyor Companys. — Gil, damunt els quals pesava l'acusa- Josep
Primer. — El dia al encendre gran.:
i "La Hispánica".
El President va rebre ahir les ció d'un delicte de sedició per tres
Judicis a dos guarra d'onze. — forrueres a tots els cima de les munarticles
publicats
a
"Tierra
y
Libervisites següents: una comissió
Reclarnació de salaria: Fructuós Cá- tanyes de les poblacions catalanes
com acte d'afirmació en sentir dede l'Ap eo Club de Catalunya, tad". El Tribunal els imposá la pena mara contra Pene Cabrer.
amb el senyear Canudes, per tal de tres multes de 250 pessetes cada
A tres quarts d'onze. — Reclama- mocritic, de Ilealtat a les Ilibertats
'd'invitar-lo a la (esta d'aviació una.
ció de salaris: Marcellf de Cristo con- de Cataluny a i de Drotesta al feixisme.
Segon.— Celebrar el dia 22 una contra Jacint Lluch.
del dia 15 l'arquitecte de l'Estat
VARIA
A les onze. — Reclamació de sa- centració de "Joventuts d'Esquerra
senyor Echevarría, el diputat selaris: Josep Alonso contra Manuel Estat Catalá". de totes les comarques
nyor Conillera, l'ex-conseller de
de Catalunya. a Barcelona, per a orFI Jutjat número nou estigué ahir Subirat.
Governació i diputa', senyor
al matí a la presó, per tal de rebre
A un quart de dotze. Accident ganitzar una contramanifestaci ó en
Mestres; el comandant de In indagatória als onze individus que esdel trehall: Francesc releed contra resoosta a la desfilada que en aquells
guardia civil senyor Felix Ga- tan processats amb motiu de l'atracaCronpanyia d'Asfalts i Caixa de Pre- moments celebraran els feixistes esbari 1 els diputals'senyors Tau- ment al cobrador de la casa Andreu. visi6.
nanyols a l'Escorialler i Companys.
Amb el Jutjat hi estigueren el jutge
A dos q uarts de dotze. — Accident
= o Definitivarnent ha estat asdel
Jutjat
número
tres
i
el
fiscal
insdel
trehall:
'
Manuel Almuerza contra senyalada la data del 13 del mes que
L'aniversart de la proclamapector, senyor Cast Garcia.
F.
Babures
i
Mútua
Regional.
som,
a les deu de la nit, per a cele016 de la República al Rala Ebre.
ea- El Jutjat número catorce ha
brar l'acte de la inauguració de la
El diputat al Parlament de CataTómbola a profit dels necessitats, 0rlunya doctor Conillera ha estat declarat closos els sumaria que instrola contra Daniel Diez Losada, per
per la Secció Femenina del
delegat pel President per osten- tinença illicita d'arma, i contra Pri- ANUNCIS JUDICIALS ganitzada
Casal d'Esquerra Republicana del
tar la seva representaeid en di- mo de la Torre, per amenaces i coacDistricte I. El gran nombre d'objecversos artes que tindran flor, a cions amb arma de foc.
tes rehuts i l'inreres que ha despertar
EDICTO
la comarca del Bale Ebre, amb
obra benéfica, aixf com la proaital
•
Pel fiecal de guardia ha estat
En los autos de juicio de menor cuan- mesa d'assistir-hi fet per diverses
motín del tercer aniversari de la qualificada la causa seguida contra
tía
que luego se dirá, pendiente, ante autoritats del Partit, fan esperar que
proclamació de la República.
Antoni Castillo, acusat d'un delicte
este Juzgado de primera instancia nú- l'acre inaugural. presidir p er l'honod'homicidi
frustrar,
fet
ocorregut
!'a
Confilotu resolt. Amb la Inmero diez de esta capital, se ha dicta- rable conseller de Sanitat, doctor Joterveneid de la Conselleria de uns quants dies a la pinça de So- do la sentencia que en su parte necesa- sep Dencás, resultará una veritable
morrostro. Aquesta causa, que fou
Treball ha estat resolt el con- revocada en ésser traniesa novament ria, dice así:
solemnitat.
filete deis obrera serradors de la al fiscal, aquest l'ha qualificada de
S'han trames invitacions a l'acre a
"SENTENCIA. — En la ciudad de
Societet Anbnlme Grober , de ni- tesinas, i sol-licita per al processat la Barcelona a dos de agosto de mil nove- totes les entitats d'Esquerra Republicana,
a tots els socis del Casal orgamia, mitjaneant l'aerept ad& pena de guatee meros i un dia de cientos treinta y tres. — El Sr. Don José Pascual Sagrera, Juez municipal su- nitzador de l'acre, i als representants.
per ambdues parte, d'unes beses presrs
plente del Juzgado número diez de esta així com ta,mbé a tots els donants
de treball.
oss Des d'ahir es feren càrrec del,
capital en funciones del de primera ins- d'objectes ner a la repetida Tómbola.
OfIcl de vaga retirat. — La surnatis que per urgencia falten tra- tancia del mismo número: Vistos los
La U. G. T. a Catalunya
Un ió General de Gerrers, de mitar len relatories dels senyors Lec- presentes autos de juicio de menor cuanBreda ha retirat l'ofici de vaga cano i Usera. Han estat designats per tía, sobre reclamación de cantidad, proEl Secretariat regional a Catalunya
actuar
en
aquest
tribunal
els
oficial;
de la Unió General de Treballadors
que tenia presentat amb moho
de Sala senvors Insep Díaz de Gui- movidos por la razón social "Riviere y celebrará la seva primera assemblea
del conflicte que es produi amb
jarro i Miguel San Juan de Pineda. Compañía" de esta vecindad, represen- general els propers dies 13, 14, 15 i
els patrons terrissaires.
tada por el Procurador Don Juan Valls
La pnlicia posb a disposició del y dirig ida por el Letrado Don José Roig 16 del mes que som, amb subjecc:6
Vaga evitada. — Tambe
jutjat de gudrdia Amar Fernandez y Pernada, contra Don Manuel Gonzá- al següent ordre del dia: I Obertura
quedat resolt el conflicle plan- González, reclamat pel Jutjat núme- lez de Joule, domiciliado en Iladrid, in- de l'Assemblea. Cl, Nomenament de
tejat a Banyoles amb ~u de ro dotze per un delicte d'estafa.
comparecido y en rebeldía, y — Resul- Mesa interina de l'Assemblea. III.
Dictamen de la Comissió de credem
l'acomiadament de dos abrers de
El Jutjat número note desprh tando etc. — FALLO: Que declarando cials. IV. Nemenantent de Ilesa de"Indústries Coromines, 8. A."
de la ratificació aconseguida dels on- haber lugar a la demanda deba conde- finitiva de l'Assemblea i constitució
ce detingute amb motiu de l'atraca- nar y condeno al demandado Don Ma- de la dita Mesa. V. Designació de
ment al cobrador de la casa Andreu, nuel González de Jonte a que una ves poni/teles. VI. Eleeció dels secretaris.
procedit a treure des testimonis firme la sentencia pague a la parte ac- VII. Discussió dels dicta/nena de les
COMISSARIA GENERAL ha
de tant de culpa. Un, que fa referen- tora "Riviere y Competía" la cantidad ponències. VIII. Elecció de secretari
cia
a l'atraeament a la dula Sep t, ena- de doce mii noventa y nueve pesetas, general i secretad administratiu. IX.
D'ORDRE PUBLIC
ira ele encartats Alexandre Gómez i cincuenta eintimee, can mis los intere- Clausura de l'Assemblea.
—
Jean Ferrer, ; 'airee testimeni él ses legales de la misma a partir de la
L'obertura de l'Assemblea tindra
Ah ir foren detinguts free
motin de la 'roban d'explesins fecha de la presentación de la demanda lloc a les deu de la vetlla del dia 13,
Obrei's del ram de rellena, sien- amb
i Armes a la tasa del Carrer Joan Góal
cinema Walkyria, Ronda de Sant
sets d'exercir coaccion5, el! mez, on fou trobat
l'auto tancat.
Antoni, núm. 30, local on es consguale (oren tancats als calabostituirá i celebran totes les leves
los de la C4111ssarla Oeaeral
reunions.
reitere POblid.
•
ASSENYALAMENTS
A la primera Assemblea general del
Secreterlat regional de Catalunya de
HOTEL
MONT-THABOR
Direcció'
PER
A
* De la
General de
AVUI
la Unió General de Treballadors, que
leguretat es va rebre ahir
4, rus Ill ont-Thabor
revestire singular importancia per a
AUDIENCIA TERRITORM
avis telegrbfic pernil" ea proceMolt cantrie Prop de ('Opera la dita central sindical i per a la clasSala primera. — Menor quantia:
deixi a la recollida, eixf que
Ampliat en 1932
se treballadora en general. assistiran,
arribi, del diari de Madrid "El P. Rosselló contra J. Creus. Divorci: 180 habltaolons
100 bares entre altres, el secretad g eneral de
Liberal", per haver estat denun- Eduard Martín Rodríguez contra Sola Unió General de Trehalladors i
Ht trobareu tole mena
cors Osorio i Navarro.
Dresident del Partit Socialista Obrera
Cliat pel fiscal.
de facilítala, per ésser
Sala segona. Divorci: Joaquiin
Espanyol, company Francesc Largo
• Aait pastada foren posate Bartomeu i Cam ees contra Joana
catalana Caballero, i representacions autorapRopgauau-Lot
Ro llibertat 94 ole Utilizas Reig i Vilar. Iacideat: Societat Es:ad« de las Comissiona Ejecutivas
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de les Federacions Nacionals fila -

desteja, afectes a la Unió General de
Treballadoek.
L'homenatge a Sabf Arana
Atesa amb efecte i diligencia la petició formulada al alunicipi pels rePresentante de lea entitats nacionals
de tots els matisos, respecte que sig ui donat a un carrer d'aquesta capital el nom del patriota base Sabi
Arana, són pregats els esmentats representante d'assistir a la reunió que
tindri lloc avui, dimecres, a les deu
de la vetlla al local de la Unió Catalanista, carrer de la Canude, núm. 14.
oral., a l'objecte de projectar la forma de donar relleu a l'acre oficial de
la rotulaeió, que tindrà Roe la proPera diada de Sant Jordi, al mati.
El carrer assenyalat és un de nova
obertura, situat cap al final de l'antic
Passeig de Sant Joan, i dura la dsnominaeió de "Avinguda Subí d'Arana". S'espera. fundadament, que
totes les entitats nacionalistes. tant
de ciutat com deis sena voltants.
aportaran el seu entusiasta concurs
a Facie. que ve a segellar d'una manera perdurable les pregones corrents
de germanor existents entre el noble
base i el catalä.

Cursos i Conferències
CURSOS DE CATALA
A PALESTRA
El dia 17 del mes que sein corneoearan a Palestra un curs elemental
misiá i un curs superior de catala.
El curs elemental mitjá sera molí
indicat per a tots aquells que volee
començar a aprendre d'escriurer e;
catete i per a tots aquella que ja alai,
fet un cura elemental i yolen ampliar-lo.
El curs superior és per a totes aquelles persones que ja renca coneixements de catalä i rolen perfeccionarlos, i tumbé per als alumnes que la
!l'han fet un curs mitja.
La durada d'aquests cursos será de
tres menos. Les lliçons es donaran
cada dimarts i cada dijous, entre les
set i les nou del vespre , i aniran
carnee del proiessor Jaume Aiina. La
matrícula val 12 pessetes, per tot el
cura. Els socia de Palestra nornés en
pasmen
Está

ja Oberta la matrícula a la
Secretaria de Palestra (Corte Catalanes . :, 9 2 , pral.), de les dotze a les
dues i de les set a les nou del vespre.
ATENEU POLYTECHNICUM
ASSOCIACIÓ OBRERA DE
CONCERTS
Organitzada per aquestes dues entitats, el dia 19 del mes que som,
conminará un curset de cinc lliçons
de música antiga i moderna, sota la
direcció del professor senyor Enric
Roig. Per a detallo i inscripcions a
la Secretaria de qualsevol de les dues
entitats, Alt de Sant Pere, 27, pral.,
de set a nou del vespre. Telefon 25o50.

PER A AVUI

Butlletí Pedaüótie
UNIVERSITAT AUTONOMA

un "Consejo Loca! de Primera En-

señanza", constituido por un repreFACULTAT DE MEDICINA. — sentante designado por el AyuntaCatedra de Psiquiatria. — Den/a, di- miento que lo puede ser el propio
jous, día la, a dos quarts d'una del alcalde o un concejal cualquiera, un
1/ny:ha comeneará el curset sobre maestro y una maestra Sanidad, un
"Teories etiopatogeniques de l'esqui- padre y una madre de Familia. (Arzofrenia", a cárrec del professor doc- ticulo 2.° del Decreto de 9 de junio
tor E. Mira i del doctor R., Sarró. de mata
El vocal representantes del As unEl dit curset tindre lloc a la Clínica
Psiquiàtrica Municipal d'Urgència tamiento va propuesto por la Corpo(carrer de Llull, 8), rota els dijous i ración Municipal al Consejo Provindissabtes subsegüents, sota el següent cial.
El vocal médico lo es nato por raprograma: La concepció de Kraepelin, a la Ilum dels coneixements ac- zón del cargo. La elección de vocatuals. — La teoria de Fautointoxica- les maestros será hecha por todos los
ció intestinal. — La teoria. infeccio- maestros nacionales en ejercicio en
sa. — La teoria extrapiranndal. — la localidad, elección que presidirá el
La concepció de Kretschmer. L'actual maestro del Municipio que tenga núconcepció de Bleuler. La concepció mero más bajo en el escalafón del
de Bumke. — Les teories psicoanalí- Magisterio. (Reglas segunda y tercetiques de l'esquizofrenia. Les concep- ra de la Circular de 25 de noviembre
cions d Berze, Gruhle, Schneider, Wil. de 1532.)
La propuesta de padre y madre de
tnanns, Mayer-Gross, W. Maier, Mauz
i Minkowski. Assaig critic general familia corresponde a las directivas
de les actuals teories etiopatogèniques de las Asociaciones de Padres de Fade l'esquizofrenia i normes per a una milia, constituidas legalmente, que
exh.tan en la localidad, siempre que
reorientació del problema.
no tengan carácter confesional. Se
Conferencia científica. — Avui, a convocará en un mismo dia a los pales set de la tarda, donará a la Ins- dres, madres o tutores de los niños
Mudó Cultural Pedagógium (Balines, asistentes a cada escuela nacional, panúm. 2921 una conferencia sobre "El ra que designen, mediante votación,
brillant - el professor de la Faculta: un representante por cada escuela unide Farmacia de Barcelona doctor Mi- taria o sección de graduada. Esta elec.
ravitlles.
ción será presidida por el maestro o
director de la escuela. Los representantes de todas las escuelas de cada
ENSENYAMENTS
localidad, a su vez, designarán, por
ESPECIALS
votación, el padre y la madre, como
-vocales en los Consejos Municipales
Tftole professionals. — A la secre- de protección escolar. La sesión será
taria de l'Escota d'Alta Estudis Mer- convocada y presidida por el maestro
cantil; s'han rebut els segtients titOli: o maestra más antiguo de la localidad,
Perita Mercantils. — Josep Maria o sea, el que lleve más años de ejerCarbó, Francesc Rabentós i Antoni cicio en ella. (Apartado tercero de la
Drets.
Circular de 25 de noviembre de 1932.)
Professors Mercantils, — Isabel
Para ser propuesto vocal en conChoimet, Eduard Estadella, Francesc cepto de padre o madre de familia
Jover, Salvador Pasqual, Lluis Solans, es condición precisa tener hijos que
Bonifaci Sánchez Rojas i Pau Rabies. asistan a la escuela nacional de la
Escota d'Enginyer Industrials de localidad.
Las propuestas antedichas se eleBarcelona. — D'acord amb el que
prevenen les disposicions vigents, i varán al Consejo Provincial para la
acollint-nos a les condicions expres- confirmación de los respectivos nomsades en els advertiments fixats al bramientos."
tauler d'anuncis de l'Escota, les
ciiads d'inscripció de matricula per
ELS ESTUDIANTS
als exámens d'ingrés podran enser
presentades a la secretaria d'onze a
El ball deis Estudiante de Mediuna del mati. tots els dies feiners inclosos entre lt i el 20 de maig vi- cina al Teatre Parthenon. — Ahir a
la tarda, amb extraordinaria animació,
nent.
se celebra el iestival organitzat per
l'Associació d'Estudiants de Medicina
ENSENYAMENT PRIMAR! amb motiu del repartirnent de premia
dels Campionats Escolars de Natació.
Una circular sobre la constituci6
La testa, que comeneä a les cinc de
das Consells Locals. — El Consell la tarda, es traba des de bon principi
Provincial de Printer Ensenyament molt concorreguda, i sobrepassä el seu
d'aquesta provincia ha dictat l'ordre exit tots els altres acres estudiantina
circular següent:
celebrats.
"Ante el crecido Minero de nueEls guanyadors de les proves del
vas propuestas de vocal para la cons- Campionat, a la mitja part, recolliren
titución de los Consejos Locales de entre forra aplaudirnents els premis
Primera Enseriama, motivadas por concedits. Entre aquests premia desreciente renovación de Ayuntamien- taquen els del senyor Rector de la
tos en la provincia, así canto por el Universitat, el de la F. N. E. C., el
cambio de residencia de varios seto- de l'Agrupament Escolar de l'A. C.
res ma estros. este Consejo se cree en If. de C.. el de la Casa Bayer i
el caso de recordar a los interesados de l'Associació d'Estudiants de Melas normas que hay que tener en dicina.
cuenta para el mejor régimen de este
El ball, que acabà a les non, no
servicio, a saber:
va decreixem ni un moment en animaEn cada Ayuntamiento ha de haber ció i alegria dels assistents.

Institut Francès.— A les 19, el senyor Georges Gaillard, donará' una
conferencia sobre el tema: "Les int. :trences étrangeres sur la peinture
iraneaise au debut du XIX.e siecle"
(amb projeccions).
Institució Cultural Pedagogium.—
A les 19, conferencia pel doctor MiravitlIes. sobre "El diamant".
Unid Democratice de Catalunya.—
A les 1930,
. conferencia amb projreccions, a cärrec de Narcis Macó i VaAhir al mati, al passeig de la Rehenal. Tema; "Escoltisme i Nacionapública va bolear un canno. Res/utalisme".
ren
ferides Canne Eldi i Agusti, de
Academia Enciclopèdica Espero
13funtanya, 62, segon, S. AL).— A vint-i-dos anys, i Mercó Canela
les 21 . 3o, conferencia pública a car- Prats, de disset ans-s; la primera,
rec d'Anada Graupera. Tema: "Creen- amb ferides de pronestic teservat, i
la segona, greu. Foren traslladades a
cias y supersticiones...
Agrupació d'Esquerra Republicana l'Hospital. La segona no va poder
del Poble Nou (Llull, 218).— A les declarar. degut al seu estat de grave22, conierincia pública sobre el tenia: tat.
— A un empleat del Banc Anglo''Les falles de Valencia ['resol de Valencianisme", pel president d'Actuació Sud-America Ii ronaren un plec que
Valencianista d'Esquerra, senyor Pere contenia 3.500 pessetes en el precio
Mira.
mornent que sortia de la Casa de
A
rreus.
Centre Catea d'Esquerra el Clot. — Co_
A les 22, conferencia per Maria Dostibdit francés Jaccluea
lors Bargalló. Terna: "La dona mo- lavalle Pasteur, (me passa uns quanta
derna en la Política".
dies a Barcelona, li robaren de din:,
Casal d'Esquerra Republicana del del seu auto una maleta que contenia
Camp d'En Grasset.— A les 22, con- Mies i efectes valorats en uns 5cs000
ferencia pel senyor Agustí Cohi. Te- trenes, aprofitant uns =menta que
ma: "El teatre, font de cultura".
el deixa a la plaça de Catalunya.
— A Festabliment crAntoni Cobol Onts, del carrer de Llana, mimes(' 50, es va cometre ahir un robatori
de 990 pessetes en diner i diversos
generes el valor deis quals el propietari de l'establiment encara no ha
APLEC DE LA SARDANA
pogut
DE MATARO
. primera hora de la tarda
Euguany, el Grup Sardanista d'altir es produi un incendi en un tilade la Societat tris, de Mataró, gatzent situat al carrer de Valencia,
celebrnrä el seu y Apler de la 121, propietat de Josep Sala. Es creSardana, que !indita lloc a la fiaren unes guantes bales de palla. Hi
Deu BUrrirle, d'Argentona, mal( acudiren ele bombees, comandats pel
i tarda , i a la plaeu sie la Ni- cap senyor Torres, els quals apagabertat. a la nit, el dia 13 de maig ren Ftneendi al cap de pocs montents
vinent.
— Agtist i n\''aatils i Sola, ea produí
dlavere°me
Els extensos programes que ferides a la mi «guerra
mentre treconstituiran l'Aplec seran ere- ballava d'ebeniata en un taller del
culata per les renomenades cu- carea de l'Eat.
Mes . La Selvatana j Els Mont— Carregant urt carro a la Rambla de Catalunya, a Francese Gasol
grIns,
A Jutjar per l'entusiasme que Gascón, de trenta-set anys, ii esigue
ha despertat armen (liada sarda- al damunt una planea de feral. &lid
nista, es preven que serh un èxit. masegaMent del dit gres del peu dret
i una ferida a la cama esquerra,
pronòstic grell.
— Al carnee de Valencia, entre
els de Brue i Gimas, un autemebil
atropella Salvader Alba i Torradella,
Pg. de Grada, 44 de dotze anys. Li causa diverses feridelt a la cara i en altres parte del con,

Eis Fets Diversos

LES SARDANES

y

J

CÓNFECCIO
de cortinatges,
cortinetes
fundes

de

pronòstic reservas.

Fou auxiliat a la Casa de Socors de
Gracia, i després traslladat a l'Hospital Clinic.
— Ahir al mati, al carrer de Mur.tanya i prop del del Clot, toparen el
carro que guiava Manuel Ferrer i
Moguer, de trenta-cinc anys, i el camió 10461 B. El carreter resulta amb
lesiona de pronòstic reservat, de les
quals fou curar al Dispensari de Sant
lis ariiça
taín,ril:on passà
A
la Clínica
— El propietari d'una impremta
del carrer del Consell de Cent peg i
a l'iniant de vuit anys Lluis Llopis i
Llopis, aprenent de la casa. Li produi una ferida contusa amb hematoma i commoció cerebral, de pronóstic reservar.
— La senyora Rosa Schmid ens
prega que fem constar que Victor
Netteren Garcia, que havia manifesta t hacer estar agredit per la dita
senyora ¡ un fill seu, entra amb una
clan falsa al seu pis i pretengué endur-sin el net de la dita senyora, a
la qual cosa s'esposa i oferi forta
resistencia. Fou agredida amb la rlata
que duia Ketterer.
— Ailir a la tarda, en passar un
camió pel Parallel, davant les tnuralles de la caserna de les Drassanes,
va caure de dins un noi de catorza
anys anomenat Agusti Aguilera Garcia, i es causa tan greus ierides, que
mori instantániament. El Jutjat de
guardia acudí al 'loc del jet i ordena
Faixecament del cadáver i el seu
trasllat al dipòsit de l'Hospital Chnic.
— Ahir al mati ioren atropellats
per un camie Menee Camila Prat
Eloi Aguan. A la primera, de deu
anys, ami) domicili al carrer de Besalú, 33, baixos, l'atropellament
produi l'amputar ió traumática de Fantebran dret. Els facultatius de la Casa
de Socors de la Ronda de Sant Pere
qualificaren el seu eStat de greu. Fou
tresnadada a la clínica "L'Alianea".
El segon, de vint-i-dos anys, amb
domicili al carrer de Cdrsega, 478,
fou curat de contusione i commoei6
cerebral, de pronòstic reservar.
— Joan Costa Girald va denunciar
al/ir que d'un =gateen de herretena que posseeix a l'Avinguda del /4
daharil li han sostret genere& per valor de cinc mil pessetes. Sospita que
Fautor de la dita sostracció és en
individu que havia trebanat a la ces

— Josep Jiménez Trallero, de
vint-i-vnit anys, domiciliar al carrer
de Santa Agueda, número 28, primer
pis, el qual, segons sembla, te pertorbades les facultats mentala, es
;linea des del balc6 de casa sera
al earrer. Resulta amb feridee contusea al cos i la fractura embrida peus. cota a dependan.

9e-

PUINJOITAi

lainecrea. 11 d abril de 1934

ARCELONA
9

•

4a. Mar i 1 Aire
SEMAFOR DE MONTJUIC

A les 712 sOrti l'avió cap a
Casablanca amb corren , merca-

Observacions meteoroläglques:
;seta vent al N. U. trece,
ce dar. fina a les vuit que ha
a( el vent al O. s. U.; al niigO. S. U. hwJL frese, cel anda
aluS i boritzons borrosos, i
ponent S. U. ainb la malean
mar marejada del S. o. i
cercha queda amb celatges.
JaròmeLra ;51. — 1er ä in eI.

deries i 5 passatgers.

goviment de ralsells a posta
sol. — Demoren a l'E. un
-cuatí goleta i una goleta que
en pepa. a un pallenot a mi,- de doa pals que paaazi a l'O.
, S. una balandra que passa a
aant, i un pailebot r una corla que passen a ponent, u al
U.

una polacas goleta a un

iebot que venen en popa, t
a fragata de guerra italiana 1
pailebot de dos pals que pasa rE.; dos bergantins goleta
rebolinen, dcrs pailebots
sotiar que van cap a la merma
aezeiG; de vela llatina tres fa:ros cap a diverses direccions
,Ps cap a aquest port.

MOVIMENT DEL PORT
Vaixells enteras. — De Cartapasaalgers i narreamo
a general. el vaixell -Sagunto";
santa Iaabel, Tenerife i Late
has, amb corren, mercadea 1 40 passatgers, el vaixell
i.egazp1"; de Palma, amb cormercaderies a 29y passatrs, la motonau postal "Ciudad
Barcelona - . tots tres de la
Transmediterränia; de 66a i 31arsella, amb carroza
_eral i de trànsit, amb 6 pasagers per a aquest port i 29
tränsit, el motor ciaren es-

:vol "Cabo San Antonio", del
az s'lar Fill de Rómul Bosch;
arnb carbó mineral, el
haca "Gumersindo Junquera",
l e; senyor Domènec Mumbrú;
Ihrna i escales, amb càrrega
i de trànsit, el vaixell italià
'hbaudia", dele senyors Fino- de
Condernines; de Sunderland i
sales, amb carbó, el vaixell data-Krusaa", dele senyors Avilés
cazar; de Marsella, amb arrue
p general i de tränsit, el motor
azes "C. II. Ti. Sass", de l'Agena Mrta Delgado; de Mac -asar
escales, amb càrrega general
se trànsit, amb un passatger
transa. el vaixell holandès
'Kertoaono", dele senyors TaFills.
-Rapido", de Torree:a. ami) sal, i el "Galicia", en
sal. de 'Valencia; el vaixell aleny -Bellona - , de Brema j Aralers. amb càrrega general, de la

L'avió aeropostal que sorti el
die 1 d'abril a les 816 cap a
América del Sud, arriba a Ato
Janeiro el dia 7 a les 11 hores:
a Buenos Aires el dia 8, a les 15
llores, i a Santiago de Alle el
malea dia, a les 2 2 bares,
Aerbdrom de PAeronAutloa Naval. — Proceden( d'Eatulgard,

asid) escales a Ginebra i Marsella, a les 17 . 15 arribä
"ROHRHICH D-1314" iimb correal. mercaderies i 1 passatger.
Procedent de Madrid, a les
1630 arribä l'avió "FOKKER 8
EC.-AKK" amb correu, mercaderies i sense passalgers.
A les 8 10 surtí l'avió "JUNKERS D-1089" cap a Estutgard,
amb escales a Marsella i Ginebra,
anib corren, mercaderies i 1 passatger.
A les 930 sortt -FOKKER 11 EC'-PPA" cap a Madrid
amb correu, mercaderies i 7 passatgers, entre ells els diputals
senyors Tonläs i Piera, Pellicena, Nadal i Palet.
Base Aeronaval. — A les 7
sorli l'hidroavió italià "1-AYZI
cap a Marsella, Gin' nva i Roma
amb t'Entren, mercaderies i 3 passal

Grosche Kopp, Erich van de Port
Scharf, Alfred Marimin Gener, Ferran Tobal Coll, Pau Pagés i Fontanills, Isidre Canela i Pta. Ericn
Schuster Klernpp, Cesar Tapparello
Conti, Enriqueta Second Bragado,
Limite Smilovich, Otto Stengelin
Banhardt, Pau Brasselinann, Caries
Albert Giacomelli, Fritz Kempter,
Max Cornbluch, Rudolf Theunert,
August Toepiets Steffi Vaschner,
Otion Barroso Duarte, Alfred Fedi
}Insoló, Maxim Manuel afestraud,
Pere Nefonte, Unís Rieunier, Charles Baria Brandicourt, Vicenç Rochel
Rodríguez, Francesc Fedi Rumba, Horari Gardiner, Karl Erich Kuehlenthal,
Josep Zaaetti Balsari, Osthalio Alcochner, Ernest Pilz. August Pierre
Arús, 1-1U15 Bertrand Seqüela, \l'alter
Blauer, Lluís Benet Bertran, Itala
Criare de Aeherli, af axim Haeusheer,
Walter Herrfahrt Mata!.

TROBALLA
A LA PLATJA DEL PRAT

Amb referencia a la barca desapareguda de qué parlàvem en la
nostra editó anterior, liern dafegir que ahir al mata forera descobertes, davant la platja
Prat de Llobregat, les restes
d'una embarcació que hom suposa que poden esser les de la

barca de pesca "Amparo", que PS
Otra com a desapareguda des del
diumenge a la larda.
Per aquesta Delegació de Pesca es fan els esbrinarnents necessaris per tal de comprovar si
efectivament perlanyen a l'esmentada embarcació.
Segons se'ns ha manifestat,
tripulaven la barca "Amparo"
dos bornes en lloc de cinc, com
s'havia indicat de bell antuvi.

VIDA CUiPORATIVA
La Comissió de Foment de l'Associació Protectora de FEnseneaga Catala-

na ha pres Facord d'assenyalar ell
ei dia 3 de juny per a celebrar la
XI Festa dictaste i Flore.
També té el projecte d'organitzar una
Diada de la Protectora.
Aquesta Comissió va acordar el següent: cooperar amb entusiasme a la
catalanització de la Guía Telefónica;
reunir a Poblet els representante de les
delegades tarragon ines per a canviar
pressions sobre la campanya a emprendre per aqueiles comarques a favor de
la Protectora.
A proposta de la mateixa Comissió,
el Comed directiu ha nomenat una Po
-nesiaformdpl entos
les seves comisSions permanents perque
estudiin la realització de la projectada
Assemblea de representants de les delegades.

El regias de restes.— El Grerni
d'Alimentació del O. A. D. C. I. recorda a tots els dependents confiters, xarcuters, etc., que atenent el
que disposa el laude del 31 de deseó,
bre de 1933. en la seca part referent
al régini de festes, el propvinent dissable, du t4, hauran de deixar de
treballar a les dotze del migdia.
Enser!» recorda als patrona, que en
compensació de la mitja testa que
treballaran Iturs dependents , hauran
de concedir-los un dia sencer de
lleure, precisament dintre la setmana
següent.

D'interes per ala obrera de les cap.
ses de careó.— La Societat d'Obrers
de Canses de Cartró (U. G. T.), recomana a tots els atarees craquest ralo,
que en compliment de les bases de
treball, els patrons vénen oblígate a
pagar les festes del 14 d'abril i primer de maíz. Les apearles de aren
fet, segons les mateixes bases, han
ELS OBRERS
de cobrar el día festín amb el maAssociaci6 d'Obrera Parats de Ca- teix jornal, com qualsevol altre dia
talunya.— Aquesta entitat ha fet Mi- le treball.
ne un nou manifest adreçat a l'opiConvocatöria.— El Grup Mutualisnió pública, en el qual lamenten que ta de l'Associació Obrera de la Prema desgrat del temps transcorregut fent sa Diaria de Barcelona convoca tots
gestiona pros del Govern de la Gene- els seus adherids a reunió general
ralitat per tal d'arabar atnb la situa- p er al vinent diumenge, dia 15 , a dos
da- precaria dele treballadors en atur quarts de dotze del mati, al seu local
forçós, encara no s'hagi trabal la so- del carrer de la Portaferrissa, 9, prilució al seu angoixós conflicte.
mer. per a donar cornete de l'estat
Associaci6 d'Obrera Empaperadors. de l'agrupació, aprovar el balan; del
Diumenge que ve, a les deu del darrer exercici t renovar els carrecs
mati, aquesta entitat celebrara as- de la Cornissió administrativa que reescalada al seu estatge
glamentäriament han de cessar.

Noticies Soltes
Retada dels ohjectes trobats a la
vía pública i dipositats a la .Majordornia .Murncipal a disposició de bes persones que acreditin que els pertanyen:
Una maneta per a autorsóbil. Documents a nett d'Andreu Orozco
Martínez. Un passapart a nom de Paul
Viam. Un portamonedes de pell amb
inicials que conté meallic. Ulla clau.
Un c;auer amb dues claus. Segells de
Correu. Una ploma estilogräfica. Una
Ilibreta de la Caixa Postal d'Estalvis
a ncrn de Ferran Lluis Soriano. Una
bossa maletí que conté instrumente
de cirurgia. Un braçalet i dues claus
lligades amb cordill. Un portamonedes
de pell per a horte que conté metallic i una medalla esportiva. Un rellotge p er a senyora. Un clauer amb
quatre clave. Una ploma estilogràfica
i unes ulleres amb estoig. Una cartera amb documente a nom de losen
Leonarte. Una cartereta que come
lletres, una medalla i ntetãllic, Dure
fundes que contenen una tanta i una
cadira pleeable5. Una bosta moneder
arnb tanca cremallera.
Han cornernat els p reparatius per a
celebrar la Diada de la Dependenta,
q ue segons ens comunica la Comissió
or g anitzadora tindrà lloc el proper dia
5 de maig. Un de:s oriacipals festivals tindrà lloc a la nit de l'esmentat
dia i al teatre del Boas on se cectirara el ball de g ala am b nldtd de
l'elecció de "Senyoreta Dependenta
1934".

mes de fer practiques amb la Máquina
que han d'usar en el certamen, a fi
d'entrenar-se,

EL DESDEJUNI
El Phoscao constitueix l'aliment ideal per al desdejuni.
El Te i el Café no fan més que donar una fuetada
a l'organisme, mentre que el Phoscao nodreix, fortifica
i estimula, sense cansar l'estómac ; convé per a tots els
temperaments i el seu règim és aconsellat pels metges
tant als sans com als malalts, als convalescents, als
anèmics, als aclaparats per excés de treball, als ancians,
a les dides i a tots aquells que digereixen amb dificultat
els aliments corrents

A l'Hospital-Sanatori de l'Esperit
Sant. de Santa Colonia de Gramanet,
durant el mes de mar; passat han ingressat quinze malalts; n'han mort
cinc; n'han estat donats d'alta sis, tres
¿'elle completarme guarits, essent de
4525 el nombre total de les estades. Són
assistits en l'actualitat 147 malalts. Han
estat practicades durant el passat Inés
cinc intervencions de cirurgia majar marica.

UNA NOVA ENTITAT CULTURAL

Ateneu Popular de Gràcia
Dilluns lingual lIac l'assemblea
de constittició de l'Ateneu Popular de Gräcia, que te l'estaiga
social al carrer de Salmerón,
número 6.
Després d'aprovar el text definitiu dele Estatuts, es procedi
a l'elecció del Consell executiu,
el qual queda format de la manera següent
President, Miguel Ferrer ; vinepresident, Manuel G. Alba; seerelari, Josep Lluis; vice-secretari, Rainun Matabosc; tresorer.
Bartomeu Arman; comptador,
Manuel Collas, 1 bibliotecari, Josep Tresens.
L'assemblea acordä anar a la
creació immediata de les Seccions següents; Ciencies, Educació i Instrucció, Estudis Politics,
EcOntunics i Socials; Estudis té:nies, Medicina 1 Higieue social,
Educació infantil, Secchi femenina, Cinema j, Folografai amateur, Música, Arquitectura, Urbanisme i Decoració, Esperanto.
Excursionisme I Vol a vela.
Els presidents de les Seccions
i el Consell executiu formaran el
Consell directiu de l'entitat.
Els socis que encara no s'Iragin inscrit a cap Secció sán pregats de fer-ho com Inés aviat
d'acord amb el que disposen
els Estatuts.
Les adhesions poden adreearse a l'estatge de l'entitat (Salmerón. 6) tOls els dies feiners,
de set a nou de la veta.

En el transcurs del mes de mar; passat les estades causades pels malalts a
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ,
Combalia Sagrera.
a l'Institut Mental de la Santa Creu i
Valses sortits. — Distància
a l'Hospital de Sant Llatzer són les
seciients: Malalts. 16.15'3; rnalaltes.
:livegada deis vaixells que han
169)2: IlatZer4115, 372: Ilatzerines. 279;
aatit: lora d'horitzó es traben
alienats, 9.94o; alienades. 13.567. Total,
espanyols "La Guardia", aulb
57.303 estades. En el mateix mes el;
cárrega general, cap a Tarragoserveis fets als Dispensaris de l'Hospira del senyor Josep Gilabert;
tal de la Santa Cree i Sant Pau sOn els
en Ilast, cap a Torreeegiients: Medicina general (doctor
‘ :.ja. del senyor Domènec MumPrats), 309; medicina general (doctor
hui - Santurce", en hast, cap a
Entapé), 320: medicina infancia (doctor
Can:T, - Urdiales, de l'Agència
Martínez), 686; cor i vasos (doctor EsEl Corleen directiu de la Societat querdo). 707; aparell digestiu ;doctor
dna. Witty; ele holandesas ' Tií5', amb càrrega general, cap a d'autors de Catalunya posa a coneixe- Gallard), 494: tisiologia (hornee i dokova, 1 "Deucalions", amb ment dels compases socis que l'Assern- nes), doctor Rabentós). 832; cirurgia
itaega general, cap a Sant Feliu blea que no pogué celebrar-se el 1 4 de general (doctor Ribes i Ribes), 264; ciOt'25
tinda
de nell naois , tots dos dele senyors mar; per circurnstancies d'ordre,
rurgia general (doctor Corachas). 485:
dia 12, al domicili cirurgia general (doctor Soler i
Taaveua i Fills; el noruec "Tore lloc el dijous vinent,
social (Avinguda del Portal de l'An- 383; cirurgia infancia (doctor Oliver
Ja:;, amb càrrega general, cap gel, 6, pral) a les onze del matí.
Gama), 733; sirurgia ortopédica i tua fiènova i Nàpols, deis senyors
berculosi osteo-articular (doctor VilarFls de M. Condernines; l'angles
l'Acadèmia
vespre,
,
a
les
set
del
Aval
-C Mderón", amb eärrega general i Laboratori de Ciències Mediques de dell), 362; tramatologia (doctor Bosch),
302; urologia (doctor Mestre), 265; giCatalunya celebrara una sessió necrolófe tränait, cap a Sant Feliu
G ufzols, dels seny o rs Mac An- gica deificada a la memòria del doctor necologia (doctor Terrades), 66o; obstetrícia (doctor Guillem Ribes). 77; ordrews i Cia.; l'alemany “Proci- J. Freixes i Freixes, en la qual secan talmologia (doctor Ignasi Barraquer),
is". amb carrega general de llegits es següents treballs: Dr. Bona- 2.503; caorinolaringologia (doctor Grau),
ventura Clotct, "El Dr. Freixes, com
' 1a ranr. cap a Génova • Nàpols, mesare"; Dr. Jcsep Cornudella, "El 1.65o; estomatología (doctor Carel),
Kusche
i
Baguen,
is
senyors
de
tioo
Freixes, metge de l'Hospital"; doc- 466; dermato-sifiliografia (doctor 'TorStartIn; l'espanyol "Cabo MP- Dr.
tor H. Puig i Sala, -El Dr. Freixes, ta), 1.16; dermato-sifiolografia (doctor Noguer Moré). 1.082; radiumteraLY' r" , amb carrega general, cap acadèmic".
Pia (doctor 342; eleetroteraBilbao j escales, del senyor Fin
La Mútua Fiveller, societat catalana pia i neurologia (doctor Lluis Barrade flérntil Bosch; el correu -Ciaquer), 860; rontgenologia (doctor Cocelebra
darrerament
Jad de Barcelona", amb passalge de socorsos mutus,
c arrega general, cap a Palma, la Junta general, en la qual queda cons- mes), 293. Total, 15.211 serveis feas.
titnit el Cnnsell directiu pel present
;e la Cia. Transmediterränia.
exercici en la forma següent: president.
Ilem rebut de l'enginyer cap de la
Vela, — El "Juan Maria", a ilib
Meidet Garcia; vice-president, Adoll
Catalana dels Ferrocarrils de
'A mena cap a Eivissa; el "Vi- Coll; comptador, Ramon Vidal; vise- Xarxa
c ente Ferrer', amb ciment, Gap comptador, Joan Torres; tresorer, An- M. S. A la següent atenta comunicad&
que agujan en atoan dels interessats:
a V alencia; el -Cala Galiota", toni Broggi; vice-tresorer, Joan Viura: "Vist el prec molt enraonat adrecat a
enb carrega general, cap a Pal- secretari. Toas Torralba; vice-secretari. aquesta Companyia per mitja del peribIra; el "AntOnio Matutes", anib Josep M. Benítez; vocals, Antoni Ma- dic de la costra direcció (dia 6) relaAntoni
erega general, cap a Eiviesa; ria Batllori, Agusti Campa,
tiu a rúa o ahíla que fan del xiulet els
" l Galicia", amb cimeni, cap a Oliva, Antoni Ferran, Lloren; Sala, trens que cirrulen a la nit per la rasa
Ramos Jimeno i Rafel DelcIós,
del carrer d'Aragó, em plau fer-cos saber que hem reiterat al personal de
Tracció la recomanació de limitar l'ús
d'aquell senyal acústic en els casos en
MOVIMENT D'AVIONS
que sigui absolutament indispensable, i
de fer-ho amh la mes gran moderació."
AN1R
Aeródrom de l'Alr Franca, —
ELS JURATS MIXTOS
h-,, edrAil de Tolosa, a les 6.57
Els iniciadors del 11 Concurs Femeni
Les
cartea d'identitat profetsional.— de Mecanografia, que ha de celebrar-se
arnbá. [avió ainh corren. meresEls Jurats Mixtos del Cerniere i ale a la nostra ciutat el proper dia 15, de1 2 paesalgers.
i Oficines. in- sitjant donar Sota mena de facilitats a
Pr ocedent de Marsella, a les Banca. Assegurances
teressen amb urgencia dele sabdits
6'i l arribà l'avió amb corren, estrangers que conté aquesta relació, les senyoretes participants, han decidit
ampliar les hores halada per a realitzar
le rcaderies i :3 Pasgatgers.
que es personin a les seves oficines,
Pr ocedent de Casablanca, a les Passcia de Gracia, 75, nertessol, Q ual- prictiques a l'Acad è mia de Mecanogra1 2'23 arriba Vació amb correu, sevol día feiner, de sis a vuit del fia "Hispano Olivetti", domiciliada a la
raere aderies i 5 paasatgerß•
vesnre, menee els issabtes, per tal de Via Laietana, número 37. Per comerilent, a partir d'avui, totes lea l'enyeteA laß 1 243 sortf l'avió cap a notificar-los un assumpte referent
d'idea- tes que slagin inscrit per a prendre
Teloaa amb correr', mercaderies la seca soHi c it u d de "carta
acutitat". Senyors : Miguel Chala, Abe- part co l'esmentat concurs, poden des
• 5 Passatgers.
Conti, Enric Conti, Gustau dir diariament la dita Academia,
lard
A. les 12'41 sortl l'avió cap
de les noti del matl a les dues de la tarlif arsella amb corren , mercade- Nauckhoff, Maria Simonet Kuoni,
Ernest Juan Pfister. Caries Reina da, i de les tres de la tarda a les nou
nes i Sense passatgers.
Carda, Erneot Nery Rostell, Harry de la nit, on, gratuitarnent, ele tara per-

L'ACTUACIO SOCIAL

DIA

•Att,

Lliurament de la medalla
d'or del Foment de les Arts
Decoratives al senyor Pere
Ricard i Marés

HOSCA°
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Borsa Finances Mercat de Ilota
Moviment borsari
MERCAT LLIURE
Dintre l'encalmament general en
el negad d'especulada, s'observa en
:a majoria d'accions una gran termesa, puix que si be no es ian operadone. els canvis no penden terrena-.
sisó que, al contrari, adllu e es yeti
millorament en alguns delle, cona
són accione N o r d, Transversal,
Tramvies, Aeri Montserrat (aquestes
darreres acusen !Imita fermesa).
Tasca fixada pel Mercat Lliure de
Vaiors en la reunió de Borsa:
Tanca Alga o
Dia so anterior baixa
Valors
5310
Nord
Alacant
4720
\I. Rif
13650
Explosius
-18 ' 25
Colonial
17125
Aignes
6725
Montserrat
6'io
Petrolets
5i23
!fallieres
156—
Ford
Tra
reign,s.evreer:al42 3: 2505

52'95 +615
4725 —605
6t.00 +025
13603 —0'15
+625
4800
171 . 50 —025
66'50 +675
6'15 —005
51 . 50 +675
146— +t'ea
'
4.233 :02 05 +050

4 per cent, amb pagues operacions;
ala mostrat quelcom mes ferma la
serie A, i les B i C, quelcom mes
iluixes. L'interior ha seguit amb mes
empenta la tendencia de puja, i s'han
vist sollicitades totes les series; els
Amortitzable 1927, amb impostos i
sense, ierms i amb tendencia a pujar; els altres deutes de l'Estat, amb
escàs negoci.
Les obligacions de la Generalitat
han tallat capó recuperant un quart
per cent; els Ajuntaments de Badalona han remuntat un enter; les obligacions municipals han refermat la
tendencia de puja, i han guanyat terren'. tant les 4 Vz com les 6 7e,
particularment aquestes darreres; les
Diputacions 4 !A 7. . sostingudes, i les
6 %, termes i en Puja.
Les obligacions ferroviaries, quelcom indecises i anib poc negoci;
guanyen terreny els Alar a Santander, que de 75'75 P assen a 77 %
(+1.25).
En el sector de navileres, les
Transatlàntiques 5 ;ti especials
guanyen dos entere, i les especials
6 passen de 89 a 89'75 (+0.75);
Unir', Naval de Llecant guanya mis
enter en cotitzar 83 %.
les obligacions d'aigua, gas i clectricitat gitaneen un enter les Barcelonesa d'Electricitat 6 Ya: Energia
Elèctrica de Catalunya 5 % passen de
87 a 89 • (+2'00); per contra perden mis enter les 6 7c, i Unió Eléctrica nie Catalunya puja mis enter
en cotitzar 96. 50; en el grup d'indúsfries diverees. H u II e r a Espanyola
1924 guanya liii enter i mig en cotitzar flo'on.
En accions comptat el negoci ha
estat nul.

Tramvies O . 33 003 225 +0.75
5325 55'50 —1'75
'.F3
rs azdies P.
7000 —0.50
69'5o
16'75 —0'73
Docks
La tanca anterior dels Tramvies preferents es del 2 de mate; la de l'AsAmb una gran concurrencia plan
a,d,a, td. el dia 28 de niarc, i la de Cresocis i invilats, va celebrar-se d it i Docks, del dia 8 de mar; prop'
al Foment de les Arts Decoratives l'anunciat acle d'homenatge
BORSA AL COMPTAT
al senyor Pere Ricard i alares,
Es pot dir que han seguit la niateiex-president d'aquella enlitat.
xa tendencia que abans-d'ahir els denDurant ei bienni 1932-1933 el les de l'Estat; el deute Interior al
senyor Pece Ricard exeret la pre_
sidencia del Foment amb cal zel
i un esfore tan fervorosos. que
l'agraiment dele consocis fou
palesat en ocasió d'ésser-li conRONDA DE. SANT PERE. 3
cedida la medalla d'or del l'oment, a iniciativa de l'actual
Consell Directiu.
Davant dele assistents. el seLa gran novetat de la "Diada del Llibre"
nyor Jaume Marco, actual paeaident, i que ja ho iota amb antet
serà
rioritat al senyor Ricard, pro'Hincar un breu parlament enallint la tasca que tan esforea(lamen havia portal enclavan(
l'hoinenatjat. El senyor Ricard
agrat amb paraulea plenes d'erecicló l'endreça que ii era dedicada i digné que servarla la medalla del Foment amb pregon

Forqa concorreguda va 4sser
la sessió d'ahir en aquest mercal, perh les vendes no foren pas
gaire ¡mportants, 1 si b6 en alean
sector horn vele mes interés que
en dies passals, en canvi en altres la paralització era gairebé

completa.
Blattt: Continuen ferms Igualment i amb poca oferta, però
aquests compradors, davant les
manifestacions del conseller d'Agricultura de la Generalitat,
sitan mostrat molt retreta i
sense desig de fer compres, esperant tan sois sj vdnen algunes:
disposicions. Per aquest motiu,
dones, l'única venda registrada
ha fou procedent de Navarra, a
passetes, darnunt carro ori-

gen.
Farines: Tal com frien av i neta en la riostra clarrera inform a ció, aquestes han sofert una
mica d'augment en ele preus, si
bel no arriben encara a la taza
que es disposa per qui te cura
de fer-ho. Amb tot, però, el desig
venedor prou que hi es; ara sols
manca que s'arribi encarrilar
el negoci cona cal, estalviant perjudiels a altri.
Despulles: També s'han aferma t algunes classes, 1 en altres

segueixen eostenint-ae.
Ordi I olvada: No varien per
ara els preue, i si alguna venda
es porta a terma amb ordi, h¡ As
procedent de Castella, a 3i pessetes, origen, 1 encara per a remetre fora d'aquesta placa, can
n • ls compradors d'acf cumplen
amb alguna existencia i rolen
esperar el darrer moment a tu
cap comprn.

LLICLIEL IA CATAL•14041 Anuncis oficials

U HISTORIA 1E CATILINI1
(Politice)

afecte.

Seguidament foil servit tan
lunch, 1 l'a c te transeorregua
[larga estima en plena aniiinich",
i companyonia entre els coneurlents so aquest arte d'hornentitge
i simpatia a la perseveratiça del
,,enyor Pere Ricard.

per Forran Soldevila

Un bell volum relligat en tela: 15 pessetes

FEDERA010 DE •A16011
I BANQUERS DE BAROILLONA
—
AVIS AL PU13LIC
Declarat festiu el dilluns
nent, dia 16 del present mes
d'abril. ensems que els ctles
i 15 del mateix mes, amb motiu
de l'aniversari de la proclantació
de la República, i disposat per
Ordre de la PresIdnria del Consell de Ministres que sigui consideral cona a inhäbil o ferial
per a tole els efectes eivils, jsurnereantils i administrabas, els Banca de la placa HMdran tancades Ilurs oficines al
pdblie dnrant l'esmentat di& 16,
Iguelment que ele dos dies an-

terinre.

Barcelona, 10 d'abril de 6931s
El prealdent,
Josep Peu Le«
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ESPECTACLES
Testres

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia de JOSEP SANTPERE
Aval, ilina,riet s,vtakcii ,il s les cleu:

GRAN TEATRE DEL LICEU

EL REI FA TREBALLS

Demà, a dos quarts de den de la n11,
FORÇATS
estrena de ropera basca en tres artes.
del mestre Jesús do Gurld), AMAIA, pels d'Alfons Roure 1 música del mestre Sunyer
notables artistes labalbesco, titirite, 0101- 190 vcslIts nous de la rasa Carol and
zola, l'Orfed Euzko Ahesbatza, c 1 s aspa- Mart'. 11 deenraclons novas de 1301110.
ladanzaris. els Isistularis, 930 eseoutants. Lluts 1 Fluye. Ballables de Roberto. Garlo,
Meslre director, Lamole de ()Manan. DLS.
Jazz, pianos
sable, tarda: festival de germinar bascaDenlä. (11.10115. larda I nit:
°aula, per l'Orlad Euzko Abeshatza, l'OrEL REI FA TREBALLS FORQAT8
fed Catará I /a Banda Municipal. 500 ase- Es dos/a:oso
a tots els centres de iticalcals
e:dardo. Es despatsa a compladorla

OLYMPI A
TEATRE ROMEA
CIRC EQÜESTRE
relaten 19691
OefinttIvament, darrera sctmana

de EL

DIVINO IMPACIENTE. Popular, buramhis
a 0 . 9 0 pres. 1, les 315 l a les 1010.
191 t 192 representarrons de EL DIVINO
IMPACIENTE, de Jamas M. Pernen. /U f anabas triomf d'Interpreta/u& per Ricardo
Calvo, Alfonso Mullo:, Resulto Iglesias.

Majestuosa presentació. ands escenogratia
de Burmann. Vagan aquesta obra, que
reuneix els milfors valora de 'escena espanyola. Divendres, sensacional esdeveniment, benefici de/ glorlös actnr Ricardo

Calvo/ per nnica topada, REINAR DESPUES DE MORIR, una de les sea-es mes
genials croaclons.

TEATRE NOVETATS I
Companyla brida LLUIS CALVO

Tarda. 430. AlInglieS des de 2 pos- !
sales, LOS CLAVELES, por Lolita
Vila 1 Antonio Miras

LUISA FERNANDA

per Planes, Vila, Goclay01, Izquierdo, I
Palaotos, Ruiz Paris, Baraja, Llanos.
etc;tera. MI, a les In, LA ALEGRIA
DE LA HUERTA , BOHEMIOS f LOS
CLAVELES, amb superhs repar11-

sienta. Vagan cm/Mil,. Donrk, tarda,
gran malineet BOHEMIOS, per 5.11bert 1 Miras, EL CANTAR DEL ARRIERO, pel tamos divo Marcos Redondo.
LA ALEGRIA DE LA HUERTA. :SIL
l'unció per a donar /loe a
no hi
assaig 00 conjunt de la pi opera

coterna

LA CHULAPONA

34540
Avul, dimacres, no hl ha funcld. Deniä,
dijous, larda, a dos quarts de 5, 1 nit.
a /es /O, un salarle 1 varia' superesperta ele internacional de prImerissim ordre.
en el qual primen part 24 airaccions noves a Espanya, 1 Integrarles per 64 artislos que formen el seguent
PROGRAMA MONSTRE
MORENOS, modern styl Jongleurs. 4 OLGA-STATUS. 4, els asos de la persa, vede/.
tes iin
Winier-Hardell de Berlin. 3 DARVILO, 3, hellisslines acróbatas conrorsioIIISIeS del Ciegue Medran°, 5 CHRISTIANS,
5, meravellosos saltadora a la bascula.
9 HOG-WONG, 9, la mIllor Honra: Japonesa d'Europa. procedents del Palladintel
do Londres. A Mural, a piare:: GERMANS
DIAZ, els asos tle la grada, 115 milinis
floWBS de l'epoca. Novellt, Originalitat,
L'ELEFANT-REVUE, del capita Wahl. Oriainals 1 dIvertits mies. 8 ZENGANOS, 3,
los illiernes vIvents. 7 OLIV8ERS, 7, la
mIllor Rompe escandinava. 4 KADEX, 4,
emocionan/ arte arel. BOWDEN-GARDEN,
ola eleliSleS chmico-Durleseos de l'anpire.
YAUSSIE, el hangar boxador, atraceIn es•
portIva que s'Aura 1 aplaudlrä tot Barcelona, número de grandins Axil a Europa I
America
Director de Pista: M. Serrano. AugUSIOS
de soireet Papi, Antonio, Miguel, lila I
Toni. Orquestro
,.ildr-licat Muslaal
Catalunya, dirigirla pol mestre Javaloy.
L'empresa de l 'Olympia adverteix al pfi•
blic que, a pesar de- l'enorme prossupost
d'afines! superespectecle Internacional, rr_
giran els popularissims pr •eus de 3 penates butaca I 1 pta. l'entrada general. Es
despatxa a comptadoria i ds centres de
localltMS de la Placa de Catallinya I del
carrer d'Alrlana, 12
Cada nit, grana funciona
Tetaron

Barrer ella del

nerayellOa film

FELIPE DERBLAY
Dama estrena de
SE HA FUGADO UN PRESO
per Juan de Landa, /instila Dial
1 Ricardo Nütlez

PUBLI

CINEMA

mil/es

El

miis grati Stil

de la

lrtopor.rda

LA REINA CRISTINA
DE SUECIA
per Greta Garbo, John Glibert, Lewis

Stono I Ilan Keith
ProdUcCIA Metro GOldwyn Mayar
localttals amb tres elles
d'antletpael6
Nota: Aquesta pellicula no es prOJectara a cap mes saló de Barcelona
durant la present temporada

Es desusasen

Dar dancing

Tarda, a les 1. ses-in popular: nit, a
les rie, p e 1 .57 -docta
Tarda. 4'30, I on. 945. Indlsoullblement.

el Junior programa de Barcelona, amb 1,1
máxima per(eeclh: Remita. Mula«. Jan
Kiepura en

HOY O NUNCA
Marts Eggerth en

VUELAN MIS CANCIONES
bs despalsa a la taquilla per a les sesslonnumerarles de dissabte 1 dlumenge. rinid
DIssatte 1 dlumenge, matinal, a les 1030

Telf. 18352
0001 , sessió eontrntra, de 4 a 0, 1 nit,
a les 10, l'exit mes gran de la
lernperrada

Paseen, de Grecia,

SALONS CINAES
TIVOLI

530 larda I 10 11 11: Noticia/1. Documental.
-La ciudad de oartiän", per Catalina llarc e n a 1 Antonio tiraren°. Actuad° personal

Es projecta a les 433, a les 6'10
1 MI, a les 1033
Nota. - Los laquIlles estaran °hartes cada dia, d'onza a una del mati,
per a despatxar localitats amb cinc
dies

de Catalina Barcena

d'anticiparió, sense augnient
de preu

Irelir r2OPOLL
El diamante

A P O L•L

ESPLAI

FITXES-FITXERS

LA GLORIOSA
L'axil deis ialti

HERBERT I WHITE
de l'Opera de Budapeat

Catalunya, 24 - Telèfon 12603
DIJous, començament de la setmana
andalusa
Debut del (madre flamene
Colom. - "El cantar Ce :os cantares",
MIQUEL BORRULL
"De rara al Alelo", "Marino a la deriva" I -mecanógrafo Ideal",
Comtal. - "liliulto en el calro", "Los
iiihelungos" 1 "Barrio chino", en es-

22. rueldsit

VALORS

Done, PrudJa4 /

VALORS

!,, 4. n
c .'

NIX

D'A.
•-•

•

Dlerama. - "La canelón del sol", "De bo.
1n1
- a ricineth ,ote" I "El pecado de M adelo n
,
Esplai. - "Se necesIta un rival" I "El
diluvio".
Excelalor. - "El chico de la parroquia"
,tinicarnent tarda). "Samarang" 4 "Su

A PASTA PER
A AFAITAR

ei:iti'
; ! 101‘.:.
11,,..i, 1,
!,..,
1

sant.

llame

„

za Pasta NI X
is, doncs, un factor preces
per a l'operace d'afaitar-se I
al mateix temps un producte
l'higiene per a la pell

COMP AN A TIASIAJUITERIfflA
MADRID: naveta de la castellana, ti. - BARCELONA) Va !Metan. 1
LIMA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA -CADIZ-CANARIA8
Arthles aeimanai. Pla CIISSableß. a les II. Efectuaran el larval!' les :1`010.1140

la Pasta NIX
s'eviten tots els perills de con-

« CIUDAD DE SEVILLA" I "VILLA DE MADRID»
LIDIA RAT/DA DE GRAN LUXE BARCELONA-PALMA UE MALLORCA
SortIdea cada Ola (excepte ele diumengea), (le Barcelona I RalMle 8 lea
horas, per lee moto-naos
"CIUDAD DE BARCELONA" U "CIUDAD Un PALMA"
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALEA

Usant

tagi, no sols per la naturalesa
ele la Pasta en sf, sitió tumbé
per que s'eliminen sabons,
brotxes, vasos i tota mena
d . objectes porta-microbis.

MALLORCA , BARCELONA-NAO 1 BARCELONA -EIVISSA
LIN/A COMERCLIL AME ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA NEDITERIL1174,
NUR
D'A FRICA I CAMBIES. - Sortlies autnzenals de Barcelona el, ,11.nUt
LINIA
11:11CIAL BILB0o•CAD11-CANAPIES, AMIS ESCALA A. TO'28
CORTO DEL NoRD D'ESPAN Y A. - SortIdes quInzenals de Bilbao eta (11104
IANIA RAMO!, alEGULAP E \ TRE ESPANYA I TenalTnais DE LA G415i1
ESPANYOLA (FCRNANDO P00). Sort/dei el dla 17 de cada mes, amb evalat
Valencla, Alacant ¡faculta:hm). Cartagena (facultallea), Cadla. Laa Palana
Santa Cruz de Tenerife. Rin de Oro (facultativa). Monrävla o Freetown ((atan
11231, santa I g abei oe Fernando Pos), Bata (facultativa). roto I Rio .Renin

NIX

la

Pasta
.Usant
• simplificara l'operació . d'afai, tar-se, hl eMpleara tres o
quatre mirtutS, no sentirä despie cap irritace ni molestia

(facultativa), pela rapen

a la pell i, si la tenia abans

"PLUS ULTRA" 1 "LECAZPIA
RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELJNA I VALENCIA
Sortides de Barceiona els Mliuns u ntrous, a les Yo nora
L'Ala

d'afaitar-se, It desapareixerä,
perquè, cal no oblidar-ho,
ES,
LA • PASTA NIX •

"CIUDAD DE VALENCIA"

Preu • cebarla: 7150 atad 511110 0 . d'anada 1 terntel• • pretil reduftd
SERVE! QUINZENAL MEDITERRANIA-CANTABRIC.A
amb escala a tota els porta de la PenInsula. Sol-lides de Barcelona ola alza«,
LINIA REGULAR ENTRE BARCELONA - ALACANT - ORAN • MELILLA ALHGCEMAS • CEUTA 1 VICE.VEASA
Sortidea de Barcelona cada alumenge, a tes 4 Dores; d'Alacant els dl
5 .0,119 ola dinleeres , d ' Oran r it y a A i acanl els (=arto 1 d'Alacant cap a
Barcelona els chulee:mi.
Serviola di..
entre Mälifle I MalIlla, - Barreis algaelraa-Ceuta. Oses sor1121
I 01551014A5
caria ulla de s de cada por{ - Servel Algeclren,Tanger. Ularl 111.1 6,:5 - 1111 5111 1 5. Seewel reja lar C6415 - Larrail.. ftervei aeusenal litarealona-Cartaper
OelegacIA de la Company la a 1015 1112 Porta

ABANS DE TOT, UN PRODUCTE PER A L'EPIDERMIS.

IIKANI-HO EN DROCIUERIEK. PERPUME
ETC. Al, PREU DE 2 50 PassEras

U.

MERCAT DE COTONS
DIN, llenar N are 'O sie Juriol
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- P., 49071. - Ea' fra. L., 1238. L., 2800. Londres, P., Ten. - Nova York, L., S1110114, L., 15970.- P..
Janeiro. L., Ilotas L. Corresponen a Londres,
20712. - DItia Argentina, L.. 2681. 51706. P., 1516. - Holanda. L., 7637. panya, L., 3784.P.,
411. - Suecla, L., 405. - MonievIdeo, L., atoo. - Buenos
P., 13/0. - Franea, L.. 7534. - Bel- marca, 5,. 0336.
i els de la Ceta' P. a Parla.
2209, - P., 35450. - Mira, .9302. p., 40300. - Noruega, L., 10.1 020. Airea, L., 2687.
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DIVERSOS

última pelea".

Malson Dorge. - Orquestra eme
Fantaslo. - "Felipe Derblay".
The Happl Jazz,
FemMa. - "DO/V/ Fratielsqulta".
Doré (Gran/a Rosal). Ce
FreGoll. - "La mascara de Fu-Mandad", 8016
Boys.
-El diluvio" I -Una cliente Ideal".
Goya, - "La mascara de Fu 51anchn" 1 Triana. - Tiple cate flamerlc. dIrigh
Pepe Hurtado,
Vuelan 11115 canciones".
Lllbre. - Aval .1 cada rija, The
Kursaal . - "La vida ompteza" (única- Casa
san/
/no/A tarda). "Una vida" 1 "l'acta las Hotel Rita. - Avul 1 cada dia, me
alturas".

ha estat elaborada pensant no
sols en que ha de suavitzar
al pel p er a fer-lo tallable
sense gran esforc, sin() pensant Iambe en qué turi l'epidermis de tota irritació,
vans, roiors, etc.

Dia 10 d'abril de 193-1
Darme Preudselli

MUSIC-HALLS

nee lseal.rietats 1 Mercedes TUL
- Varletats, Roslta Valyat
Pompeya. - inaueuraelb de la lempo
Ir prImavera. Grans atracclonS.
Edin Concert. - Nitta-Jo.
Moulln Reine. - 50 artistas, 50. Re
ha 1 Anzellta Martin.
Stambul. - Germanas Iberia 1 Ethel
derson.
AoLol o
„.

Ramo!.
Comedia. - -El hacha justiciera", "La
conquista de papa" I "Amerioan bluff''.

n••n••••••n••••n•nn•••••••n••••nn••nn•n•nn•n

1 VALORSBORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME

»RAU

LINA D'ACOSTA
proceden/ de l'Emir' de Parta 1 prota•
annisla de la pellicula LA DAME DE CHEZ
MAXIMMI, arnb als sens reelnil s do hall
MUSIC3 moderna. acompanyada a (los
pianos pels porreetilistes

Doña Francisquita

CouiLebx

I

Colossal cartel/
DEMA. DIJOUS, 12 NIT:
Esdereniment artIstic, presentaeld a Espaoye de la famosa vedette mealcana

Tabú Club

Cinenies

VALORO

Diversos

Rambla de

LAS PEPONAS

......, Prerede.t

- "Peregrinos" 1 "La neo),
alurnodniatiF.°".
TEATRES
che:,E I encaneleandYr.loa canta
Mael nl. nonp,,,Jai g. "la .g-Lioariroosarona d'Espines".
"Tenores y ladrones" 1 "AgUilas
les".
Barcelona. - Tarda: "El pan rom1(10
Metropol. - "El diamante Orlow",
la mano": MI: "El rfn dormlito".
Còmic. - Tarda: "La camisa rle la PomJ u n" alr"."nChodfienruncrnniVfa'1'
padour"; mt, "Las peponas".
Espanyol. - -El rel fa Ireballs forcals". Miela.
e ne uenl gCoasloe 0"
1. (Bdanrirs,a0
b
Cara Barcelonee. - Divendres, debut de
Una d'Ocosta 1 allres.
no",
- Tarda: "Los ptruros celos" I "El
... _enurnr eos p, e ri 1 dalel:'u,.1a,
Dame,; „r! 11: "Vaya haazilma lo rol
"La
cauciones".
Novatats.-Tarda: "Los claveles" 1 "Lui- Panne g.pallades.1,
n",--py,,
Eal piree lnegoodoer,
sa Fernanda": nit: "La alegrla de la
huort 4 " , lInhernios" 1 "Los claveles". Padró. -Muchacha cai
Olympla. - CHA Frollestre.
erriz" 1 "La mundana".
Panorama. - Tarda: . 111011 , la anuario- Pulan Cinema. - Renal-talar-a d'arias!!
r;11:
„ "Aqui esta 1131 ninfer".
Principal. - "Burbujas de champar
divrno ImpaRomea. - Tarda I ad:
1 -Vuelan mis canelones".
Ramblas. - -El rey de la suerte" I «
Ches en venta".
Studium. - Dio 14: "Las pobrecitas muiyoi Rancho Dinamita", "Norte
1e1;eisoldia 15: "Corpus". Asnal: "Flors Rooysani.an1
5,111 Juan" 1 "Chofer con faldas",
Selact Cinema. - "Amerlran bluff
CINEMES
carmen/ tardar . . "El hacha Jusnel
I "Dirno quien eras tú".
Actu•Iltate. - Reportaleee (Partualttat.
Arnau. - "Adiós a 1:15 armas", - .Noche- Sale VIcterla. - DIJons: "La rner;
y‘11
.L:
Lumia 1 "Vampiresas 1033".
"Todo O nada". 8mart Cinema, - "AdIds a la, en-r,,
novela de un;
"Leontina y su bandolina" 1 - La emirhe", en espanyol.
g radas.
- 51a Kenia 33", "Se neceslla epltndld Clnama.-"Sfarfll' , I "Cree
dir mal" I -La mundana".
Ovinoucia.-"Dline quien eres
"ClUe- ,til.ositrs5trtstiNco,Sh.nwavan•DIE
emIlliserioieaz"
a). I I / Central Parle' tal- Tívoli. - "La Mudad de carldn".
Tallo. - "Yo quería ser millonario", •
tarda
irt1021 quebrantada" 1 -Adiós a lo
Bascalona. - -.echó! a la• ernias", "Airea
de centauro" I "Prosperidad".
- "La mäscara de Fu Mari
130S o. - 'Aruba:as de charnpagne" 1
"El diluvio" 1 "Una Cliente Ideal".
Vuelan mis canciones".
Boharne. - "Frosperldad", "El tünel" 1 Trlornf. - "La Isla dp las almas p•••••
"Ranny"
mascara de Fu-Mane/ni".
I "Jugando. e la vl
Bohemia. - "Liebelei", "Muchacha cara Urnuinaona. - "La reina Cristina de
o en ti" / "La mundana".
Broadway.- "Justicia del fuego", "liom, Melca. - "La hija d e l regimiente
-Vuelan min canciones".
bre de leyes" I "Mancebo de bollca".
Catalunya. - "Amor de estudiante" 1 "El Kilo. - "Gran gala Mickay". "El fan
ma" 1 « Una mujer romo ninguna'',
,1S 1 10 d.! Buriclim".
Pompeya. - InuguracI6
Capital. - -Suburbios".
Caliseum. - "Entre la espada y la pared".

MUSIC-HALL INTERNACIONAL
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d'abril de 19.

Laman.. - "Salvada", "Nadando en
no", "Genio perseguida", "La
de los taxis" ) --Ecialr Journal".
allajasalo. - 'mas de amor", "Loba.
pastores" I "Déjame p agar la -

Programes d'ayui

EXCELSIOR

MARFIL

El pan comido
en la mano

Concerts

SessId continua de 3 tarda a 1 marinada.
Seleni, 1 pta. Aval, a les 4, cany l de pro
grama. Els senyora espectadora de lea 3
poden, pel miela ven, veure el prOgrama d'estrena. C411101111TAT8 MUNDIALS, Orquestra Pau Casals
interessants reportatges Fox Mol-letona.
RUMA CATALANA
NOTICIARI FOX SONOR, noticies d'Espa VIII, (Murieras,
a les 10 dril vespre, prinyar una visita d'estudianla anglesos a mer
concert
de
prImayera dirlarlt pel Mes.
Ma.
fi-tetona)
militar
a
RarrelOna: ronnirs
(HM: aplicacld de la liel de vagabunda a Ire Pau Casals, amb la collaboraci6 de
nt
o
['farrista escores
Fornin
Espanya, partit (le Nabo' 51adrid-AlleIle
de la dona espanyola I l'esport. I
DONALD
F. TOVEY
InternaNOTICIARI
FOX
SONOR
altres.
elnlattlI gran preml automobtlIsla a MS- Ohres de Bach, Beethoven, Tovey U Garrota.
naco; festiva/ aerl a Berilo; cirrlyacletis Dotas per Par/cris 1 program e s. Loralltals
de l'arar Slavlsky; amb gran esplendor
1 entrarles a la taquilla del Palau
se celebren a Doma les restes de Pasqua,
1 allreS. KRAKATOA, l a G18/00.1a Crun volcinc
ea que enfonsa en un Cla una 111a de

CAPITOL
4 larda I 10 nit "Suldrribios",
Doña Francisquita
Sokoloff. rleItcra. Leibulxos I Cómica
amb el debut del divo tenor
CATALUNYA
4 tarda 1 9'45 nit t "Amor de estudiante", SPLENDID CINEMA
HIPOLIT LAZAR°
Lilian
Drevers.
-El asno de liurldan", Conaell de Cent. 217 - Talaron 1136115
r la gran tiple
René Lefevbre
MATILDE VAZQUEZ
Avul, grandids programa:
TEATRE NOU
compladorla
a
Despatx
MANOS ARRIBA
KURSAAL
Gran Companyla Lirice
DIrecció: P. SEGURA
4 larda 1 913 tan: "La vida empieza"
per Bouland Toutand
laird, tarda, 4'3,7. Butaqu, a 2 pies, ge - :Mucamo/11 !arria,. "30 una vida". "Fla•
La gran pellicula parlada en espanyol
ala las alturas". Ea/harina Nepburn
tonal. 080 pta s .: LOS PICAROS CELOS.
Beposiord de EL ASOMBRO DE DAMASACTUALITATS
tenor Eduard Arito. SIL a
per Frank Mayo
TEATRE POLIORAMA CO, pellesdivo
In. Butaques a 4 pies.:
Pe 330 a 030 I de 9'3A r 1930. Set•
¡VAYA HAZAÑA:
DIBUIXOS SONORO
mana d'homerratge a W.I It Disney
Gran Companyla de Comedios Còmiques
L'eslupend film
AAAAA PALACE
LUPE RIVAS CACHO
LA TEMPESTAD
Continua 4 larda, "El vengador". "SaROJO
CREPUSCULO
Atol, tarda. a 1/4 de 6, popular, CLOTI
divo Cayetano Peflelver, ele
pel
marang". - Su Ultima pelea", en espany(d.
LA CORREDOR A . NII, a 1/4 d'II: AQUI
per Rudolf Foster
D ib u Nos
ESTA MI MUJER. Fi de fesla, larda i
superproduorió
Fox
OIL
flema,
estrena
he
la
ESTA
MI
MUJER.
AQUI
Dama, tarda,
EXCEL BIOR
en espanyol
1/4 d'II, cuerna clr la graciosissimi TEATRE COMIC 4 larda I 130 Oil; -El chico de la paobra de Muñoz Seca EL EX.. ,
rroquia" oinicament tarda,. -Samarang".
YO, TU Y ELLA
REVISTES
"Su última pelea", en espanyol
per Catalina Barcena, 1.11i1s Alonso
Ovni, dreneores. larda, a les 5: LA CAMISA
NIRIA
1 Ilosita 31oren2
sea
les
1015:
DE LA POMPADOUR. NIL
gona ren r esandiain de la revista de sorolle55 1 tarda 1 930 nItt -1,1111n en el Cairo"
linleaMen1
tal'
lardai.
-Los
nlbehIng0S",
TEATRE BARCELONA
-Barrio aluno", en 05pally0I
Companyia de Comedia
ORAN TEATRE COMTAL
Pene López Heredia
Demo, tarda I nit, LAS PEPONAS
Continua 3 - 45 tarda: "Idilio en el Calro".
00111, din -remes. larda, a un quart
- LOS nlbelungos" -Barrio chino", el,
de sis: la formidable Pomar:Ha de
espanyol. Dibuisos
MI-lustre Benavente
MONUMENTAL
Liarla. 1 1 5 - Telefon 81222
ui, dime/tres, larda, sessió continua de
Continua 345 tarda: "Ilano/10 'Hila/taita". Ay
ni!, a les lo, tercera ser/nana de
-Noche de San Juan", "Chofer p on Caldas", 4 a
la preciosa opereta
co espanyol. Armand Bernard
011 a lili quart d'onza, 1. • d'abonametal Joventut Tradicionalista
ROYAL
Continua 345 tarda: "Ran c ho Dinamita".
EL RIO DORMIDO
"NOChe de San Jila11". "Chofer con tal Denla dijous. Tarda 1 nit,
(la s", co espanyol, Armand Bernard
Orlow
EL PAN COMIDO EN LA MANO
BOHEMIA I PEDRA
per Llana Hald I Iras PetrOtItCla
1 Ailli, tarda, a los 4, rat, a lo s In,
Continua 3'45 larda, "Liebelel", "31aALGUNAS BELLEZAS DE FRANCIA
chocha cara o cruz" "La mundana", Eay
id r i o unientald
REVISTA
PARAFrancis, en eßpanyol. COnnea
MOUNT, DiRulx0S. PARAMOUNT
:RAMO 1 ENTRE LA ESPADA Y LA
PARED, per Charles Laughton, TalJuran Sankhaad 1 Gary Cooper.
CINE RAMBLAS
TEATRE CATALA
CINEMA
Són films Paratnount
Companyla catalana
Rambla del Centre, 35 - Tal!. 18972
CONSIGA, entra Muntaner I Arlbau
Primera actrlu: ASSUMPCIO CASALS
Asan, COMICA I REVISTA
LA BRUJA DE LA ESCOBA, dIbulsn0.
Primer actor I director: JOSEP C6APERA
LA SENDA DEL DIAMANTE, per Iles
Bell /nomas a 14 tarda)
EL REY DE LA SUERTE
Asan, dimerres, tarda, a les 5. Butaques
SE NECESITA UN RIVAL, per George
a 1 pla.; general, 40 renlIms.
comalia. per 11001 ges
ri iss
LA CORONA D'ESPINES
NOCHES EN VENTA
EL DILUVIO
Nil, a les I n , 1 smnpre
per Herbert Marshall. Sadi Mardza
amb la destruid: id de Nnva York, por
i Lucren Sitiorfield
AGUSTI BO
Peggy Shann011 1 ShIney Blarktner
(Seso) continua)
Catalana, 606 TIK-10206 akar-EL
Dimano. dio 17. esdeveninieut l irle

Dimerren, II
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