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EL TEM PS

Jueus errants i professio-

Solidó interina de la crisi
parcial

L'OCUPACIO
de
Quatre condemnes de quinze anys El Sr. Madauna reacció
D'IFNI La gent
El mort en el tiroque collocaren
L'esquerrisme espanyol

Ahir a l'Auclièneia

Mala tongada per als
gangsters

esperançadora teig del Parallel de presó per als
Alma es fa
càrrec de la
era, 'efectiva- una bomba en una fleca del
cartera de
Diputació
de
la
carrer
mentellCéntirn.
Justicia
L,larete celebrat pel Partit d'Esquer-

nals

El sots-secretari de la Presidencia senyor Alvarez Buylla ha ‚bit als informadors que són absurds els rumoro segons
eh' quals "Espanya ha desembarcat a
Ifni per imposicii, de Franca", i ha
afegit, entre altres coses, les segtients,
totes elles d'interès:
"Espanya no ha fet mis que e0M01.7
els seus compromisos internarionals 1
una neeessitat sentida fa molts anys. Ifni
— ha dit —a poques milles de Canaries. representada un perill constant i
una vergonya per a Espanya. Amb l'eespacia han desafraregul 14. ,nors di,,•

FexÌ1 (1)

d'Israel

.

ra 'Republicana a Madrid, en el qual
)an parlat es senyors Casares Qm.
BARTRINA
roza, Domingo i Araña, ha p.mogut
l'opiniö republicana una mica endorEn aquests rnedis policromats de refumistada i ha motivat extensos comengiats internacionals, adés vividors Je
taris de Pata la premsa politiza maMadrid, 17. — A les deu del mati
l'exili , arte s veritables prófugo político,
drilenya. Com era d'esperar. els co13ar s'han reunit els ministres en Consell
atraegunent
els hebreus vénen a ésser una mena de
autors
E ls
mentaris van gairebe tots dedicats al
acudit
a
la
ha
a la Presidencia. Ni,
cas clínic tunt pel que fa referencia als
discurs del senyor Azafia. algunes pa.
reunió el senyor Alvarez Valdés. Ni
anys
de baix, els quals cerquen ajut, cono
raules del qual han estat subratllades
el president del Consell ni els minis- cidros."
els indige- pels de dalt, que fruint d'una posició
amb una fruició evidentment tender/.
uns
quants
anys
que
"Fa
tres han fet cap manifestació en arnes, estaven hen disposats per a l'o:u- avantatjosa estan encarregats d'auxitiesa pels diaris de dreta. Es curiós,
ribar al palau de la Castellana.
liar-los. Les facecies mis bones de la
però, que davant dels perills que despació. E l iracas de l'intent quon el Ga - immigració política es troben en la blanDECLARA
ES
MANUEL
SOTO
A
les
onze
del
mati
ha
abandonat
EL FET
al fet que alescobreixen en les manifestacions de
Urna que comencarem la publicacid
EXTREMISTA SIGNIFICAT
el ministre de Marina. vern Azafia fou derrin
la
Presidencia
ca
jueva. I tumbé, malauradament, les
aletheres
l'expresident del Govern no demos- deis do,-Itmentadissints refortatges del
La matinada del cha 4 de Lehrer un
que hores vivía el raid El-Madani.
traicions mes greus a la causa antifeiEs tina mica L'ah baixet i magre. el qual ha dit als informadors
trin mes daler d'incautar-se del banc nostre eampany Josep 31. Planes sobre grup de set o vuit individus entraren
el ser:vi de Franca. Morí emmetzinat
anava
al
Palau
Nacional
a
sotmetre
xista.
Els més inconcebibles contuberhau. Tenen un interés especial a in- la dclinqiihria organitzada o Barcelona. a la fleca que hi ha al carrer de la Porta un vcstit de fil clar i esparde- a la firma del President de la Repú- quan l'exèrcit francès preparara j'avanz
nis politics entre jueus i hitlerians estan
nyes noves. Explica que deslindo del
fiar la paraula revolució, que cloia el sim obserstli una saludable rea,-ió
Diputació cantonada al de Marina. 4 de febrer va canviar de dornicili i blica tres decreto: un adinetent la envers aquella zona. Sense aqueo- raid. a l'ordre dei dia. No Per res 11.¡B
discurs del senyor Azaña, per impres- rls ilrrgarts de pouctra que rra's barios dc Anaven armats amb unes pistoles imels altres sltan mostrat favorables al
liegende...
sionar els que ja saben que darrera frr sentir la sein e.ristheia els que portants, i amenaçant ami) aquestes va Hogar la casa del Poble Nou va- diniisid del càrrec de ministre de desembarcament espanyol."
Justicia
al
senyor
Ramon
Alvarez
ValA Alernanya ja han arribat a crearlent-se d'una cédula de Lloren; Led'aquesta paraula hi veuen un progra- es posaren Jura la llri o pretenicu bur- els obrero que es trobaven allí ¡
"Existei.ren algun perdis, car nrair
interinaaltre
subst:tuint-lo
dés.
un
se societats i associacions hebreo-hieleTainbé
cha.
El
renombre
d'ir:dientes
estar!
arnrats.
Ter-la. en rerjudici de la tranintillital i el seu propiciar) ami' matar-los si no
ma de catàstrofes espantoses.
d'Instrucr
Fiscal. — ¡Con/ us va venir a les ment per l'actual m inistre
CurS no te gaire novetat: es ei inalelx ion non: do Barcelona.
el uerill de l'agitari6 dr 1,,e re- rianes despris d'hacer estat escarnits,
cls obeien, els obli g aren a posar-se de
ció Pública, sznyor Salvador de Ma- evisteix
hiles per eneros europeos, i el contraban fuetejats i foragitats horneo d'origen seque a la vigilia del 12 d'abril de 1931
La fralicia alía ranstrat tnnit rit's es- cara a la paret. Mentrutant, un as s al- ma ns ?
dariaga,
i
un
altre
declarant
l'estat
mita de tots els estamento social, i
les dretes posaven en joc. A Catalu- tit ra, in •eflientl i era'rgien, els tr:lotnaL: tant, el que portada un paquet, el va
Soto. — Lecha va donar-me-la al
d'armes."
d alarma a Val z. ncia i la seta profino de 1 —elite" de l'intellecte. Els ir.nya en tinguérem un exemple, el re- han rem,hlera anib teta la r..Ctillld
Sindical.
"Es nrocedirä al desarrnament
dealen. carregä la bomba que el pavincia.
inuncdiatainent, per tal que no quedi a aults de paraula i d'obra rebuts Der
— Dones, ¿con/ es que heu
cord del qual durara motu enys en- :edita la sera oninsitf, el pod-r
ha quet cnntenia, la qual estada construitornada
el
midesprés
hora
Mitja
actual id tara les eirmons!incies tripies.
la nostra reraguarda ni un sol tusell. aquesta gent no han estat cap obsfacle
cara.
da amb un pot de Ilet gres i era de declarat que l'harieu trobada al cu- nistre de Marina.
per crear aquesta important Vcrsinimang
Ben entes. pecó, que no passa d é s- .Na e diem donar ent einst petuiont a molta potència. i la collocä despres ren?
Aquest nerill no dr alli ter: gran com
President
de
la
Re.
i,:rnat
el
El processat no sap aclarir aquest
er un recurs, i les dretes seguramentt equesla trainciel:"nera, frri; s er ia ittiust dins el forn. Un cop fet aivó, aquella
hm co les nostres peasessions del nord Kationaler Juden, Associació de Juens
pública
els
decrcto
que
li
líen
portal?
"Nacionals" a les ordres, en tot i per
han estat les menys sorpreses d'harecollirtla. Ni el 'lastre campan) , ni
d'Africa."
indivAus fugiren, seine deixar. pero. punt.
—Si: era cosa convinguda abans tetot. del Nacional-Socialisme. El; juras
ver-lo d'usar. Caldria negar la mis 'nao! frei en publicar els reportnigrs ase d'amenacar amb disparar contra els
També explica que si va canviar
•
e
lef Zmicament.
amb prou dignitat Per refusar entrar en
reprendrem dad! idee,', clima
rudimentaria sensibilitat política als
que In havia a la botiga si es mimo de domicili tou perque la pedida, a
—¿Con/ co que na ha anat el
orientadors de les dretes espanyoles casa situl estimular el set deis justa, sien. L'atuell, ras que llagues escla- l'Hospitalet, cm vivia abano, el puseLeo alirmacions del sots-secretari re- una tan descabellada submissió al nazizssenyor
Lerroux
personaltnent
a
desper admetre que no esperaven la meil ts dc evern i nimia, a esrair el tat, hauria produit degrades i desper- guia i que ho (el, per tal d'evitar-ho.
vesteixen interés per la seda gravetat me elS anomenen els H ufjuden,
patxar amb S. E.?
reacció lenta, peró segura, que es va mittrni que feta 777,'S impressionents els
Can deis comentaristes de la recrnt ora- jueus de la cort ¿'Hitler. Sembta, per
ja que, con/ hem Nega cine bagués pres part en la colfectes
incalculables,
—Perque está presidint el Consell pació no ha ¿U reo 011e 15 1,1111eiXi l'alar- dissort de llur tuca, que la cort hebrea
locaciO de la bomba.
operant en el veritable esperit republi_ delietes que per roen, ine.r,blicables quegros i per tant havia
elit.
era
molt
de
Ministres.
i
cont
que
la
firma
era
El defensor li pregunta si coneixia
nombrosa arreu del meta.
cá del pais. Després de les eleccions daren em la impunitaL
d'ésser de malta potencia. La sere- cl'abans cap deis processats i contesta de ti-ami:, in'ha fet l'honor de dele- ma en quc han de prorl y ir les de Hitler es
En pues clics, t res deis ',tés
del 19 d'octubre, en les quals la desEntre jueus encana por; i hitlerians
as5everacions del Sr. Alvarez Buyila.
evità l'explosió, car aivi
gar-me a mi.
delitraiients han desaaregut far a nitat del paler
cohesió republicana va ier-se sentir
que no.
circula
un
acudit que ve a donar la
ja
Anem a examinar-los serenament
que els desconeguts van desaparéien benefici d'ells, era fatal que el re- .5 enftwe: eraltres han esto ednelern,10/S:
(Segueix a la f'äq. S. rol. 3 ) Qualifica d'absurds els rumors segons mesura de la conducta d'una paro de
(Segueix o la pág. 6, col. 3)
xer
cuita
a
treure
la
bomba
de
dins
publicanisrne d'esquerra tard o d'hora es aseden malts de soltsems a Arnec's.
yels qtnls l'ocupació s'hagi fe! per im- la massa hebrea d'Alemanya. Aquest
buscarla de canalitzar-se d'una mane- Tenis, la seuuretat cree reaceiti ¿' a - del forn amb la pala d'enfornar. i a
posició de Franca. i tot seguir afirma acudit és alai:
ra orgánica, aprofitant tetes les for- 'tiesta dies tindri saludeiles conceqiin_ rennt la metxa, la qual estava encesa.
El Pare etern observa que a Ale ma
brotaque Espanya no ha fet mes que cenoDels
set
co
vuit
individus
que
res disperses. No rodia passar ultra- (tes: els delisaiients ase ami l'excuse
-nyahpstlgunacosd'rmal.
quatre.
‚d ir compromisos internacionals. La 50ment. Les dretes guanyaven aquelles cb-ls ideals satisfeicrt els sena stals ins- ven el grup en foren detinguts Lecha,
1,irania d'Ifni. rom hem dit en notes Per tal d'esbrinar-ho cerro una persona
e:eccions a Espanya, però les guanya_ tiuts It eraras vial ese Miar? res (caes :el? Són els processats Llorenç
de
confianza
en
el
Paradis
i
es
l'arcänanteriors. ens la va reconèixer el Govern
ven tan a precari que aquesta és llo- co,,, brat enanas (fi riscos stln trals Pläcid lila i Manuel i Angel Soto.
gel Gabriel que rep l'encarrec de baixar
Marreqtif en el tractat de l'any iS6n.
mateira que no s'han vist anib cor de go- enttrielerehles OVe ein menVS e y , la de 5 Aquests do; darrers són elsun
a la terra a fer la informació d'allia que
tabasolament se'n parla en el comeni
Ion
trohat
vernar: han fet vente que deixaven
riat. ante--7ratucdef:Nilshnt xos als quals el
sembla haver passat a Aleman-a. Gal'any 1912. per tal de fixar, d'acord
governar el senyor Lerroux, que en Arras ter un rerienneterisme tes motu, ratori d'explosius i un dipòsit d'armes
briel
baixa i no torna. El Pare Etern,
Erario. una delimitació interna.
realitat no ha fet ultra cosa que anar truirs rara absurd. Sabent que ¡ti ha mol t en una casa del Feble Neu, prop de
No té, dones, Espanya compromisos encuriosit, demés, pel silenci misteriós
a la deriva d'un corrent mansuet. sense
fer oteara: It ciutat, pera, devant la fábrica Girona.
internacionals respecte a ffni: peri,, en el de Gabriel, fia a les habilitats alades
posar gens de Mrvi en les orces ini- del ese
eglapieigut aguaita eres, reEL JURAT
cas que en tingués, amb rúnica nació de l'ingel Miguel perquè vagi a veure
ciatives governarnentals.
re ly n rerPerança: t'el, que
nbeit t iir
que serien postales fu amb Franca. Tú- el que ha succe j t. Miguel lampa torna_
1 daive s'han refiat les dretes; pe- :lluvia feo el rara 0,6 ce perau,'
Era el ' rnateix que unta el dia que
Aleshores el Pare Etern, ja un ten xiC
nica veina nostra als protectorats
có' aquest ensopiment. no rodia esser uteneetra fa echerid ntore 7 de tate ele "ti es veié la causa per l'atracament de
MIS : Es idee, i de cap manera absurd, recelas i iriquict, cerca tin horrie de pres.
inderinit, i un dia o altre hacia de han de rol/Oteen, en fa fundó de vetllar la casa Sem. El presidia el senyor
tnna amb
tigi.
que si en «upar ara es fa comnlint
j en un corred, celestial
venir la reacció. Es natural que en ion ,eartr.ral el mantenintent de ¡'amr- Rodriguei Cardenai T tenia als seus
tal,, compromisos. els nui ho han fet el jueu Moisés. 1 aquesta vegada és
sentir l'amenaza daquell perill vocif e. dre a trs pista?.
eastats aquell senyor que feia tants
de
baixar a
han ',heut al dictat de Franca. interes- Moisés que rep l'encàrrec
:in i gesticulin davant d'aquest iniesforços per tal de no adormir-se I
• •.
sada a qué l'enclavament d'Hni no sigui esvanir tots els msteris...
que
ti
costee
d'enyoc: de reacció republicana esquerrista,
altre,
calb,
aquell
refugi dinsubinisos, després de lec
Ha estar confirmada la noticia que rat. El fiscal era el senyor ValdeMoissis tampoc torna per6 tramet un
perque el seu joc ben aviar quedarä
AneratiOnS militara oye ii han Termes el despatx telegrafie el qual feia aixi:
al descobert si el reviscolament s'in- publiavern en la nostra edició d'ahir, casas, el qual, darrera les seres ulled.
smin; de VAnti Atlas.
tensifica. Les deferències, les ambi- en la qual détem que el pistoler que res fumades, semblava que escoltes
"Gabriel 1 Miguel morts en fugir d'un
Demes, el senyor Buylla afirma que
guetats del republicanisme históric va resultar mort el dissabte passat la vista com un espectador mis. Accamp de coneentragiö. Heil Hitler! Masels
incligenes
d'Ifni
estaven
ben
dispoa
conseqüència
del
tiroteig
que
hi
mediatitzat pels republicans d'ocasió,
tuara de relator el senyor
ser. Abans Moisis. Capita de les misato fa anys per a l'ocupació, pedí que
han produit molesties dintre del partir hague al Parallel era el famós atra- com l'altre dia. Els quatre proceslicies hitleriancs."
el darrer intent fracassä perquè vivia
radical; no té res d'estrany que n'ha- cador conegut pel "Cèntim, que sato, asseguts al banquet, anaven emEs a dir, que no sols Moisès slavia
el loladani, llanera al servei de Eran- fet hitleriä sine/ que s'havia canviat el
gin motivar de pitjors dintre el cepa- baria intervingut decisivament en manillats de dos en ' dos. Al seu darç,
i
que,
mort
aquest,
els
altres
raids
molts
elels
atracaments
comesas
darL'acre
d'abansautèntic.
b.icanisme
rera hi ha via la parella de la guardia
nom per tal de fer-ho al mes germartic
S'han mostrat favorables al desembarc.
d . ahir a Madrid es la manifestació da- rerament. El neu veritable nom és civil. Molt públic, especialment doi fins j a havia ascendit a. ofiPer be que no tenim per exacta aquesta possible
cuestes rnolesties i de les decepcions Josep Batlle i Garcia. Era conegut nes, el qual, durant la vista, va donar
cial de les milicies nazis!
dóna
el
norn
del
afirmació
del
sots-secretari
de
la
Preahir
la
lapida
que
bou
deacoberta
deis republicans que realitzaren l'es- tumbe pel norn de "Barretina".
Arnb
tota
solemnitat
mostees evidents de decantar-se a faEn un reportatge anterior aparegut en
sidencia, dita per ell constitueix la jusc:at republicä del 14 d'abril; donar-hi
gran patriota base Sabi Arana a una nova avinguda de Barcelona
•
• •
vor dels processats.
un
(Vegi's la informada' d'aquest acte a la pag. 3)
tificaciädel que ha qualificat d'absurd. aquestes mateixes planes explicaren
un altre sentir és adulterar deliberaAhir a la tarda foren posats a la dioLa inexactitud a què fern referencia dia les galindaines d'un rabí que, bo i
dament la veritat; i tant és aixf que el
LECTURA
DE
L'APUNTAMENT
resulta evident apreciant altres infor- anomenant-se pare protector dels exisector més extremat del socialisme es- posició del Jutjat els deu individus que
El senyor Vallado llegeix la relució
mes de garantia, recollits sobre el ter- liats de la seda n.o., mantenia uns conpanyol no ha mostrat gaire satisfacció juren detinguts a conseqüència de l'atracament
realitzat
contra
el
cotxe
de
dels
fets,
la
qual,
naturalment,
és
llarreny, que ens ha estat possible de co- tactes amb les organitracions nazis Prott
per les coses que foren dites al cineneixer. D'ells resulta que no fa molts eloqüents per poder asSegstrar que es
ma Pardiflas. Una i altra actitud ens la -Cinaes", fet que va ocórrer la Mi gar els articles de la Hei i les penes
mesas la penetració francesa topada amb tractava d'un espia. Aquest rabí, un cop
demostren que el republicanisme es- del 24 de mar; passat. A conseqüenja que demana el fiscal, que són de tretdos obstacles en la part insubmisa. Eren es veie assenyalat amb el dit tingné
cuerrista té una zona natural que no de l'atracament resulta mort l'agent de ze anys per als quatre processats, pel
el prestigi moral i el poder efectiu de bona cura-d'agafar seise tardanca un va',
pot abandonar perque en ella conver- policia senyor Guevara, i ferit un altra delicte de collocació i dos
dos personatges, religiós l'un, .Merabbi xell cap a l'Argentina. Des d'aquel] Mogeix un corrent d'opinió que dia sin- agent. Arnb rnotiu d'aquest fet juren de . més pel de tinença ¡Ilícita d'arma de
Rabat, 17. — En unes extenses declade
pessetes
Rabsú, el titulat Sultä Blau, la influen- ment el seu rol d'espía a Barcelona havia
¿ca que serà el mis poderes si els que tinguts uns quants individuo, tots els boa, j vint-i-un dies i oo
racions tetes a un representant de l'Aquals
foren
posats
ahir
a
la
disposició
multa
pel
de
coaccions.
Els
defensors,
acabar. puls que la feina se li hauria
han de dirigir no es despisten amb
cia del qual era extensa, arribant a
gencia Hayas, el presiden del grup parfet dificil. Tenim entes que alguna perdel Jutjat. Un d'aquests, el qual no na per la seca banda, demanen l'absolu- lamentari marroquí de la Cambra de Diquesticns subalternes.
Madrid, 17. — Preguntat el minis- ni, pero nominal i vaga, i l'altre el caid sona influent entre les autoritats de Bar Si en tinguéssim algun dubte. la pogut ésser-hi posat per trobar-se ma- ció d'aquells.
putats, Sr. Barety, que acaba d'efec- tre de la Godernació sobre la noticia Madani, amb forca efectiva, peró limia relacions,
realitat política de Catalunya ens l'es- lalt d'apendicitis, él Josep Palacios, el
tuar un viatge pel Marroc, ha sub- enviada des de l'estranger conntnicant tada al Budrara i Tazerual a l'Anti-At- celona amb la qual sosten i
L'INTERROGATORI
vairia. A casa nostra, com mis va mis qual hagué d'isser traslladat a l'Hosde bona fe per part d'aquesta darrer - l.
ratllat eis excellents resultats assolits que Lled Trotzky venia a Espanya i las central.
DE LLORENÇ LECHA
es consolida el sentit esquerrista de pital Clinic.
per les recents i rapides operacions de si el Gavera espanyol Ii baria conceLa influencia del primer, con/ digné- en assabent ar- se del rol que l'esmentat
a la nostra ciutat l'ajudis
la República. L'entusiasme que la
Josep Palacios va morir ahir a la
Es jove. Llueix una cabellera cara- pacificació dutes a terme a la regid de dit l'autorització corresponent per tal rem en una altra ocasió, decaigué aviat. rabi jugava t a fer el viatge per tal
commemoració diquests dies ha sus- tarda. La noticia de la seca raort
de poder residir al nostre país, ha con. Desprestigiat, amh poca autoritat i sen- econòmicamen
golada de faquir. Es magre. Diu, con- l'Anti Atlas.
una tan indesitjable coreixene:zar a les masses ho diu ben clar; comunicada al jutge del Jutjat núni, O, testant les preguntes del fiscal, que
pena
El 'Sr. Barety ha afegit que des di testat el senyor Salazar Alonso que se els recursos que abano li proporcio- ¿'apartar
l'Optimisme popular tira per terra tots que es el que te al seu carrec la Ms- treballava a la fleta del Manicomi de punt de vista turístic la regid sud del aquest assumpte el portara ell. L'únic naren els seus pretesos súbdits, foragi- ca certs medis i de la seva particular
eis espantalls per a reduir-lo: la gent trucció del sumar: que n'esta mstruni Sant Andreu. I nega que llagues in- país ha millorat notablement ainb la crea- que sabia és la noticia que Trotzky tat per l'avanç (t'anees, cerca significada dia té mis confiança en l'auto- amb motiu d'aquest fet.
baria abandonat Franca en direcció car-se a favor d'Espanya, a la qual brintervingut en la collocació de ha born- ció de nous hotels i noves carreteres.
ALS BASTIDORS
nomia i en l'esforç dels nostres poEls deu individus detinguts pulsaren
A pesar que el Marroc — Ita acabat al nostre país, però que fins ara no da la sera amistat i influencia entre la
del marren de la DiDEL COMITE JUEU
Iitics esquerristes per a dur a bon pon de la celta d'incomunicats a la presó, ba a la fleca
patri,:
en
aquests
momento
les
dient
—
s'havia
rebut
cap
petició
de
residen,
i
enganyä
els
negociadora;
i
fn
d'I
:
lí en
e:s nostres de- Ms: tothom es va con- on es trasIladarà el jutge per tal de re- puta cid.
en l'actualitat l'ha renovada, segura—Ho vaig declarar a la policia- conseqüencies de la crisi, posseeix indub. cia.
Els ¡mis sempre van sois. En
vencent amh Feloqüencia dels feto brels declaraci
tablement grans factors de prosperitat,
ó.
Se li ha preguntat si, en cas que ment en recerca d'una compensació i aquest afer de protegir pròfugs tambi
diu—perquè
in'havien
apallisat
i
àdhuc
eue amb esperit esquerrista es pot
tant
en
el
sed
com
en
el
subsa
on
la
fos
necia
la
noticia,
se
Ii
concediria
aiutHada
la
que
no
quedi
en
absolut
volgueren
anar-hi, i heus-els ad instalICOntialfa o la página 3, Cal. 7) amenaçat amb que em matarien.
governar i es pot governar be.
lats en un xalet particular del carrer
Contestant una pregunta que li fa riquesa ha estat augmentada amb el des- l'autorització, i ha respost que aixa sera personalitat.
cobriment
d'importants
jaciments
petrois una qüestia que afecta al Govern,
el seu defensor, que es el lletrat seProveno, número 250, on tenen el gran
(Seguri.r a la pdg, 5, tal. 7) centre de protecció i associació, t els
que es resoldrà . si es Presenta eh cas.
nyor Suärez, diu que l'agafaren el dia lífera curulls de prometences.
que
estigué
a
la
Comissaria,
dehebreus de Barcelona llur Sinagoga. Gent,
4j
adinerada i iniluent que tenen reputotingut. fins al dia 15. I que allá fon
‚ció d'ésser, i ho són, han multar un
atropellat i coaccionat.
ES DEMANA LA DIMISSIÓ
Defensor. — No coneixeu els altres?
Comité amb tots el' avanços i arantatges d'armen esperit organitzador is.
DE L'ALCALDE DE
Lecha. — No.
410.94L.
raelita que n'és fama. Hi porten la ban
El defensor dels gennans Soto, que
MADRID
tilta els senyors Diesbecker i Sanders.
s'anomena Rossinyol, li pregunta si
arm dimissionari, envoltats d'un quava ésser assistit per cap tnetge.
dre
de collaboradors dels quals ningú,
Lecha contesta que si i afegeix que
Madrid, 17. — Alguns periòdics cen.
no treballa gratuitament, malgrat tba
suren l'actitud de l'alcalde de Madrid,
no el coneja.
comprar amh ¿espeses de local. i malva!,
senyor Pere Rico, el qual no publica
D. — Teníeu lesions?
l'ohjectiu benèfic del Centre.
L. — Si. A les carnes, als costats, un han excitant els veins a guarnir
els halcons ami) domassos amb motiu
als llavis, etc.
Amb això obren d'acord amb llur idea.
ni, car tot treball de protecció lagicaD. — No coneixieu els germana de les festes de la República. Demanen que abandoni el seu canee.
ment ha de començar per un mateix
Soto?
almrnys segons la mentalitat hebrea.
L. — No.
Fis l'estnentat remite es reben donatiut
de tot Espanya. alguno de quantiosos;
PLACID ILLA
malgrat aixó, el tracte que es desea als
Contesta a les preguntes del fiscal
que 0‘; apropen no correspon pas a
dient que la seta primera declaramos
la quantitat tullera de pessetes qua.
Ii Lau arrencada per la violència i que,
siL recapten. En candi, el Comité poper tant, 110 era certa. Protesta amb
a
publicar
començarem
lític.
formal també acf a Barcelona, es
vehemencia de la pallissa que li donatroba sense reclusos econbmics.
ren a la Cornissaria.
el gran reportatge de
El defensor li pregunta si la prime(Cotainua al Peu de la pagbia it)
ra declaració tou inventada per la
JOSEP MARIA PLANES

en un
d'un
dos
a
set
condemnats
Je Badalona,
¿e preso

Ahir morí, a l'Hospital
Chic, Josep Palacios

per J. E.

L'Avinguda de Sabí d'Arana

La pacificad() trance- Trotski abandono
sa a l'Anti-Atlas
Freno i es dirigeix
Espanya

L'abdicació lerronxista

Un catan), exunp16 del linón

DIVENDRES

•

—Si—contesta.
L'altre defensor li pregunta si va

•siav

Vi

Hatee «Mal de la palies eammeyola

e

poder comprovar que el seu rompan?
Lecha havia estat també apallissat.
lila. — Em varen dir que si.
Defensor. — aQuants die. tstiguereu tancat als calabossos de la Ce.
missaria?
Illa. — Deu.

L'ORGANITZACIÓ
DE L'ANARQUISME
A CATALUNYA 1 A
ESPANYA

(1) Vegis LA PUBLICITAX
dels dies r3, 14 i 15 cl'aquest MCS.

A la pagina 1:
Claudi Pulvert, clue abans-d'ablr comulgad al «tal de cansee, 4. billar a tasa bandea
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LA ei SibiLlam 64 I
dita de bon gicedeg, ja que el caricter
del* tres protagonistes taquea novella
esto tan ben definits que oculte-es no
clubs**, que sóniruit d'unes caneenxe; Mala.
Tres mil eireenletees del
*

Les Lletres i les Arts
NOVEL.LISTES CATALANS

S. Juan -Arbó
Entre les coses que 'cien impressionant el debut de S. Juan-Arb6 en
la novena catalana hi hacia, ultra la
violencia i l'apassionament que donaven un accent original i insälit al seu
estil, el fet que l'autor de "L'inútil
combas.", absolutament inedit en el
camp de les l'erres, ens duia la seva
vocació sincera i insubornahle descriptor des del reces petral de les
terres baixes de l'Ebre.
El primer llibre d'aquell jovenissim
autor que venia d'Amposta amb un
manuscrit sota el bree i una gran
contiene& en els seus dots de novellista era un llarg menhleg, una confessió crua i incoherent, en la hual
les coses eren contades a batzegades,
sota el signe de la rabia. L'heroi era
un adolescent violent i amargat, setmis ben d'hora al treball, que esguardava arnb cobejança impotent l'espectac le de les joies humanes. Quan ell
volia fer-se amb la seva part de felicitas, quan encetava l'amor o es refugiava en la. tendresa materna. tepava amb les desavinences o amb la
incemprensió dels seus parents i
amics i emprenia una evasió desesperada que nomas s'havia d'aturar en
la mort. El protagonista travessava
rota l'Europa, fugint del seu desti,
fugint d'ell mateix, i anava a morir
en un hospital de Moscou, despras
dunes pagines de desvarieig que
amorosia una mica la figura de Maixa, la noia russa que l'acollia amb
la sena pietat, i entre les quals s'erigien amb un simbolisme obscur les
figures deis homes de la revolució
rosa en Iluita amb la concepció religiosa del món. En aquell cervell malalt, que s'arborava en revoltes inútils,
les passions Iluitaven cense fre. L'autor no ens estalviava, en aquelles
planes talfades constantment per
punts suspensius, que semblaven el
panteix anguniós de l'home perseguit,
cap de les febleses o del5 orgulls del
seu heroi. I a l'entorn de la figura
desesperada i rabiosa no s'entretenia
pas a crear el fons amable d'un paisatge o l'atmosfera pintoresca d'un
poble. L'home era deixat nu, 5o1 amb
el seu esperit desolat, i omplia teta
la novela amb la seva confessió feta
sense illació, deixant-vos endevinar
mis que contant-vos els fets i amarara amb el seu pessimisme fatalista
cada ratlla on era descrita la seca
desesperació i la seva lluita.
S. Juan-Arbó té una visió agra i deprimida del món i dels bornes. Si el
personatge gairebé únic de la seva
primera novella acusava una filiació
russa, pel seu fatalisme i per la tortura constant de la seva vida, en
"Terres de l'Ebre" podiem dir que
tots els personatges duien aquesta
empremta desesperada de l'inima russa. En aquest libre S. Juan- Arb6

reeixia a crear el paisatge en una
magnifica evocaci
ó, i hi movia unes
figures miserioses o cruels. La Iluita
tense treva amb la natura, per crear
els arrossars dels volts d'Amposta, la
vida triste i dura dels treballadors
del camp, tren descrites amb un realisme impressionant. El personatge
P rincipal, Joanet, era un germä besad
d'aqueli borne desesperas de "L'inútil
combat". Aci, però, l'autor ens justifica l'evolució de l'esperit de Joanet
i parallelamept la del seu pare, fins
a culminar en l'evasió del noi i en el
suicidi de Joan. Entrernig, idiHis
amb el festeig amb Maria i la
figura malaurada d'Anneta. Moments
cruels, ferotges enveges de pobles.
ambient hipócrita ple de desig i de
rnurmuracions, crims fastigosos i escenes realistes formen la trama d'aquesta novella que ens dóna una viste, tan allunyada de l'habitual en la
literatura catalana, de la vida del
camp.
En "Terres de l'Ebre" hi ha, traçades o només en Cabás, una pila de
figures ben acusades. El protagonista Joanet i el seu pare; Maria, la
promesa; el - Rerhut' i la sena filla
Ariete. condemnada a servir de pastura dels vicis del seu pare; els amics
del noble, i sobretot Andreu i Martí;
el mateix matrimoni de la taverna.
tots tenen una personalitat i viuen
una vida caracteritzada, malgrat que
el fil de la narració, trencat sovint
per evocacions i sobreentesos, ens
fati endevinar, més que veure, els
fets i les converses. Perd, per damunt
de tot, com un personatge mes, implacable i indiferent, la terra 1 els canals i els arrossars imposen llur noluntas i creen l'atmosfera de la novela.
Després, "Notes d'un estudiant que
va morir boig", posterior a "Terres

Ilfbeve Revehrettf Consdemirra. de J. V.
Feix 1 Jopeo Carbonell, que *era goa« a
la venda per la Diada del Llibre.
*
"Perol i ¡'este!" es un
libre d'Antoni Fuster Valldeperes, que
sera posat a la venda per la Diada
del Lli br e. Es una rondalla que
un boten va explicar a l'autor. i serva
el regust de les paraules típiques que la
gent del Camp posa en els seus diälega
*
"Sitges dels nostres
avis" és l'obra que amb motín de la
Diada del Llibre ha publicar
Emerenciä Roig i Rabentós. En aquesta
obra hi ha la visió de la Sities de cinquanta anys enrera. Anècdotes. records,
tot plegar forma un atapeit volum que
distreu l'ensonit i fa somriure el gin recarda leg delicies d'armen temps.
* "Una vida" Es el Uta- de la
novela que si gnada per Manuel Valide.
peres acaba d'aparèixer. Al seu interes
argumenta' cal afegir el seu estil 5101!tic. que d6na a l'obra intensitat dra-

de l'Ebre" en data d'edició, semblen
anteriors per l'estil ¡ adhuc pel contingut. Hom diria que san uns capital& de "L'inútil combar" que van
romandre fora del libre. La mateixa
visió agra del m6n, la mateixa intermitencia dels parearais, tallats pela
punts suspensius, igual incoherencia
de la narració, justificada pel tito] de
l'obra. lai Ita un element nou, pera:
una niena d'hurnorisme trägie que
dóna un nou accent a algunes pagines del llibre. L'estudiant que mor
boig es, de totes maneres, amb el seu
menyspreu pel món, un cornpany ben
adequat per al protagonista del primer 'libre de S. Juan-Arbó.
Jo sé que totes les prometences que
van endoses en l'obra, que fins ara
ens ha donat l'autor de "Terres de
l'Ebre", quedaran plenament acomplertes. Juan-Arbó ti talent de narrador, sap crear l'anibient i els persanatges i defuig la vana poesía i els
temes migrats que tan sovint malmeten les intencions dels novellistes catalans. Escorcolla amb duchas el cor
humà i el clava amb totes les seves
miseries i les seves tragèdies damunt
les planes dels seus Ilibres. I té, a
més, un estil personal i correcte, sense caure mai en preciosismes improcedents ni en originalitats peraloses.
que sal, aprofitar-se dels recursos del
llenguatge, pera que as per a ell, corn
cal a tot novelliSta, un mitj à i no
una finalitat.
Raid TASIS

marica.

del Centre de Lectura. de Reus; Publica
teca d'Autors Vicatans. Album Meraveliz. Biblioteca Sabadellenca, obres ele
l'Editorial Barcino, del Centre Exerasinnista de CataInnya i altres. - La
Diada del Llihre Ser exnocaan
en ima seccia esecial de diferente Ilibreries im pertants. aq uesta hiblierafia
le comarnties que la L'ira Comarcal re•-ornana als seis adherits, als enmarcan!
¡ P l m'Od ie estudian.
*
"Barcelona (.d/'tints pe
n fina nfiin pinfnresen-sen'l te eeteall ", de 1 Rossinyel i
Carreees. es una otra els editors de In
•
rreuen nur constitniti l'èxit de la
D i ad y del Llibre.

* "L'ore j a, al desert". —
Miguel Llar, que va afermar els seus
clots de novelista amb Laura a la ciutat
deis Sants guanyadora del Premi Crexells 1930 . amb L'oreja al desert sacre-
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el següent BUTLLETI
En
de
sollietta la !remesa de la TARJA ESPECIAL DE
COMANDA DEL "CHA DEL amb la qual
obtiedreu magnifies avantatges en pasear lea vostres compres.

rano

4180.11111

*
La oran !linda t'el Mibre Calald. — S'activa arnh un
ferm entusia s me la preparaci6 sie la
Diada del Llihre que tot el ins.

Ire noble eelehrs-a altura. Amb 3Q U et e
5e5 Femenina. enniantamem
-a-aas ls c ir's ra•-1 re
p snnerra s4. l'E i xampla (E. C. -saldep
fan una crid i r,,stemira a l , cu ra cawan,
i en e,neclai a •ass
CArf ¡al perora.
▪ cle , xin de collab-nr-hi a me•n•a de
Mies fiares. l'ne bella manera (l e fer-t,seré ecen."-ant volums, one no cal die
óile han d'ésser catalana Solament obran,
A'anuesta manera, i arrodd •i ns neme riment del flete
President A•
Air-sder i Miró ( Ser un lbea donatiu de 155'reg annest dia a la Nihlin• eta del Casal) hatirom acentelert el
nnr "er a is Bar catalana. - A l'efecte
s'instalara Miran* mateix del m'u Ca• si p lm rorts Catalanes. Av una
-*da
Aelc tutor* mis rrivii•
i nis tothom trobara les maximes facilitats.

ELS ESPORTS
Boxa —
RESULTATS. — Lausana, 15.—
Baudrey ven; Aldo Linz per punta en
deu rounds.
Valencia, 15. — Sangili verse Víctor
Ferrand per k. o. en guatee represes.
Rubio ',ene Pere Ros per punts.
París, 14. — Besneux venc Nescolny per punta en deu rounds.
Roma, 14. — Gino Rossi ven; Tony
Campales per punts en deu rounds.
lalaeranoli 1 3. — Norman Banano verle
Colinello per punts.
Filadelfia, 12, — Pese Nebo venç
Tony Falca per punta
Berlín. 12. — En uns matx amateur
Alemanya vence França per sis victeries a una.
DEMPSEY CAPITULA...—Els dieras americans conten la seguent histeria
divertida.
" No fa gaire que Jack Dempsey arbitrava un combat a Alexandria, a l'Estar de Luisiana. entre els boxaders Norland i Plummer. Durant el combe el
darrer deis esmentats boxadors, no
content d'un advertiment de Dempsey,
va reclamar amb veu alta en termes molt
vius ¡ fins i tot intenta emprar arguments contundents. Dempsey, perra que
havia adoptas una guardia prudent,
aconseguí posar fi a la discussió per
//sitia de dos croxets. I ara y e el bo:
mentre que Plummer estava estés iturnobul sobre el ring. la muller del boxador.
eara una tarta, es precipita sobre Dempsey i en menys temps del que cal Per
explicar-he ii esquineä la camisa i destruí La savia ordenació dels seus cabells.
Davant dun semblant enemic Dempsey.
que no havia tingut por de Plummer.
prengué prudentment la retirada i desaparegu é del ring davant la bilaritat general dels espectadors."
'VARIA
El matx Charles-Corkindale, que s'havia de celebrar a Brusselles, és ajornat
fins al mes de maig, el mateix que GaztaRaga-Limousin, que havia de tenir
efecte en la mateixa reunió.

El combar Neusel-Loughan, que
havia de tenir efecte el 27 de l'actual, ha
estas ajornat fins al mes de maig.
— Locatelli boxarä el 23 del corrent
contra Bimny Bass, i el 7 de maig contra Canzoneri.
AVUI NO HI HAURA REUNIO
AL NOU MON.—Indisposats Riambau
Martin, boxadors que havien d'actuar
en els dos matas principals, ha estas suspesa la reunió pugilística anunciada per
a aquesta nit al Nou Món.
BROWN VENCE KID FRANCIS.
París, 17. — En un combas de borra celebrar anit el campal. Al. Brown vencé
per punt Kid Francia en deu rounds.

ACORDS DE LA FEDERACIO
CASTELLANA. — Madrid, 17.— La
Federada Castellana de Boxa, en la
seva darrera reunió ha pres els següents
acords:
Declarar vacant els títols de campió
de Castella dels pesos pesats, semipesets i mitjos i obrar una inscripció a
l'obj ecte de celebrar una competició per
a cobrir-los.
Nomenar Josep de la Pela challenger al titol dels welter, que detenta
Gonzilez, donant un termini de dos ms sos per a disputar-lo.
Declarar aspirant al dels ploma, que
ostenta Cádiz, a Aduarte, amb l'obligació de disputar-lo en el mateix termini
que l'anterior.

Atletismo
ELS CAMPIONATS FEMENINS.
El diumenge vinent, dia 22, al matí,
l'Estad!
Municipal de Montjuie se cea
lebraran els campionats de Barcelona
(ciutat i demarcarle) femenina.
Les senyoretes que desitgin participarhi sen prestada d'enviar Itur nuctipció
al local de la Federaci6 (Doctor Dos,
núm. lo).
L'ordre de goves seri el mateix de
rany pasad, j es vega a les' eenyoretea
Participant e que ilditgia prendre-hi part
que s'inecrigtsin*com mes aviat
quedant reaervada
PartiiiPlició a san

Segon Oran Premi Internägenel

dt litutbna

OANIPIONATI D'UPAIIIYa
22 D'ABRIL: CIRCUIT D1L PARO Da 11101TIMO
Curaos de Metootoletes I aldooare, edefie ele eamplOftel
d'Europa I l'As dota egos «MIL« W0000
L'esdeveniment esportiu mis ensocionant i espectacular
Cursa de motocicleta 2j0 C. C. •-• tejo: Cuna de
MATt. —
motocicletes 350 c. c.
Curia motocicletas 300 C. t.
TARDA.-3'45: Cursa sidecars.
Entrada general, valida per al metí i la tarda, 2'3o PrallatEll
Impost munido al a arree del públic
Localitats i programes:
NOTO CLUB DE CATALUNYA, Plaga R. Oh* 0 iaa Mol
(abata Ten), niel. 36. — Telèfon 51756
Entrenaments ofirials els dies 18, 1Q i 20, a les qnatre de la tarda
ZNTRADA, olio PRG'SETES

mixim de tres senyoretes per preve i
club i que les atletes no facin mes de
tres proves, Cif' aquens campionats sen
la primera prova femenina que se celebra aquesta temporada.
ENTRENAMENTS PER AL CAMPIONAT DE MARXA.—La Federada, Catalana d'Atletisme acera en la
seca darrera reunió celebrar el campionat d'Espanya de marxa atletica gran
fons. 50 quilómetres, el dia 13 de maig
propvinent en un circuit no designas encara.
Per tal de poder seleccionar els atletes que han de representar Catalunya
en aquesta prova, la Federació ha acordat celebrar dues proves d'entrenaments,
les quals seran el dia 29 del corrent a
de maig,, al :inicia ternps el dia
de maig se celebraran a l'Estadi els
in quiliametres dels campionats de la
comarca de Barcelona, ¡ en aquesta proa& únicament podran participar-hi els
atletes de fora de Barcelona, però sense puntuar, per als campionats comarcals.

Lluita

Avui tindrà loe la final del
Campionat Catalit

M M iU. le

Basquetbol
Les jornades de dissabte
i diumenge
Eta nostres equipe es preparen
Dimatiss i diurnenge at celebraren
bon nombre d'incontres :: Destaca
entre teta els resulta% el de la parSorollosa
tida Latera Intendència
desfeta del Patrie a Manresa :: El
Breu
Barcelona d'enguany
rnentar
Les jornades de dissabte i dimitenge, ben a gust nostre, foren predigues
en encontres de rota mena, és a dir,
que se celebraren partides entre
equips que en el duren campionat militaren en diverses categories.
Ultra ésser-nos ben plaent aquesta
demostrada, de la vitalitat fins ara
isst bon xic adormida del nostre basquetbol, l'hem de fer remarc ar Pel
que significa.
La majada dels nostres clubs, per
no dir tots, tenen interes a prendre
part al torneig que, organitzat per un
colega nostre, se celebrara en una
de les mis populars sales de la nostra ciutat. I per tal d'eixir-ne amb un
xic de decòrum cal preparar-sa convenientment.
I això és el que fan des d'alguns
diurnenges els nostres mis importants
equipe de la ciutat.
La jornada de dissabte ens °lefa
com a plat fort la partida que havien
de celebrar a Manresa el B. B. Manresa i la Société Patrie.
El sol fet d'anunciar un encontre
entre aquests des cines, que ach a com panyat d'un complement força interessant, o sigui, dues partides que
foren celebrades amb anterioritat a
aquest, fea que el terreny del Blanqueig, a l'hora que estava anunciat
que començarien a disputar-se les parlides, oferís un aspecte encoratjador
per als que senten intensament les coses del bàsquet.
La partida C. E. C. de Bages-Ginsnastic de Tarragona, que era esperada
amb veritable expectació per tal de
comprovar el nivell actual del besquet tarragoní, es desenrotllà admirablement.
El potent Bages, no ben conven-

Avui, dimecres, tindra lloc la tercera
jornada que clou el Campionat catala
que els amateurs disputen sota Vorganització de la Federada Catalana.
La vetllada d'avui, molt interessant,
inclou els sis següents combats:
Pes mosca (la quilos): Macià (caminó) (C. G. B.) contra Garcia (F.), disputant-se el titol en aquesta final.
Pee gall (56 quilos): Cuesta (internacional) (C G. B.) contra Salabert (A.
E. P.), disputant- se també el titol.
Pes ploma (56 quilos): Garcia (A.
G. B.) contra Padrea (F.), decidint-se
el seg on Iloc de la claudicació.
Pes lleuger (6z quiloe): Grifol (A.
G. B.) contra Piulachs (C. G. B.) i
Saludes (A. E. P.) contra Martorell (C.
E. E. C.).
Pea mig-mitji (7a quilos): Ataet (C. 144+•44,4444;44+44444+44••n
G. B.) contra Gener (A. G. B.), ea comCampionat d'Espanya
bat final per al Mol.
de Futbol
En finalitaar lea lluites hont (ari Ilinrament ala guenyadors del darrer can>
Dirnecies, 18, a lee a falda
pionat celebrat la tardor darrers de's
Oarnp del O. D. Espanyol
premie corresponents.
Gran partlt de deseMpat
Aquesta vetllada, can les anteriors,
comemari a les deu en punt de la nit,
entre
i ea celebran al Foment Republici Autonomista (Ronda de Sant Pau, 77, interior).
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El míting republlek

de Madrid

s. --

HERALDO DE MADRID dan el
Gaya» une mcrescsuia duresa Per haver imacaii fa radiació i la taaajerari6
(»n'irania ve s'organitza després:
"No están vigentes ei estado de prevención ni el de alarma. No hay más

alarma que la que supone ponerse el
parche antes de que salga el grano.
Pero, además, ¡qué grano puede esperar el Gobierno que acaso salga a la
República con la propaganda de sus
más ardientes defensores? Con tales
medidas salo se consigue desde el Gobierno dar sensación de debilidad y flaqueza. ¿Quiso e Gobierno dar la sensación contraria? El resultado será el
mismo. El alarde hará pensar siempre
que la realidad es de naturaleza opuesta a la de la manifestación que se quiso poner de relieve.

sl1a sin el Congreso al Gobierno de
Lerroux; está descontento el consejero de Finanzas, quien, a pesar de haberse hecho Cl traspaso de servicios,
no tiene, hoy por hoy, dinero para hacer frete a las mis imprescindibles
atenciones; está descontento el de Trabajo, que se cree objeto de "sabotean"
por parte del Gobierne de Madrid; el
sabor Selvas esti deseando retirarse 2
descansar y verse libre de las asechanzas de sus propios correligionarios; en
el Palacio de la Generalidad existe un
disipan° creciente; el Parlamento catahan, en vacaciones forzosas por falta de
labor y per inexistencia de diputados, se
consume lentamente, y en el Ayuntamiento de Barcelona se aprecia un mar
de fondo, que amenaza con volver a de s
Esquerra. Ne están con--compneral
formes, además, los elementos catalanistas, en pugna unos con otros.
Las Juventudes de la Esquerra han
aprovechado estas fiestas de hoy para publicar carteles. diciendo que se
reconquista la República catalana. La
Industria, el comercio y la Banca no

Injusto, innecesario y, lo que es mu* Biblingrafia de comar- cho peor, grandemente perjudicial
paques. — F:xisteix una copiosa i inte- ra los intereses de la República.
Los
ressant bibliógrafa a les comarques ca- oradores de esta mañana no podían hatalanes Els estudis comarcals. enfocats
tienen tampoco mucho motivos de regocer
más
que
lo
que
han
hecho:
propa• visió de eoniunt i en Corma monocijo; y aunque las Compañías de trangarla
y
defenderla.
Y
el
Gobierno,
en
crifica. ofe-eixen la Possi bilitat de fr"." vez de congratularse, frunce
vias y autobuses han puesto banderas
el ceño y
mar una biblioteca esnecialitzada d'a lt ,
la difusian de la propagan- en los coches y luces en las fachadas
nualitat. - lx Lliga Comarcal de Casi, obstaculiza
de
sus oficinas, no han de ver tampoda y la defensa de la República.
lutwa ha seleccionas un nombra consico con mucho optimismo cono un día
intención. Sin
no
es
ésta
su
Si
d
n
uda
.
derable el. tkols, erster els quals figutras etro se van incendiando impunela menor duda, ese habrá sido el reren: La Biblioteca d'E g ivlig Comarcals sultado.
mente sus mejores coches. Las pérdiechada ner la Casa el cafiriens
Primero fui prohibida la radiación de das ocasionadas a ambo- Cempañias

NOTICIARI DE LA DIADA
DEL LLIBRE

3

Li...easaa. i, c..Zi saa

Entrada, 3'50 pies. Tribuna
preferent, 5'50 ptee. Tole
eta iippostos inclusos

Relea teseetge

Mea a Fea».

CO:

"Cuando los monárquicos franceses
quisieron reaccionar, fue tarde. Thiess
habla cimentado ficticiamente la Repe.
blies conservadora que en 5877 habla
de sustituirse de un modo definitivo por
la República anticatólica y stavislciana,
cuya corrupción y maldad, oculta pan
mucha gente durante largos años, ho y
se presenta en toda su desnudez."

Els defensors del ministre
de Justicia
Et techen, naturalment esa dlaris
.VACIO.V, la que!, per defensae-!I,
dirien gire adhur fa apostasia dels sea:
ideals feixistes. Vegett-lto:
"Nesetros 'co
somos amigos del señor Alvarez Valdés. No participares
ahora, ni hemos participado rama. ?e
sus ideas políticas. No tenemos la más
minima obligación de defenderle: tenernos, en cambie, razones per le combatirle, ya que el señor Alvarez Valaes
y los suyos se apresuraron a sumarse
al triunfo republicano, y ya ven cómo
los trata la nueva familia. Pero el reñor Alvarez Valdés sostuvo en el banco
azul una doctrina jurídica. que pareceri
oportuna o inoportuna, ese en ese terne.
no la apreciación es libre; pero que,
como doctrina jurielica, es impecable. El
señor Alvarez Valdés dijo que todo

los discursos. Después fue prohibida la por este motivo, en estos últimas meses, movimiento de violencia es vituperable,
manifestación que intentaron improvisar exceden del millan de pesetas.
Y el señor Alvarez Valdés ha estado,
Y por si todo ello fuera poco, para está y estará en lo cierto. Tode movilos asistentes. ¡Por que? ¡Porque no
estaba autorizada? Pero, señor, ;es que menguar la alegría de la conmemera- miento de violencia es vituperable, y
tienen que autorizarse las manifestacio- caín de este tercer aniversario de la lo monstruoso consiste en sostener que
nes republicanas de júbilo precisamente República, los elementos terroristas sa ei asesinato es ilícito cuando se comete
por la existencia del régimen? r Y no ocupan de dar la neta trágica., que man• centra los socialistas, y licito cuando e
es del todo definitivamente absurdo que tiene viva la sobreexcitación y el pini- comete contra los burgueses e viceversa.
se prohiban manifestacions republicanas co de la ciudad."
Corno ayer dijo con mucho acierto
durante las fiestas de la conmemoración
Salazar Alonso, lo que sucede
de la República?
Lliçons a un troglodita eles señor
que al retoñar el terrorismo parlaPorque, caballeros, si alguna vez está
mentario, por imprevisión o por a irsLA EPOCA ataca ei diputar de la
justificada la euforia. nunca lo estará
traed' , de las mayorías. el terrorismo
tanto como en esta ocasión. El intento Lliga senyor Trías de Bes per /lave, parlantrraario ha prevalecido un minude manifestarse no fué más que eso: declara, que el senyor Gil Robles sera to. Y nosotros les decimos a los redclara y justificada euforia de unos ciu- el consolidado e ele la República:
cales que no deben consentir eso. No
dadanos que acababan de rememorar las
"El señor Trias de Bes se nos pre- lo deben consentir. porque se puede ser
glorias del 14 de abril.
mis
republicano que nadie; pero la masenia corno una supervivencia ativira
En resumen: una gran torpeza, que el del ambiente imperante en Europa en zan no es republicana ni monirquica,
Gobierno tendrá que reconocer. si no el último cuarto del siglo XIX. Unja- la justicia tampoco, y estos postulados
públicamente, desde luego privadamen- mente con aquella mentalidad se puede universales hay que salvarlos del atente. Unos republicanos maltratados por creer en las excelencias del régimen de- tado que pretenden eemeter los pistolelos representantes de la autoridad: una mocrático proporcional. y pensar que la ros de levita, a veces muy conservadobandera republicana rata y escarnecí- República puede estabilizarse."
res en apariencia."
El regiin rchb/icci no pot isser esta-

La Barcelona negra

"En 1934 no hay quien estabilice el
EL DEBATE, diari que cada die tis régimen republicano, ni en apariencia siexaltar a La Veu de Catalunya, fa unir quiera. Podrá durar unos años más o
canipanya gairebé sisternatica. contra meres, pero sedes los días de su exisBarcelona i COOlra Catalunya. Heus aci, tencia se verán perturbados por el paper exemple, cem el senyor Angula, en voroso enigma del mañana incierto. Sela seva crònica letegrafíco, pinta la guiri España mejor o peor gobernada
Brrrefona atener, optimista i primave- — según sean Gil Robles o Azaha sus
ral d'aegrestes testes de la Retniblicar
gobernantes — tranquilizando quizá el
"Esta descontento el Gobierno de la Gobierno del líder populista a les I11 15Generalidad, que exterioriza su disgus- mos ciegos. que tan felices vivian duto contra el Gobierne de Madrid y da rante la dictadura de Primo de Rivera,
instrucciones confidenciales a los dipu- sin entrever que la Revolución les latados de la Esquerra para que den la draba en las espaldas."
eut d'una classe indiscutible que posseeixen els del Gininistic, es cona
en els primers moments, donant lloc
a que els /mutis els ensenyessin les
ungles i en conseqüència els fessin
passar moments d'angoiaa.
Després dominaren de feas i feren
que el marcador s'inclines amb iraca
claredat pel seu bandea Tot i arnb
alee, perh, els tarragonins agradaren
molt, i la seca actuació fou seguida
amb gran interès pels espectadors.
L'encontre Manresa-Patrie, partida
que recordant la darrera actuació del,
franceses havia desvetllat interés de
debo, defrauda un bon xic; no perque
els del Patrie juguessin malantent,
sitió perqué els locals, en un dia d'encerts, els dominaren a plaer, donant
en tot moment preves ben eloqüents
de la seva superioritat.
En conjunt, aquest festival, que havia pres caire oficial, ja que fina i
tot es juga una copa cedida gentilment pel conseller de Governació de
la Generalitat de Catalunya, senyor
Selves, complagué els espectadors, que
sortiren satisfets d'haver pogut prendre's revenja de l'encontre de campionat, en el qual, no obstant actuar
al propi terreny, sortiren vençuts clarament.
L'altra partida que se celebra al
mati de dissabte, que fou jugada entre els campions del primer grup de
la segona divisió, Juniors C. C. i la
Pee a Coratge, fou resolta ravorablement als de l'Hospitalet per clar
rnarge. Els de la Penya, en un mal
dia, no pogueren contrarestar l'estat
actual de forma dels Juniors, els qual',
sense ganes d'exagerar, san prou
ferms per a donar un ensurt als
equipo de primera divisió, que figuren
al davant dels equips de la ciutat.
Diumenge, en conjunt, ens referim
al nombre de partides que se celebraren i al seu desenvolupament, fou
de bon tros mes complet.
En primer nac, era esperat amb
curiositat l'encontre que havia d'en(rontar el Laietä i la Segona Comandancia d'Intendencia.
Les darreres actuacions d'aquest
darrer equip, totes elles esplendides,
donaven prou marge per a suposar
que el seu xoc amb els propietaris
del carrer Viladomat seria interessant a mes no poder.
I certatnent que no en sortiment defraudats.
Els maltraes, en els rengles dels
quals figuren dos jugadors de primerissirna categoria (puix que en temparedes anterior ' actuaren en un
equip de primera divisió), demostraren a ple vent que ele resultats que
aconseguiren en anteriors partides no
foren per casualitat, sinó pel grata de
técnica que el seis joc ha assolit en
aquests darrers temps. Feren pasar
una mala estalla al Laieta. I va esser
una mala estona aquesta de les que
costea de pair.
Bona prova que presenciariem una
bella partida ho fou que, en comenear, Intendencia, jugant estupendament be, prenda un avantatge
marcador, que inspira seriemos temors
als blanca, En cinc minuta oliere

el marcador al seu favor per l'score

de 6 punts a cap.
Reacciona. Ileugerament el Laietà,
igualà la partida i ieu que en acabar
la primera part el resultar fes favorable als sets' colors per quatre punts
de diferencia.
En començar la segona, pecó, hom
veié que els militars no es resignaven a perdre així com aixi una partida que podien anivellar, i per tant
es Ilanearen a tan fort atac, ofensiva
que els done fruits, i marcaren una
serie de punts precisos.
El Leida comete l'equivocació
canviar la seca linia davantera, i fin
plegar Criases i Queres per fer jugar
Alarcón i Guix, errada que done lloc
al marcatge dels punts que mencionem abans per part dels tnilitars, els
quals, guanyant en velocitat l'equip
laietanenc, es feren els amos del terreny de joc. Uns monteras d'inspirada de Muscat, pena, canviaren la fesomia de la partida per complet. Uns
falls completament equivocats de l'arbitre que tenia cura de dirigir la partida, acabaren d'arredonir el canvi de
decorada que presenta l'encontre.
Fernando. jugant de ferm i amb jugades que descoHotaren un xic Martinez i Redon, atontegui i fiu que
aconseguissin els seus companys uns
punts que finalment els donaren la
victòria.
En resum, pecó, l'actuació d'Intendencia agrada enormement. Martínez
i Borren, molt mis el primer que e!
segon, forniren una meravellosa partida.
Mural, Domingo: Cruzes 1 Queres;
aquests dos quan actuaren sobresortiren un hon xic. Per damunt de tots ,
pena i com sempre, Muscas.
L'arbitre Ballart romend bé. per ó
acaba per sur completament de
lit. El secunda cenas a cronernetrader
Anadear.

PARIS
HOTEL MONT-THABOR
4, tue Mont-Thabor
Molt centric - Prop de l'Opera
Ampliat en 932

150 habifaclons

100 banys

Hi trobareu tota mena
de facilitats, per ésser

Gerència catalana
PROPAGUEU-LO/
L'altra partida interessant de la jernada fou la que celebraren el F. C.
Barcelona i l'Atlètic B. C.
Aquest encontre ens provi una vetada mies, com ja he haviem vist en
els partits que se celebraren quan el
torneig de la Penya Sagi-Barba, la
davallada de forma que d'un quant
temps ence ha sofert el Barcelona.
En la partida que ens ocupa defrauda completament, deixant en mal
l Ion el record de les partides que fornia aquell equip de joc räpid que
emocionava de debe.
L'Atlètic, per la seva part, no bague de Iluitar gaire Per fer - s e arnb
oir bon resultas, que el coloca en
situada moral de fer un gran paaer
en posteriors partides.
El Cadci, davant el C. C. de Mespitalet amb alguns reserves, aconseglsi
un excenent resultas. Bate els de
l'Hospitalet per petita pera signiiicatira diferencia.
Els Escletxes. del Papiel, també
amb alguns reserves, actuaren davant
el potent U. E. de Cornellà, i la seva
actuada causa agradase impressió.
Perdi, pera he fati amb dignitat.
L'Arenys, en partida interessant
aferrissada, guanyä el Calella per dos
punts de diferencia.
Fent punt final, hem de dir que
aquests dos dies ens han donat ocasisa de comprovar restas actual de forma dels sastres mis importants
equips, circurnstincia que ens dona
marge per creure que el proper t0r.
neig amb una mica de cara i ulls que
s'apropa sera fortament disputa:.
I per a avui res mes.
RESULTATS TECNICS

(Dissabte)
C. E. C. de Bages, 37 - G. de Tarragona, aa.
B. la. Mallre:n 2„37 -.S. Patria 22.
B. B. Juniors, 22-Penya Coratge, 10.
(Diumenge)
Frontó Principal Palace
Laieta, 23 - Segona Comandancia
Asna elimaares. Tarda. 11'5
d'Intend è ncia, 16.
F. C. Barcelona, 24-Atletie B. C., 3O.
RECALDE I - ALBERDI
ÁlY1/1 s. 22 - Calcita, 20.
contra
Escletxes, 16 - U. E. Cornella, 30.

MALLAGARAY - itENDIZABAL
Sin, a les 111 .15:

ANDRINUA - GUILLEN/103
esotra

ITUARTE - GUTIERREZ
PRONTO NOVETATS
AVUI, DIMECRES
Tarda. • I« 41

Fornindez - Quintana III
meso

Illarru II •-• Narru I
‘,\ Ch. • in me
1111110tela4eta II - Urzal
centro

Quintana IV - LeJona

.

Metano HP urtens

ROLAND

Del torneig en plata coberta. —
Com sigui que ha esta: lisiada de::nItl y ament la data del dijous dia ad
per, tomenear el toriwg nixturn dt
Basquetbol en pista coberta, patracinat per "La Veu del Vespre", el Comite arganitzader fa avinent als clubs
que han aromes la seva inscripeib
que encara no l'han presentada deim i
que Si aquesta no es rebuda-tivamen,
per tot el dijents dia 19 no hi sersn
temps. La inscripció es donara Per
clase l'esmentat dia, ja que cal es ta
con--blirecandspti
feccionar els progratne<.
Campionat end-americi, — Buenos
Airee, r7. — En les provee del cata'
pionat sud-marica de basquetbol,
l'Uruguai ha vermut el Brasil per 31
23, i l'Argentina a Xile per 43 a 755

tanteares. 1 9 d'abril de 1 93 4

LA

Raspe dei "Congreso
Regional" de la U. 13. T.

Eneencli i Catalunya

PUSL•CITAT

El deute municipal

Amb tota solemnitat, ahir L'Alcalde precilli manifest dels es ona el nom de Subí sa les seves
delegats afectes a
recents declala Unió Socialista, Arana a una nova avinracions
üuda de Barcelona
que es van retirar
del Congrés
Eis delegsts de les entitats que donaTM a continuado, al I Corlares del Se-

c:etariat Regional de la Lnio General
ce Treaallaaors a Catalunya, han fet
public el seguent maaiiest:
'ja aaans de: Cenaras eoneixiern els
treb2.1Is que portaven a cap els secretaris
a sou del Se:a:enriar per acumular en
persones de la seca confiança el majar
nombre possible de credencials. i en aliene casos arribaren a la coacció.
Maigrat conèixer aquestes maniobres
deis sscretaris, acudirern al Congrés
per intentar, amb raonaments plens
ce serenitat i l'ajut dele companys de
les arganitzacions no corrompudes o enganyades, desfer les intrigues, desemmascarar els aventurers i orientar de
tca la llauca organització sindical pels
camins de puresa administrativa i de
recta i clara tàctica que li havien conque:ir Eestima i Eadhesi6 de la classe
treballadora.
Mes sor just començat el Congres
comprovarem que la maniobra havia estar mes profunda del que podíem sospaar, i ele esioreos que vam intentar
matjaneant argumente i crides a la normalitat dels procediments democratice,
que han estat sempre la nostra norma
i de respecte a la personalitat de tots
es companys, resultaren inútils.
Aixi hem vist com per convenir als
itteressos personals deis secretaris s'han
a:ceptat delegacions d'entitats que no
peraanyen a la U. G. T., com s'ha permes que aquestes mateixes entitats voltee:a la sena premia admissió, com en els
aebars votacions s'iniringien continuament els Estatuts, com es portava a la
Presidencia del Congrés el delegat d'un
Sindicat que no pertany legalment a la
U. G. T.
No és, donas, d'estranyar que els delegare que ens oposävem a aquestes acta:ras ens veiéssim sistemàticament escridassats.
Aquesta ignominia, sense parió en els
anals de les lluites sindicals, va culmina: en la segona sessió del Congres,
reia:rzada dissabte a la tarda en discutir-se les credenc:als dels Sindicats de la
Fasta de Barcelona. El debat deixa en
descobert la profunda immoralitat d'algunes representacions, i palesi que els
ea:rezar:5, en defensa de llurs interessos
personals, han arribat a l'extrem de
curar algun sindicat a clemente pertortaaors. La. majoria del Congres, malgrat els raonaments i proves aportades,
;ressionada dana manera descarada
unstant per la Presidencia, ultra acaba: aquesta conducta, admeté credencia segellades fraudulentament per una
Junta dimissionäria, irefusä les credenealle legitimes esteses per lavoluntat
soairana de l'assemblea,.
Davant d'aquests fets els delegats que
signen han cregut que ja no podien dignament continuar en l'assemblea, en la
qual no tenen cap valor els arguments
mes clan, les raons mes ¡wats, que
s'impressiona pels casos mes evidents de
corrupció, que prescindeix dele Reglaments i que sembla no tenir altra fancif que la de recolzar el cabdillatge dels
secretaris.
Ens hem retirat del Corlares de la
U. G. T., pera no ha minvat el nostre
entusiasme i el nostre fervent deeig de
servir la causa dels trebanadors de Cara:hm-a Ara me's que mai ens cónsiderem obligats a lluitar i Iliurar - nos en
02s i anima a un treball intens tic reosganització sindical a la nostra terra."
Les entitats a les guate hem fet retetirria al principi sin les següents:
Sindicar Obrer Fabril de Barcelona;
Fabril de Pla de Cabra: Oficis DiverBarcelona: afetallúrgics de Barsa
reiana; Dependents de Barcelona; Sanitatis de Barcelona; QUirlie5 de BarreCuiners de Bar c elona; Caixes
Can ', de Barcelona: Unia Obrera de
Cursa; Ram de la Fusta de Barcelona:
Carnbrers; Espiga de Barcelona; ()liras Diversos de Barcelona; Carrega,
Desairrega i Agencies; Junta Obres del
P,et; U. G. T. Manresa; Joiersa s As
-gehtriaBclon:FdsTipagráfics: Piaeuers; Art Textil Manlleu;
latia Obrera de Bonmati; Auxiliare
Cafetera i Hotelera; Oficines Barcelona: Metallargirs de alanneu; Textil
de Roda: Forners de Mataró i "proverja" de Barcelona; Art Textil de
Matará : Sindicas Producció Agrícola
de Mataró; Sindicar Produccia A gli
Horts; Arta Gil--calSt.Viençds
se Matara.

Ahir al migMa se celebra amb Iota
solemnitat l'arte de donar el nom sic
Sabi Arana-Go iri a una nava avinguda
de l'Eixampla de Barcelona.
caauesta via está situada a la Trave s
-sera.nogiEuydlSeGarci
Hernandez, i ha d'aliar des de la confluencia de la Trasvasen i plaza de
joamc arnb el carrer de l'Escorial a la
confluencia del carrer de Sardenva ama
la plaça de Sanllehy, seguint en una
direvciä diagonal.
Davan t de la tribuna que shava issttallat al lloe de la cerinuania Si hacia
malta gent, als balcons es veien
tes banderes catalanes, basques, de l'estel solitari d'espanyoles, totes en barreja fraternal.
Primerarnent hi hagué un concert a
canee de la Banda Municipal de Barcelona, dirigida pei mestre Lamote,
l'Orate) Eurco Abasbotza, que dirigen:
el mestre Olaizola.
La Banda Municipal executá "L'Are
lesiana", 'aluna. " i "La Santa Espina",
i l'Orfeó base, "El cant de la Senyera", de Malea en Mala, la nadala " Jaijaikl" la salutació "Agur Jaunak".
L'execució ajustada. de les composidone fou premiada amb aplaudiments entusiastics pel nombras públic que s'hi
congrega Ni assistiren tanta represenracione da totes lee entitats politiques catalanes i el Comité organitzador de lacte, que esta integrar per representants
de les diverses Joventuts catalanistes.
Un gran aplaudirnent saluda la presencia de les representacions oficials.
Eren aquestes l'alcalde de la ciutat, seneta Pi i Sunyer, amb els consellers;
ei president de la Generalitat, senyor
Companys, el qual anava acompanyat
del conseller de Cultura. senyor Gassol. Ni havia també a la tribuna oficial el preeident de l'EuskadiBuraBatzara, senyor Panca i diversos diputats catalans. Les autoritats foren rebudes amb la interpretació de "Els Segadora" per la Banda Municipal.
Comer4 els parlamente, en nom de
la comissió organitzadora, el senvor
Pineda i Verdaguer, el qual pronunciä
un discurs patribtie historiant la inialtiva tinguda, glossant la personalitat
d'Arana perseguit pels centralistes.
Acaba victorejant la llibertat deis pablee.
A continuada parla l'alcalde, senyor
Pi i Sunyer, el qual expressà la satisfacció que seatia . en poder honorar, en
nom de la ciutatjrfl. han/e representa'
du que no solament era .el.patriota baca,
sitió que també era un erudit i un intellectual. Recordi que Arana, en la seva
joventut visqué a Barcelona, la. qual
cosa era un motiu mes per a expressar
la germanor entre basaos i catalans, i
afirma que sempre que dasasst de la
República slagin de defensar ideals de
ilibertat. aniran junte buscos catalane.
(Aplaudiments.)
Acaba dient l'alcalde que en donar
el nom d'Arana a un carrer no ala

segun el sistema de canviar un
nono d'un carrer vell, binó que tenait
en compre que Arana e:gnifica el passat i resdevenidor sha valgan fer rhomenatge en una via que, arrencant d'un
carrer antic, tinta unes grans possibilitats de tusar.
L'alcalde fou aplaudir. i seguidament,
acorapanyat del senyor Companys i agafant un cerda cada un escorregueren
el drap carmesí que tapava la placa, i
:muceta es velé.
Es una placa de marbre i lletres de
plona com toses les dele altres carrete
de Barcelona i amb la mateixa dispesicie; Nomis diu: Avinguda de Sabia
d'Arana.
L'Orieó èuscar en agrien moment entone l'Himne 13a5c mentre ressonava
una gran aclamada. En acabar l'Hinone
la Banda Municipal executà "Els Segadors - , victorejant-se la ilibertat d'Euscadi 1 Catalunya.
Seguidament el senyor Isusi, en nono
dele bascas, fila fos de la paraula, en
castellä, i glossä la memòria d'Arana
com a mártic i coas a mente. Digné
que en desperti el sentiment de la raga,
que estava adormit degut a les guerree
civils entre germana. Recorda que la
mare d'Arana está enterrada a Barcelona, on morí l'any 1882, en Ofa5i6 de
viure a Barcelona Arana.
Acaba censurant l'incendi de les corones de la tomba de alada, i fent una
comparança entre la tomba d'Arana, que
mira a la Cantäbrica, i la de Macla, que
mira a la Mediterränia, que l'orador veu
cona a expreesi6 de les dues cultures
que s'han d'imposar per mitjä de la
pau i de la llibertat.
Tancà els discursos el president de la
Generalitat. El senyor Companys digué
que ea nom de l'organinne que press dia s'adheria a lacte, i agraí el que
Bilbao hagi honorar el nom de Maca
donant-lo a un carrer.
Creu e) eenyor Companys que entre
el nacionalisme base i el catalä hi ha
diferencies de mansos.
Acaba afirrnant que per damunt
quests rnatisos hi ha el sentiment de Patria i que amb aquest ideal hom aot
pensar, bascas i catalans, en refer el
concepte ¡birla.
Novament entona l'Orfea l'Hinme
Base i la Banda "Els Segadors", mentre desfilen les autoritats entre les actamacions del públic.

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en
zatalà i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, Ler
Les d'esports, a Barbarà, 11

A l'Alealdia van facilitar la nata seauent
"L'Alcaldia de Barcelona, que sent el
deure de vetllar en tot moment pel
crèclit del completant amb
mes amplitud les declaracions fetes darrerament cobre el procés de revaloritzacia dels titols municipals, vol al estela tenme rectificar algunes interpretadone que pndrien desvirtuarme el sentir.
Si no Sr tractes d'un assumpte de cabilal
importancia i en el qual poden influir
reaccione psicolbgiques mal orientades,
no caldria insistir en el particular, pern
,:om que estero al començament d'una
actuada seriosa cte redreçament financer
del municipi, «ove que els barcelonins
tinguin an toneixernent complet d'aquestes miestions que tant els interessen.
En les esmentades declaracions es
feien dues afirmacions concretes; qaa
l'elevada de les cotitzacions alas valors
municipals, representant un afcamatnent
de contianea, ens feia contraure una majar reeponsabilitat, i que de inamentr-s e.
c ara era d'esperar, aquest proces, facilitada la saluda) dels problemes financers de l'Ailintament No hi caben altres interpretacions a aquestes idees clares i senzilles que representen una confianea acrescuda en la anima:, favorable
de les qüestions que en el caire económie afecten al Municipi. Es conegut de
tothom el propasit i el desig de la majoria del Consistori, en els guate l'acompanven també les minories, de sanejar les finances municipals, i és
igualment sabut que per assolir-ho la
majar dificultar es traba en el volum
de crédits que pesen damunt l'Ajuntament, no consolidar; encara en forma de
Deute. Per tant, és lägic i natural que
tot el que representi un augment de valor dels tftols ha de facilitar la enlució
del problema deis credits pendents, i
resultar beneficiós per a l'Ajuntament i
per als tenedors de paper municipal, per
als quals el sanejament financer del Municipi representa la rnillor garantia dele
valors que poeseeixen.
La revaloritzaci6 progressiva dels ti tols municipals ha d'ésser resultar d'una
actuació sanejadora i del restabliment
de la confiança en la potencialitat económica de l'Ajuntament, que bé la mereix
per la solidesa dels seus recursos i la
quantia dele tesis ingreseos. No la voldriern deguda a ratear o a l'especulació. Es una actuació eerioea i constant la que ha de portar-la. Pera, cono
que ele valors municipals san principalment colloeacions d'estalvi per a pecebrean rinteres i no papers de.speculaci.5,
és la link general del procés, i na oscil .
lacions passatgeres i fortuites, que reileeteiei la confianea que pugui inspirar
Eactuacia portada a serme en el Municipi. Era aquest cancepte del restabliment de les finances municipals el
nue expreesacem abreujadament en les
darreres declaraciane, remarcant q ue en
traduir-se en la revaloritzadO dels títols
municipals, ha de facilitar l'esmentat redreçament, i aferint encara que la demostrada de m'afiance que aivb rasguee
representar ene ha d'obligar a toat.

El ma ll ete del ram Del tiroteig de dissabte,
al Parallel
Je raigua

Les declaracions
dels detinguts per
Són poquíssims els L'enterrament de
l'atracament de
obrers que no s'han
Sr. Duran l'auto de la Times'
reintegrat al treball l'agent
primera pegiaa)
Aluest ennflicte pot donar-se cono
a solucionar. La normalitat, durant el
dia d'ahir, tau gairebé absoluta a toles les fabriques. Unicament en cine
faltaren alguns, molt pocs, obrers al
trehall. Només cal dir que de tot el
personal que treballa al ram de l'aigua faltaren al treball une altb, i encara entre aquests cal comptar-hi els
que catan acorniadats.
Denla cessaran i es precaucione que
havien estas presea aquests darrers
dies, i la vigiläncia será realitzada per
rnitjä de rancies volante amb autos.

Una reunió clandestina
sorpresa per la policia
estat cletinüut el
cone*ut anarquista
Pérez Feliu

Ha

Ahir, a les set de la tarda, la
policia va sorprendre en un bar
del canee de Sant Pau una reunie clandestina d'uns disset individus, els gneis foren detinguts i traslladats a la Comissaria
d'Ordre Públic. Revisats els expedients, en foren alliberats
tretze i mimes en quedaren quatre de detinguts, entre els quals
se suposa que n'hi ha algun que
participà en el tiroteig del dissubte passat. Entre els que resten detinguts hi ha el conegut
anarquista Pérez Feliti.

La festa basca d'ahir
a la Placa de

Catalunya
Anit paseada, després de la
fundid del Liceu , els components
de les entitats d'Euseadi que es
traben aquests dies a Barcelona
celebraren una testa típica basca a la Plaga da Catalunya.
H¡ assistiren les autoritats i un
públic nombrosíssim. Després de
la festa, que es va veure molt
animada, els bascos foren obsequiats ami) un lunch esplendid
Centre d'Esquerra de la Rambla
de Catalunya.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

tosos a nit del disable darrer
a l'Avinguda de F. Layret.
A les quatre s i erganiteä el
seguici fúnebre, formani la presidencia els Consellers senyors
:s elves i Denclis, el conseller mueieipal senyor Goda; el secretani
dala ai erveis d'Ordre Públic. setopar Badia; el cap dels Serveis
caperials, senyor Caselles; el
Comissari senyor Coll; el cap de

a Barcelona fa pace meso& Es fea tan
anee arit el sen gema, que àdhuc men-

java a casa seca.

Creu que en l'atracament intervingué un individu anomenat Martín

la brigada d'investigació social, González. També dique que el nota de
senyor Tarragona; el director de novembre du Vana P ass at e/ seu germ
l'Escola de Mirla de la Genera- havia pres part en l'atracarrent comes
litat. senyor Pineda: el coman- a la casa Busquets, del cartee de Vidan( de Sometents. senyor Bosch; Ilarroel, don s'emportaren unes ao.oco
els senyors Prunes i Pérez Sa- pessetes. Afegí que a casa del seo gerlas; el tinent coronel senyor !ala hi havia armes curtes i un rifie,
Ricard ¡ altres funcionaris de les el qual potser fou utilitzat en l'atraca-el
ment a la "Cinaes", Recorda que
diverses dependències d'Ordre mes
de novembre, després d'haver estat
Públie, aixf com diverse e perso- realitzat
aquell atracament, el sea get,
nalitats rellevant de la política mi va regalar-li un abric,
catalana. La presidencia de la Bajel Pozuelo Ungria, que es curaYaa
familia esteva formada per un de Palacios, digué que ignorava Wat
germà i un nebot del finat.
aquest estiguis barretas en els atracaLa comitiva, que era imponent, mente. Hacia !lotee pene, que duia una
es dirigf pele carrers de Provenea vida irregular i que anava acompanyat
i Urgell fins al de les Corts Ca- sempre de Martín González i de
talanes, on Nu acomiadat el dol Graells, el qual era Conegut arah el nom
Oficial, desfilant davant el cadä- de "Cordero".
ver forces d'assalt i de la guär- Dies abans de l'atracament a la
dia civil. Durant el trajecte el nees" va veure ert una casa de Palacios cine pistoles i una arma !larga, la
feretre fou portat a pes de bre- qual Ii semblà que era un rifle, din'
ve per companys i amics del d'un armari del menjador. Ho va desdifunt, Vn cop acomiadat el dol, cubrir en agafar una mica de Pa de
la comitiva seguí pels carrers dins de ¡arman a Confirmä que Palade les Corts Catalanes, Vilada- cios la marinada del 25 de mere no va
mat, Parlament , Francesc Lay- sonde de caca seva perquè es trabara
ret. Creti dels Molers i Salvä.
indisposat. Digué que hacia pres una
El cadäver fou inhumat al purga, peria que tot i aixa a les nou
del vespre va sortir de Casa Seva.
Cementiri
Manuel Martín Navarro va dir que
••
A l'Hospital de Sant Pau va no baria estat detingut mai i que 'Permorir ahir elenuel Ricard Cos- tanyia al Sindical del rano de la Pells
qual fou secretari.
tes a conseqüència de les fe- delDegut
a aquesta circrunsteacia va fer
rides rebudes. Era un jove de amistat
amb Josep Palacios, el qual
vint anys, feia de mecänic. Arnb president. Va afegir que simpatitzava
dos companys de treball sorteen arnb les idees anarquistes.
del Cinema i es trobaren enmig
Negä que hagues seres part en l'ateadels trets. Resultà ferit a l'hi- cament a l'auto de la Cinaes. Suposi
pocondri l fou operat al dit que Palacios no el realitza. Nomas sap
Hospital, on Ii practicaren la que Palacios tenia lamia de confiança al
transfusiö de sang, sense resul- Sindicat Unir.. que administrava els diners de la C.N.T. i que tenia cura del
tat.
dele havers als lletrats i a
'El Jutjat número 11 acudí a pagament
d'altres persones que havien defensas els
l'Hospital Clínic i al de Sant Pau presos per l'ideal. Afee que feia ¡crup
per tal de rebre declaració als de dos meses que Palanca lt Isavia
Nieta amb motiu deis successos presentat un individu conegut amb el ee,brenom de "Paco el Mario", dient-li
ocorreguts el dissabte passat
que era xofer i que tenia l'auto al carcarrer de Francesa Lairet.
Els ferits, que ja estan rer 52 de Sants. A pericia, de Palacios
aquell inrnolt mIllor, relataren en la for- l'allotja a casa seva, ja que
no treballara. Azul) tot, es donava
ma que va ocórrer el fet pel poc dividu
bona vida i ii pagay a rigorosansent, cada
que van veure, ja que foren sor- sennana, 30 pessetes de dispesa. Va. velacresos entre els trets sense sa- re que Paco portava armes mear
ber, de moment, d'on venien.
i en una ocasi6 li va vence una
Explicaren que alguns dels pistola metralladora.
El dia 25 de marzo va sortir de casa
pistolers que fugien ho feien
amb molt de pänic, sens dubte seva, situada al carrer de les Navas de
Tolosa.
número 132, on no va tornar fina
per no esser detingut i per
a les tres de la matinada. No es recauesporuguir més la gent e la qual da del lloc on va anar.
reacciona • moments descrea, i
Fainard González digné que no havia
fugia sense mirar enrera, i se- estat detingut nazi. 1 que no &ara allguien disparant sense deixar
hat a cap orranitraci6 sindical. Afee
que coneaue Palatina en un ca j a, oss
anava molts ¿ira. No sap a que es de-

cridat els perits armers porque cios.
Francesa Granel, que pertany al Sindictaminin sobre les cäpsules
dicat (Iel rano de la pela és int imo amic
trobades per aquells llocs.
d'aquell. Li havia sentit dir, maltea vegades, que el grup que capitanejava era
el millor de Barcelona i que mai no
de la
seria descobert per la policia. S'usabentl pele diaris de l'atracament. i
en s nitar de seguida de Palacios Estigué
contra
al domicili d'aquell. on traba 'Cordeta,
amb el m'al va baixar l'escala. Aleshores s'assabentA nie Palacios estaca matan. "Cordera" li ho digué mentre baiLa Inatinada del dimarts una cava l'escala. Tumbé li va dir que seria
darrera vegada que prendria raer en
agents de colleja seguien per la la
fets d'aqueeta mena, car no era partidaLaietana dos individus ri .le vessar sane. Afegi ene Martin.
sespitosos, els (piale; s'interna- Gonzalez i Pata anaven sempre amb Paren pel carrer de Vigatane, nra rts tatas: i que farmaven una banda
Alían, Palacios digne cate na sabia res
policies els cridareu l'alto. En
lloc d'obeir j aturar-se tiaspara- de l'atraeament, en el spiel no va interren contra els agents, els guate venir. Creu que el eeu gemb era el cap
grnp d'acci& i emita que ea peenlambe els contestaren a trote. Es d'un
eire para en Eatrarament e la sabateria
cretiaren més si vint trefe, pro- utet earret
Vallaereet.
duinl-se la ronsegüent alarma
Diem, que el da 25 de mare va 5-eure
entre els venos ¡ els vianants armes a casa del sea germi i va cand'aquell cerrar. Els des indivi- firmar que al triad trc harla aorta, per
'M'el' ;ves una purga: pers que, en
dus pogueren fugir.
Refar'inL -s st tquest ter, el canvi, va sortir a la mis, i que havia
conseller sin Govor isa (ligue tornat a lee tres de 1A matinada. Fo analtir a la matinada ano al els cebar a rasa seca s'allM.
lean Pats, en les seves
agente (IP 110115'1 n1 Vitn 'arietar l'al- c l araciens, digua que hacia primeres dee stat
de
to era cerque un dele dos indi- Barcelona, on hada arribat dos¡ora
dies
vides era signifirat , al qual hom despees de Varear-amena Despees va desancunena "Iel Guenyo", eempany mentir el aire havia cljt ele rimer ala
de Brunn Alpini 1 dm "Cèntim". tina, i afear arme pertanyia al ram
la rol i asia, (leva a alxh, hacia camela Palacios. 'Mesa cine llagues pees asas
en l*atracament. i (ligue clye ea, naNa
aran% eren els qui farmaven la banda de
Palacios, la au t mai na baria anees-ina am en armaste mena d'afers.
Cases i •Toedä va negar tots
De Madrid Ola rebut l'exhort cono. ele estrene
ole es refereixen a l'enana
plimentat ami) motiu de la mort del resma 1 aferí que na
coneraia cap deis
"serene" de la Banca Amnios. L'ex- NIf r e% detintniti.
hort fou trames ab Jutjat de Madrid
Franeeer
lerann,
nue
pertany
ram
per tal que es rebés declarada al ge- am /a romstructik
iterar tamlail que
retos de la Baseca, senyor Sarda, el aseaas peca rara en l'atracament. i va
Qual estigué unes hores abans d'ocar. soase- (Me coneixia superficialment
rer la rimes del "sereno" al d't Banc, na . Petauiu'er,
es un eiTer
amb l'objecte de recollir una doeurmilt Navarro, Stile
ments.
..sa, de!e pele dista ene aenest era
La declarada del senyor Sarda l'anic matiu (leed al retal
aainei xia Pa coincideix amb tot el que s'ha dit l acios. Va ne gar tumbé clip baguAa
>res
fine ara. El Jutjat, que esperava re- satt en Eatrarament; explica el Ilec on
tare 'gneis exhort, donará per clos eS trohava el dla del ftt, 1 va dir que
el sumad difnre de pocs dies.
coneixia els detinguts.

raeció

Un

El nomenament dels

tS Comissaris de
Tarragona i Lleida

policia
els ganüsters

altre tiroteig

El mort de la

Banca Amas

arnb referència a aquest afer,
de qual donävem rompte als lec-

t qrs en la nostra edició anterior.
ähir va estar a la Generalitat.

QUE

el

ee nyor Compan y s, l'actual Corni eeari d'Orelre Públin de Tarra-

Berta senyor Pujol i Font.
Preg untärern al senyor Pujol
Fent eren certs els rumors
que c
irculen relatius a la supo'da di missió del senyor Cavalier , a la qual cosa va contesJer-nos que no podia dir res.

(Ve de la

En carne de la eeala demostrasen es-.
tar contenta. Abole alean delle xiulava.
A rn h els detinguts fou trames al Jutjat ele girardia l'atestar corresponent:
Mines, les pessetes i les armes que Meren trabades a la casa on vivia Paladas 1 a l a d'algars deis altrea detinguts,
i alguns documents interessants.
Ferran Palacios sembla que diese que
nn rertanyia a cap emita; social i eue
creia que el seu germà Jineta hacia ares
una part deeisira en ratracarnent a 11
junt amb un altre individu.
aue i5 gallea; que henil Visan durant
malte aras a Annerica, don va venir

diligeneies per a poder compro- dican
Negi q ue llagues pres part en Eatravar eertes dados relacionades carnear
i, sial marcha que llagues
amb la pistola que en el !loe del anat d'endemà de Eatracament per a porBuceas, i al mateix temps
tar una peques on vicia Josep Pala-

comarques

tal d'entrevistar-se emb

Alti': a la larda s'afee:lila renlerrament de l'agent senyer
Duran, mart en 01 lirateig snaiingut amb uns individus sospi-

cdrrer.
El Jutjat ha ordenat diverses

'ordre púhlie a le

Per

»ir morí un deis transeiints que resultà ferit

¡III
:«.
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LA

EL CINEMA
LES ESTRENES
"El hijo improvisado"
Coliseum

Paramount

rents indrets, obtenint efectes, ultra
els incidents de la intriga, del contrast.
Hi ha unes canqons l'orca agradables
que canten Gravey i E:arene.

"Sobrenatural"

Vodevil cinenralogralie amb el segii¿mr
reta/din:cm: Robert Brassart. Fer- Collseum

nand Gravey; Annette, Florelle:
Bélier, Baron fill ; M. Brassart , Sois mire Fabre; Fanny, Jackie Mannier,
Noémie, Christiane d'Or.
--Els francesos—i en parlar de francesos podem incloure-hi perfectarneot
els films Pararnount realitzats a Franca, poden sanar-se, i fins lamentar-se,
d'haver trobat el film standard especialment pel que fa al vodevil. Trobada
la intriga, fácil també de combinar, amb
rextensissim repertori que del genere tú
el teatre francés, és facilissim fer, amb
unes cançons agradables i una música
lleugera 1, no cal dir, arnb uns bons
actors que no tenen cap necessitat d'ésser uns grans actors ni de fer-ho acure,
fer bons films per al consum regular
interior i per a l'exportada. Pera per
això calen també uns estudis ben utillats i uns técnics que sàpiguen totes les
receptes.
"El hijo improvisado" és un film fet
amb aquesta fórmula, i, naturalment,
com que es tracta d'un film cómic, es
un film dicertit. Els francesas han alegit a tots els ingredients dels seus
que solea éster, variant el caracter nacional, els mateixos de tot arreu, una
especial cura del turisme, i aixi ceiein
com els personatges dels sens films es
trasIlatien amb una gran facilitar dan
cap a l'altre del mapa de França.
L'argument és, com sempre, a base de
tquiproquor. Un estudiant de dret que
troba una xicota i s'enamoren. Pela/ ella
és l'amiga d'un senyor dedat i de diners que un dia els sorprèn. Aleshores
fa passar el seu enamorar per un fin
tingut als dotze anys, a Aiger, d'un oficial de marina que l'abandona després.
D'aix6 en surt tota la complicació parque el protector d'Annetta vol protegir
tumbe el seu fill i, sobretot, vol descobrir el pare que, naturalment, acaba ¡ser
trobar en el pare real del noi, que no
sap de que va pera es crea que es
tracta d'un boig i Ii segueix la mania.
Naturalment, el xicot s'enamorara d'una altra noia i el protector voldrà casar-los, cosa que enredara. més les coses.
Quan ho estará prou s'arranjarà perque Annetta es resignara a perdre el
seu fill improvisar. Si l'autor hagués
volgut, naturalment, la cosa no s'hauria
acabat mai mis.
El director ens dóna racció presentant-nos successivament les escenes sie
tenen lloe en un mateix temps en dile-

TIVOLI
Segona setmana

Nota important: A fi de donar descaos a la nostra illustre actriu Catalina Barcena, tan sois actuará aquesta
setmana dijous, dissabte i diumenge. Com a comiat al nostre públic
estrenará dijous un moneileg de Serafín i Joaquín Alvarez Quintero.
escrit expressament per a ella.
Dimecres i divendres no hi haurä
cap actuació personal, i es projectara
únicament el film.
Aquesta producció no tindrà reestrena aquesta temporada.
Es despatxen localitats numerades
per a aquestes sessions.

Jueus errants
i professionais
de l'exili
(Ve de la primera pagina)

A la nostra ciutat hom traba testimonis en individus jtreus, als quals s'Ita
refusat una ajuda en l'esmentat Comité,
per hacer fet manifestacions antihitlerianes, haver-se distingit en la resistencia
als atropellaments del nazisme o hacerse sabut que són fugitius de la seca
terra per motius semblants. No creiem
que hagin d'ésser precisament els exiliats per motius politics els refusats daluda per un comitè que recapta diners
de tot Espanya en nom de tots els
jueus exiliats, sense tenir en compte Ilur
mutis polític.
Un dels dirigents, en altre temas,
havia format part de la plantilla de funcionaris del Consolat Alemany de Barcelona. No creiem, pera, que aquesta
ocupaci
ó, la qual ja no representa, pugui ésser un justificatiu per refusar individus de la seva raca que encara no
han perdut el darrer bri de la dignitat
per passar-se al nazisme. I is que en
aquest Centre de protecció le jueus pobres es practica la caritat d'una forma
asoit curiosa.

La directiva is constituida per indas-

Paramount

Film de enisteri representar per Caro!:

Lombard, Randolph Scort, Vivienne
Osborne ¡ d'altrcs.
Com el titol ja indica, l'assumpte fa
referencia a torees misterioses i des
conegudes. No obstaut, cont que es trufa d'un film de misteri, calla que aquest
tingues una explicació, i aleshores se
n'hi ha donat, com sempre, una de científica, de pseudocientifica naturalment.
La teoria és que la criminalitat is contagiosa després de la mort del criminsi,
¡ aquell que en rep l'esperit ja ha rebut.
mis ben dit, han rebut les futures
times. Aixi ho explica am metge de la
presa que experimenta amb el cadáver
d'una famosa estranguladora que ha aromes venjar-se després de mona de rhome que iba delatada, que és un home
perillas perquè es dedica als traes de
l'espiritisme i porta un anell carregat
de metzines amb el qual por matar només estrenyent la lita a la víctima.
Tot això combinar amb una noia a la
qual se li ha mort el gertnä i respldlista li proposa de comunicar-ha ami el
cadáver de l'executada, l'espera de la
qual passa a l'heroina per venjar-se dra
traidor, el qual veient assassinar dues
persones amb l'anell fatal, i finalment
només pot escapar a la venjança de la
monta a través de rheroina, que va a
escanyar-lo però que ha de restar net
de tot crim, per en fugir quedar enredat en una torda i penjant-se, sucumbint ami a la venjança amb qué rhavia
amenaçar l'estranguladora ahans d'ésser
encentada.
L'argument, com putt veure el lector,
és molt tenebrós; però el ritme a qué
es portar, alternant les pauses amb Fardó i la complicació de la trama, fa que,
almenys a la primera !ni-t. el públic se
senti pres pel misteri. Després. natoralment, quan cal desenredar la troca és
quan Fargument perd foraa, perquè no
basta la técnica en explicar les coses:
cal que també hi collaborin les coses explicades.
A. FERRAR

D'UN FILM A HURE
En "Se ha fugado un preso" Rosita Díaz té un paper complicat; un
d'aquests papers que no se salven amb
la bellesa; cal interpretar-lo amb el
cervell i amb el con al mateix ternas.
Unes vegades la veiem Iluitar amb
uns conspiradors: d'altres, la veiem
seduint un :eli ministre, i altres dominada per la inquietud sentimental davant del perill que volta el seu pare.
* Un grup d'amics dona el dissubte passat un àpat d'homenatge a
Josep Sirós, el conegut director de la
representació d'ad de Warner Brot.
First National.
* La Warner Bros, First National, que, segons sembla, es ve especialitzant en la producció de ne llicu
-lesmuicadgrnptle,s
quals han estar un bell exemple
aquesta temporada "La Calle 42" i
"Vampiresas de 1933", com ho seran
en la próxima "Desfile de candilejas"
i "El bar maravilloso", acaba d'enIlestir "El altar de la moda", pellicula que, si no es pot considerar com
a musical del tot, posseeix uns números d'extraordinaria novetat i briIlantor, deguts a la fecunda imaginaria de Bush' Berkeley. Aquests nitmeros i tot l'assumpte de la penicula
tenen per objecte l'exaltaciä de la
moda i la presentació davant del públic dels mis insospitats i luxosos mo-
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dels en tota mana de vestits, tense
excloure la roba interior.
)444+1+1144.4444+64+044444*
* Je E. Broten, el conegut artista cómic de la Warner Brot. First
National, ha descobert que la seca
cara és tan immensament coneguda
a tot el talón, que ella simplement dibuixada en el sobre d'una carta és
prosa perque aquesta arribi a la seca
destinació. Aixa ho ha pogut comprovar ell matcix, en rebre la carta d'un
admirador, que no sabent l'adreça
d'aquest artista es limita solament a
dibuixar la seca famosa cara, amb
la sera inimitable bocassa en el sobre.
Amb aquest fet, Joe E. Brown sla
convencut que nea hi ha al mata un
altre que tingui la boca mes gran
que en.
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TEATRE AMATEUR
III CONCURS DE TEATRE
CATALA AMATEUR

EL JURAT

En la darrera reunió celebrada per
la Federació Catalana de Societats
de Teatre Amateur es designa el Jaral per a la competició d'enguany,
ptoposant-se per a integrar-lo els seIteCtitS Salvador Alarma, Josep Artis,
Andreu A. Artis, J. Bernat ¡ Duran,
Prudenci Bertrana, Alexandre Cardoneta, Amhrosi Cardan, Vicenç Comes
i Sold, Florenci Carnet, Joma Cortés
i Vida!, Pompcu Cread, Miguel C:iv:Iler, Francesc Curet, J. Ferran i
Mayoral, Artur Carbonell, Guiilem
Díaz Plaja, Domenec Guansé, Josep
Maria Folch i Torres, Enric Forrada.
Joeep Maria Francés, Joan Fernández, Fages de Climent, Josep Lleonard, Emir Lluelles, Jatime Marco.
Jaume Marill, Litiis Masriera, Victor
Moré, Ricard Ópisso, J. Pagés Ma mu y , Jaume Passerell, Josep Palau
Albert Piera, Alfons Par, Miguel
Poal Aregall, Segimon Rovira, Tornas Roig i Llop, J. Roig Guicernau,
Joaquim Renard, Modest Sabater,
Octavi Saltor, Ramon Sugranyes de
Fraile!), J. Soler Parcerisa, Ramon
Tor, J. F. Vidal i Jover, Ramon Vilaró, Antoni N'entas i Baldomer
X if re.
De secretaris actuaran els senyors
Lluis Casamitjana, Josep Güell, Manuel Llobet, Lluís Maria Bransucla
Claudi Fernández.
• •*
En la competició d'enguany de teatre amateur de Catalunya, el; seas
organitzadors, la Federada Cata:ana
de Societats de Teatre Amateur, tenint en compre la veritable importancia i el crescudissim nombre lelenes que armen sota la denominada
de "Teatre católic", ha crear exclusivanient una secció independent per
a aquestes companyies, atorgant tatoté importants premis a les que el Jurat — integrat per rellevants personalitats de la inteHectualitat catalana —
classifiqui degudament.
Les cornpanyies de teatro católic
que vulguin donar fe de vida, que
tinguin a bé respondre a la crida que
els és feta per tal de col/albear des
del seu radi cracció en el ressorginient
del teatre catalä i que estimin oportú
de donar a coneixer, a tots els que
estimen el teatre, la tasca meritissima
que realitzen, llaman d'inscriure dos
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artes dr dues obres (un de cada una),
escollides lliurement; podran optar
per actuar a les seres sales despertarles o venir a actuar a Barcelona,
i la data per fer-ho queda fixada des
del dia 29 d'abril fins al 17 de juny.
Es sabut que la rnaioria dels elenco
Ute conreen el teatre catòlic palesen
una direcció acunada i realitzen unes
reeixides representacions, Cal nomes
recordar, entre altres, les companvies
del Centre Catòlic. de Sant Andreu;
Lluisos Circol CatOlic, de Gracia;
Academia Católica, de Sabadell; Centre Social, de Terrassa; Centre Catélic d'Obrers, de Mataró; Centre Católic de Sant Vicenç dels Horts;
Grup Fortitud, de Rubí; Associació
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trials, propietaris de fabriques i tallers, paga; anar treballant gratuitament P e r a

alguns d'ells de força importancia, els
quals sempre tenen algun lloc lliure per
a encabir-hi nou personal sense dificultats. Arriba un pobre individu necessitat i algun o altre fabricant membre del
Comité el oren al seu servei i el colloca en la própia fabrica, peró... no podem pas dir que ha facin d'una manera
massa desinteressada i humanitaria. Con
que els diuen que els preisen fnreadamena sense necessitar-los... aquella gent
treballara a jornals, setmanades i Bous
de pura almofna.
No escrivim ren embridar paper, Heus
ad uns detalls precisos:
Un hebreo. ben conegut per cert en el
comer ç de Barcelona, is un membre influent dintre d'aquest Centre. Acaree senyor dona treball en els seus tallers a
unes pobres noies refugiades que es peesentaren al Comité._ a IR pessetes set.
manals. Quan les noies s'espavilaren i
demanaren la setmana de 24 pe s Setes que
els correspania segons la ' Llei, foren
posades , cense compliments, una altra vegada al carrer d'on les havien recollides.
El senyor M..., membre del mateix
Centre, paga 7 pessetes cada miler d'agulles Posades en un carta per obrers
catalana Al, israelites i refugiats, per
fer la mateixa frita i degut a la protecció, els paga y a a 350 el miler...
Un dels dirigents fa treballar una ultra obrera sense pagar-li res. Be é3 veritat que, ¿'altra banda, el Comitè
facilita una petita quantitat per tal ore

PLNI L I CITAT.
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Corren una munió de jueus enrolats en
la "tour" del refugiat politic dels quals
algun ha reeixit a presentar-se amh un
deix de bon jan, indiferent a la política, a fi d'explotar-los a ells... ¡ a algun home de bon cor com el cas que
anea/ a referir:
Un dia al senyor L. A. se li presentà una dona mueva amb els simptomes
exteriors i inequivocs d'un embaras verament excessiu i extraordinari. El marit, que ida la cara d'un sant Sebastià
martiritzat, l'acompanyava. La parella
era hongaresa i d'origen semita. El scnyor L. A., davant d'aquella are-matentutat abundosa, del panorama d'un part
dificultós, de la precaria situació i
l'origen jueu de la parella, no sabem
per qua s'imagina que es tractava de
refugiats politics alemanys i els presta
un ajut moral i material de bastant importancia ¡ bus fin una crida a les seves
atnistats per tal de socorreas mes ámplament.
Passat algun temas el senyor A.
va tenir ocasió d'assabéntar-se que
la futura mare jueva feia mis d'un my
que Iluia lembanàs de la mateixa granada...
El mirarle fisiolagic baria estat produit per uns coixins ben emplacats en
el lloc precís a fi de provocar en els
UN ESTAT INTERESSANT QUE que ho velen la compassió máxima.
DE COM LA COLONIA JUEVA
DURA MASSA...
DE BARCELONA ES QUEDA
SENSE ROBA INTERIOR
No es cregui el lector que perquè
protectors es porten l'olj ara hättim de
Per acabar reportarem una comecanonitzar tots els soi-disants protegas. qüencia mes de la feina feta de tota

aquell senyor. iI no és veritat tumbé
que aquest senyor te un obrer al seu
servei que el paga per 24 pessetes setmanals bo i corresponent-li molt in!-,
i que el dia que aquest darrer se li queixa ramenaca amb acomiadar-lo?
Hem conegut un obrer refugiat en
parada forçosa al qual /¡ fou ofert pel
mateix Comité una placa de conductor
de camioneta per 25 pessetes setmanalst
Un obrer casar, amb dos fills, fa tre.
ball nocturn per 125) pessetes mensuals,
al sercei, naturalment, d'un d'aquells senyors que s'Itan empres la tasca de redimir del vagabundatge forçós els individus de Ilur raga maltractada! Un
dia aquest obrer va començar a veure
que no podia viure amb un sou tan migrar, i a la seca súplica se li contestä
que si no eslava conforme se'n tornes
allá d'on baria vingut, ja que ningú no
l'havia cridat. Aquest borne havia vingut de l'Alernanya hitleriana...
Aquests són els protectors dels fills
d'Israel a Barcelona.
Però per sobre de tot cal que hom
säpi g a que en el Comité pro-refuglats
jueus continua essent delicte éster o
haver estat un antifeixista enemic de
Ilitlerisme I

d'Antics Alumnes dels GG. de les Escoles Cristianes, de Tarragona; Fejocistes, de Manresa, i molts més
d'altres, per esperar-ne un exit cornpletissim per a la secció "C" del III
Concurs de Teatre Cata:a Amateur.
Un concert a la Universitat
Els fulls d'inscripció han de
citar-se, com mis aviar millar, del
secretad de la Federació, senyor
Un deis actes brillants i de to mes
Claudi Fernández, Viladomat, 74. simpät:c que s'han celebrar aquests dies
Barcelona.
cn commernoració del tercer aniversari
de la República hará estar la testa
ASSOCIACIO DE TEATRE
que el dilluns pasan, a la nit, tingué
SELECTE
llar als salons del Rectorat de la nostra Universitat. Festa que significa una
Sessions de teatre d'assaig
iniciativa felicissima que trobariem del
Holt aviat, confiades als elenes toa encertat que fos continuada amb alamateurs més reeixits de Catalunya tres actes semblants.
i més adients a l'obra que es presenti
Invitats pel rector doctor Bosch Gimo passi de prova, començaran unes pera, assistiren a la reunió el conseller
interessants sessions privades d'Asso- de Cultura, senyor Ventura Gassol, que
clació de Teatre Selecte, en les quals portava la representació del Govern de
donara a coneixer en un sentir expe- la Generalitat; el general Batet; l'alrimental, d'orientació als autors i de calde de Barcelona; el delegat mariselecció per als ernpresaris i directors tim, senyor Verdugo; el senyor Pomde companyies, aquelles obres que li peu Fabra, president del Patronat Unisiguni confiades per Ilurs autors i versitari, amb altres membres del maamb el susdit objecte.
teix Patronat; representacions de l'EsA aquestes representacions, com cola d'Enginyers i altres centres espediem privades, car no seran estrene; cials, Instituts i Escoles Normals; el
i si representacions de prova, gomes President de l'Institut francés, senyor
podran assistir-hi els protectors, so- Bertrand; president del Centre Alecis, cooperador; i "Amics del Tea- many d'Intercanvi, i moltes altres pertre" inscrits ¡ registrar; a A. T, S., i sonalitats que ens és impossible de detindran lloc a les respectives sales tallar.
d'espectacles on actufn de consuetud
El rector de la Universitat saluda les
els elenes amateurs als quals els sera autoritats amb un substanciós parlaconfiada la representada.
ment que resumí la noca tasca empresa
Els autors— coneguts o inèdits — a la Universitat i el noble ideal que amb
que vulguin acceptar aquest servei, revolució iniciada hom comença a reasón pregats de sol-licitar del senyor litzar-hi.
president de l'Associació de Teatre
El senvor Gassol contesta amb un disSelecte (Borrell, ira principal , pri- curs pie d'emoció b féu avinent que una
mera) data ¡ hora per tal de Ilegir de les mis fermes illusions del Govern
la seca producció, i si aquesta es ac- de Catalunya era la Universitat, i per
ceptada, per ordre d'acceptació i per aix6 un deis primers actes realitzats
la companyia que resulti més identi- per aquell primer Govern catará fou inficada amb robra, serä posada de cautar-se de redifici i començar-hi positivament una nova era. La Generaliprova.
En el cas que alguna de les obres tat té plena confiança en els nostres
— rectificada o no— sigui després es_ universitaris, i espera que la collaboratrenada i incorporada al repertori re- ció estreta i entusiàstica dels un; i els
gular. en l'edició corresponent es farä altres ens ha de portar a la plena vicconstar que foz/ passada de prova en tòria que ambicionem.
El concert que seguidament tinqué
sessió privada de l'Associació de Teatre Selecte i per la companyia ama- lloc fou a carrec del "Quartet Mine",
que
formen cls excellents artistes seteur que rhagi presentada.
nyors Ferran Gueriu, Josep Doncel,
Si alguna d'aquestes obres requeGracia TarragO i Ferran Pérez Frió,
reix atendre un repartiment rima ex- els
quals encentaren un Quartet de Beethtens, podrá ádhuc presentar-se per
un de Haydn. La tasca Mauna selecció dels millors actors ¡ ac- oven id'aquests
artistes bou aplauclidisgistral
trius amateurs de Catalunya.
sima pels invitats. que passaren després
Aquestes representacions comença- d'aquesta selecta hora de música, al paran una cegada acabar el "III Con- ranimf de la Universitat, on forma obcurs de Teatre Catalä Amateur'', que
esplèndid lonx.
té convocar la Federació Catalana de sequiats amb un
Societats de Teatre Amateur.
* Quan Laughton triomfava Un Concurs de Caramelles
a la seva Patrja com a actor , i
L'Ajuntament ha organitzat un
Levy con-, a autor era també faItIOS, eren atubdós gratas amies concurs extraordinari de caramelles,
i a naven a tal a treu. Levy fou el que tindrä lloc al Palau alunicipal
de Belles Arts el dia 19 de maig, a
primer a deixar Anglaterra per
cfonze de la nit, amb les
a anar a Nord -Amèrica, on, lasst dos quarts
següents
en els gratis (catres de BroadBASES
way, en qualitat d'autor teatral.
Les entitats participants en aquest
corn a Hollywood, eta qualitat de
dialoguista, esceaarisla 1 super- concurs hauran de formalitzar Ilur
inscripció a l'Oficina de Cerimonial
visor, guanyä a dojo aplaudide rAjuntament (baixos de la Casa
tnents i ditters. Mis tard, Laugh- de la Ciutatl del 14 al 17 de maig.
ton atta lambé a parar a Nova
Els cors inscrits hauran de trabarYork, on actua al (catre, i al cap se al Palau Municipal de Belles Arts
de por temps inarxa cap a Ho- a un quart d'onze de la nit.
IlTwood amh U tt imporlantíssim
Abans de comencar el concurs es
contracte cinemalografic a la procedirà al sortei g de presentació, i
butxaca. I allí, amb la natural actuará tot seguit rentitat que li consalisfareica es (robaren de nou respongui e! número I.
La no presentació de les entitats
els vells amics.
a l'hora finada implica la sera exla ra la casualitat encara 'va clusió del concurs.
lasser mes gran, puix tots dos
En aquest concurs solament podran
foren cridats a la capital cine- concórrer les entitats que hagin guamatogràfica per a treballar en nyat anteriorment i per tres negados
el film "Entre la espada i la pa- el primer prerni del concurs ordinari.
red". Pellieula en la qua) Tallu- El jaral estar : a iormat pels mateilah Bankhead L Gary Cooper te- xos senyors que componen el del
nen els papers corresponents a concurs ordinari.
Es concediran els premis que a
i Charles Laughlon és...
el tercer coslat del triangle. continuació es detallen:
Premi d'honor: "Copa Claven" i
Latt ..;Itton encarna un paper itnmil pessetes.
portantissim com a espòs de
Un accèssit: Cine-centes pessetes.
Tallttlah, i l'assumple ha estat
L'entitat que obtingui la "Copa
creta i desenrotllat per Levy, la
Claven" en será dipositiria fins al
qua' cosa motiva l'alegria en concurs segiient, i la 'conservara defit rolla r-se.
nitivament la que en sigui guanya-

LA MUSICA

aquesta allau de vividors que barrejats
amb els que poden aspirar honradament
d'esser ajudats els deshonoren i embruteixen.
Sobanuent
argibe
uetssta devegc a dmaic lapecr7aseca natura especial i per representar el
Centre el rol "del que bada", dins del de
potentats jueus, els quals tan difícilment
s'exposen a fer-ho.
La gene del Comité jueu un dia se
senti generosa de veritat. Això no vol
dir que no ho siguin gens. Volien lar
una bona obra i justificar um cop per
sempre l'esplendidesa dels seas donatius
¡ l'eficacia de llur or ganització Dos israelites que es deien S . .. i J...
caigueren al despatx del Comité um :al
dia com aquell. Els examinadors del
Comité certificaren la sinceritat i la indigencia dels dos jueus errants. La
patella demanava ajut per poder mancar
un negoci de rentat de roba, puix que
un gran nombre de lamines que els socorrien els havien promes de donar-los
feina tot seguit que haguessin inuntat
una petita installaci6 per rentar. Com
que es tractava d'una mena de Joraan
per a la roba bruta de tota la colimia
semita, la ¡dea els agrada. ¡orca i fins
els enterni... ;aquella pobra gent es redimiria Per sempre... Seria una magnifica obra... Ja velen, adhuc, el rètol en
una cantonada de l'Hospitalet o del Poble Non._ "Al safareig d'Israel"... Obra

roba recollida en el primer volt fou ben
neta i ben ple g ada, els dos jueus, conplerament redimits, carregaren amb la
roba, els picadors, tots els útils transp.trtables i vendibles._ i anib els cearenars de pessetes que els havien donat
els senyors del Comité per a despeses.
El safareis, slavia acabat.
Vui t Mes després pel carrer del Migdia es venien els eakoters dels peixos
grossos de la colònia per trenta centims. Les cases de dormir posaren llençols de fil. 1 les combinacions i els camisolas de color de rosa tendra de les
<lames dels senyors del Comité' pastaren
a engrossir 1 — atrezzo" dels imitadors
d'estrelles de s'arietes que han donat
fama als establiments del barri...
J. E. BARTRINA
FI propietari de la Fonda Mema/aya del carmen del aligdia, de la qua)
s'ha parlas en el reportatge de J. E.
Bartrina, ens ha fet a n/ans la Berra
que a continuació reproduint integrament. Creiem que els nostres lectors
la Ilegiran amb satisfacció,

dora en tres concursos consecutan
O b res imposades:
"Goigs i planys", Claver.
"Pe: juny la falç al puny", Clase

NOTICIARI
Aval, a les deu de la t'ir, tindrj
lInc
a la sala craudicions de l'Atesta
Enciclopedia Popular la primera sea
tila de "La Música i la Revolcar
francesa'', estudi a arree d'Aire
Harquié.
La part musical anirä a càrrec e,
Forquestra Radio Barcelona", que ir.
terpretarà obres sin:fi:maques a
Grety, Gossen, Maula Catel, Jadia i
Cherubini.
Aquesta sessió será. pública, i per lt
!larga durada del programa es aren
la puntualitat.
Associació Obrera de Concerts.
Arenen Polytechnicum. — Avui,
medres, a les deu de la nit, nada
lloc la primera audició musical éo
les cinc organitzades per aguester
entitats, sota la direcció del mesar
Enric Roig i amb la coHaboració
les senyoretes Cecilia Font, pianista
Coloma Casals i Josefa Oriol, canta
trius, i Gabriel alarty, tenor. El pro
grama és el següent:
Música xinesa. Música india,
tira grega. Cants hebraics. Cants ara
gorians. Cançons de trobadors.
Per a detalls i inscripcions al carro
Alt de Sant Pere, 27, principal, tela
ion 23050.
Orquestra Pau Casals. — Conti
una gran atracció el programa del
concerts que donara dem!., dijous,
la nit, al Palau de la Música Catalana, l'Orquestra Pau Casals, sota 'a
direcció del seu mestr efundador. Tal
és la primera audició pública de h
grandiosa obra coral i orquestral de
Strawinski titulada ''Simfonia
psalms a , que es Migada per una itt
les millors creacions del seu autor,
Encara és recent l'extraordinària in.
pressió produida per l'esmentada obra
en dirigir-la el propi Strawinski a
l'Associació de Música da Camera,
per tant revesteix extraordinari
tenis escoltar-la de nou interpreta
per Pau Casals, amb la coHaboram
de l'excelient Orfeó Gracienc, q
estrena. l'obra ä Barcelona, la nora.
bilissima actuada del qual meresr,ue
raprocació entusiástica del seu anca
• • •
Per renúncia inesperada del reza
Vendrell al seu compromis de pr o
dre part en l'obra de Zallan Kodaly
"Psalmus Hungaricus" ha hagut
suspendre's l'execució anunciada da
questa obra, en la qual baria de col.
laborar F.Orieó Grazienc. Aguo
continua assajant la "Simfonia
Psalms", de Strawinski, que exentara en el proper concert de deal
passat, dijous. El programa anuncia
per a aquest dia ha sofert una =edificació, per trobar-se indisposada h
soprano Concepció Madia d'Agusr:
En definiitra ha quedat forma: pe
les obres següents:
Obertura "Suite en do", de Bar»;
simfonia "Júpiter", de Mozart; "Mor:
i transfiguració", de R. Strauss. I
“Simfonia deis psalms",, de SM:
winski.

FANTASIO
Demà, dijous, estrena

Un alegre comboi carie
gat de halles i sorpreses

honrrado y digno de respeto, que el der'
aprebensibo y poco escrupuloso indirlailf
que ha redactado, los mudos articulo&
en los que aparecen (sobre todo) tres pe'

-opera etneepue s.
're:1;e
a 'I m
e alsosexqtueensaPmYU';
rect ( ficación.
1.• hago constar a V. que en Mi ciJi
la que esta sometida na una InveStir
rlon polirial. no noy cabida i como en rs
articulo se dIcei ha nin g ún Individuo,
haga negación de el sexo y vtrilldati,
como ha hombre le fue

concedida Per

naiuraleta.
o.. que como yo ea muy bien la resr,
sabllidan que asumo, no al dar calina a
,n ,iiireaansga ehroas,esplias
siio oro
h, eri,spira
p n cojeosi..espop
no liul,m
'e
permitir que se hagan tales atIrmartoor,
sin que de ello se prueve su versciars
y 3. • que -yo": tengo MeJOres senil
mlenlos y respetos de numantaaa.
Indos /os hombres, que los que me InlDt
su "astenporanso" colavorador,
Sepa V. Sr. director, que yo no ter
mas que t'espeto y considerarte P.ta
huespecles. /os que para que V. quede

debidamente informado, me son ,en
S e.
a "jednZa p. 00re cal lerrn"sPnP1 bn'e
m

Asociariiin de Beneficencia de la fin
tiacidn, los que creo que merecen
consideracam y respete.. que los
esos adiemos se les concede, por le
tjaot grr, o ps anea elen. dl o m
rnosa seal sg riinrrnatrattr
la.

Tods estas rectificaciones, son tu le;
epsuptiel ricosn(d.)o' etnil Pilanrai ' s'Ojalar etoitoggureafirde
'inl.
casa) an de aparecer en su persodica.
la mayor urgencia y claridad, anteclito.:
a'. que esto es en cuanto a su peraotta y
Diu aixi:
refiere, que ci„.n respeto ha el 411 e.
Sehar Director de "La Publiellat".
llama E. J. BartrIna, de este el sr.
Muy Sr. min y de mi mayor 1 espeto
a el que se le ha prementeno 1s op/r,a„
Saludo a V. y le ruego de cavItli en Cl denuncia ha de ser el que determine e'r"prritadtro de su arana tureerwta a el pre. la ri pe l de e r adteenrd itylo
3±
n,
anla
co Tnel, Uri
elitt escrito.
r.r espere os ere
Protesto respetuosa pero enerilcamenta

le anticipo las gracias, y nie ofrece.,

de de los articules publfeados en su pe- Mas atto. S. S. tr. e. s. M.
ron las techas, 13 y 11 ne el
Dones be: es fea la primera bugada, rcaten,
Carmals Ja.
amasa en los que se lujuria, y ofende,
pea, no pas la segona. Un cop bata la sin pruebas, a un Industrial, mucho
mas
Barcelona /t7/4/034,

del Comité.,.

LA

amb la simpatia dels indigenes, els
quals no cessen de dir que denitjaven
ja l'arribada del: esPanyols. El coronel Capaz ha començat el reclutament de naturals del país per a formitr la guirdia d'Ifni. Es creu, dones;
que tan aviat com hagi acabat el
desembarcament es formarä immediatament un nucli de tropes de berebers
d'Ifni que formaran una harca amb
la qual cornene,arä rocupació efectiva
per a evitar agressions de l'exterior
de la zona.
Els fugitius de la zona francesa han
preferit Iliurar-se als espanyols i establir-se a Ifni.
Diuen que en prendre terra una
avioneta t espanyola procedent de Madrid que es dirigia.a Ifni va capotar.
Fls ocupants han resultas iIlesos. Entre ells figura el periodista senyor
Chaves Nogales.
DESERTORS DE LA LEGIÓ
FRANCESA

Las Palmas, 17.— Procedents d'Ifni
han arribas 15 desertors de la legió
francesa els rosal; s'han presentas a
aquel' territori al coronel Capaz, el
qual ha manas que fossin trasnadats a
aquesta capital. Aquests individus han
quedas a disposició de l'autoritat civil
ES CONFIRMA LA MORT
DE CINC EXPEDICIONARIS

Madrid, 17. — Els periodistes han
intentas a darrera hora obtenir una
ampliació del succés ocorregut ahir
durant el desembarcament dimí. Unicarnent sha pogut saber que quan
es dirigia a terra un bot remes bola
moriren cinc tripulants del dit bot.
El ministre de la Guerra ha manifestat que havia desernbarcat a Ifni
la /Pajar part de les forres i la impedimenta. A Las Palmas i a Ceute
está preparada rartilleria per si la necessita el coronel Capaz.
Ignora el ministre l'ocorregut amb
aquesta barca, que s'ha dit que naufragi. Això—ha dit—no tindria res
de particular, puix que el desembarcament es fa amb les dificultats que imposen els tres-cents metres que separen els vaixells de la costa. Encara
no sha fixat la quantia del crèdit
per a atendre l'ocupació d'Ifni; senä
de tres a guatee milions. El coronel
Capaz catara avui a Busegra, situat
al nord del territori d'Ifni. Està fent
exploracions per tal de buscar un lloc
més adequat per a fer els desembarcaments. Sembla que allí sha trabas
un estuari que reuneix millors condicions per a desembarcar que el que
ala fet servir fins ara.

Darrera hora
DE BARCELONA

Ahir a la nit, pels volts de les deu—
exactament a les deu i vint minuta
—van produir-se a la Ronda de Sant
Antoni, en el tros compres entre els
carrera d'Urgen i de Villarroel, uns
fets que van posar en commoció tot
el veinat.
Segons sembla, a l'hora esmentada,
dun segon pis de la casa ni1111. 20 va
sortir al balcó una senyora, la qual
a grana crits va posar-se a demanar
auxili. Uns velas van tocar un xiulet, i entre la gens va sembrar-se
l'alarma que és de suposar.
Casualment va escaure's que passes
per aquell nos el cotxe oficial d'un
funcionari de la Comissaria, el qual,
juntarnent amb el xofer, puja escales
amunt.
També comparegué gairebé instantäniament la parella de guärdies de
guretat que presta servei prop del
Cinema Walkiria, la de la sucursal
del Banc Hispano America i una altra que anara en un tramvia. També
van fer acte de presencia quatre o
cinc vigilants d'aquella voltants.
Mentrestant, els grupa que es formaren pel carrer comentaren amb
gran excitació els fets, car un borne
acabara d'arrabassar del baleó la dona
que dernanava auxili introduint-la a
l'interior del pis.
El funcionad i l'agent que abans
hem esmentat entraren immediatanient al pis don sortien els crits. Ara
que els fets no tingueren ni de bon
tras l'abast que era lògic atribuir-los.
Segons sena va dir, riu en aquell
pis un matrimoni, el qual té com a
rellogat un altre matrimoni amb un
fill. Una divergncia de criteri respecte les activitats del menut va promoure una regular baralla i les garrotades que van repartir-se entre ambdas bàndols contendents.
La cosa no passä a majors, car els
protagonistes no arribaren ni tan sol,
a ferir-se.
El fet fou, però, una excelent demostració de les forces encarregades
del manteniment de l'ordre
les quals, sense preparació de cap
mena i en pocs minuts, van concentrar dos agents. sis policies i cinc
vigilants.
I això per una baralla...
Mal ofici el d'atracador en els
temps que correm!

EL PROGRAMA PARLAMENTAR! PER A AVU1 DE L'ESTRANGER
Madrid, 17. — En acabar la sessió MONTAGU NORMAN ES
el president de la Cambra ha rebut
els periodistes i els ha fet les següents REELEGIT GOVERNADOR
manifestacions:
DEL BANC D'ANGLATERRA
he jet di—Com haureu vist, avui
verses gestions per tal de trobar un
acord en el projecte d'amnistia. S ense aventurar-me en masses iHusions,
crec que d'aquí a la sessió de demà
es podra trobar una fórmula conciliatória.-al'han dit que la minoria socialista i la comissió es reuneixen per
tal de tractar d'aquest assumpte.
Demà el programa será el d'avui:
tarifes ferroviàries i després amnistía.
Si el senyor Bolívar ve a la Cambra
i formula la pregunta sobre l'ocupació d'Iini es tractarä d'aquest assumpte.
Shan incorporas els següents dictamens de la comissió de pressupostos: dos concedint crèdits extraordinaria un de 17.3 00 pessetes per tal
l'exposició nacional de Belles Arts
de satisfer les despeses que origini
que se celebrará a Madrid el corrent
any, i un altre de 313.917 pessetes per
tal de pagar els plus a individus de
la guärdia civil. El tercer dictamen es
refereix a un suplement de roo.000
pessetes per a les despeses de comprovació deis censos electorals que es
considerin defectuosos.

EL SENYOR MAURA ENCORATJA LA MANIFESTACIÓ
DE L'ATENEU CONTRA LA

PENA DE MORT
nyor Maura ha sostingut conferencies
amb els senyors Galán, Pefralva i
Rejas, organitzadors de la manifestació de r.ateneu contra el projecte
de Ileí de pena de mort, i que els ha
encoratjat a la celebració d'aquest
acte de protesta.

Londres, 17.— Els accionistes del
Banc d'Anglaterra han reelegit sense
oposici5 el senyor Montagu Normar
i el senyor Harvey, governador i governador adjunt de l'Institut d'emissió

INSULL ES TROBA PROP
DE CATANIA
Roma, 17. — El vapor "Exilona".
a bord del qual viatja el financer
americà senyor Insull, ha arribas
aquest Triad a les set a l'alçada de
Catánia.
Durant el temas que el vapor ha
estas detingut, s'ha redoblas la vigilancia que s'exerceix sobre resmentat
financer, havent acudit a bord el ricecemsol dels Estats Units per adquirir detalla de l'ocorregut durant el
viatge.
El vapor "Exilona" seguirà el seu
viatge cap a Palermo i Casablanca.

"LE QUOTIDIEN" PARLA
DEL TERCER ANIVERSARI
DE LA REPUBLICA
ESPANYOLA
París, 17. — "Le Quotidien", parlant del tercer aniversari de la prociamació de la República espanyola,
diu ,entre altres coses:
Espanya ha celebras l'aniversari
la mes bella i menys sagnant de les
revolucions: ni una gota de sang ni
una venjança; la República nasqué
sense violencies, arnb una voluntat
somrient.
La tasca assignada a la República
encara no ha terminal; però la República pot estar orgullosa. Orgullosa,
sobretot, d'haver obras especialment
per mètodes conformes als ideals tepublicans: prudencia, moderació i toleräncia, i Samba indulgencia.

ASSEMBLEA DEL PARTIT
-NACIONAL REPUBLICA EL GOVERN FRANCES
Madrid, 17. — Arias celebrará una
important reunió el Comité del Partit RETIRA EL PERMIS DE
Nacional Republicä, que acabdilla el se- RESIDENCIA A TROTZKY
nyor Sánchez Romän. En aquesta reunió es tractarä del programa d'una
intensa propaganda per Espanya. Han
quedat ja presentats, segons marca la
llei, els Estatuts ¿aquesta organització
republicana, El Comité Nacional estä
integrat pels senyors Sänchez Romän,
Peced, Rodríguez Pérez, Ruiz De Villa, Pifian, Azcarate, Figueroa i Bergamín.

Noticies diverses

•

Madrid, 17. — Dintre pocs dies selevará un escrit al Govern signas per
caps o representants oficials dels partits politics republicans, demanant que
d.sposi el trasllat a Madrid de les desnunca mortals dels capitans Galán i
Garcia Hernández.
Madrid, 17. — Els obrers metalúrgica han publicat una manifest densanant la snlidaritat als mecànics de tratnries, metros i fabriques de tabacs.
un altre manifest demanen també la solidaritat de tots els treballadors, i ataquen durainent el ministre de la Governació.
El Comité de vaga metallúrgic s'ha
queixat que els periòdics silencien la
seva vaga. Avui s'han practicat mis de
sim detcncions de vaguistes. El, patrona metallúrgics segueixen afirmant
que ells no s'oposen a la implantació
de la jornada de 44 haces si aquesta
s'inmune amb caràcter general a tes
EfFatqa.
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LES
COMARQUES
CATALANIS
rAuclièneia...
Ahir'

BADALONA

UNA FALSA ALARMA A LA
RONDA DE SANT ANTONI

Dilneci es, is
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Suleidi Meya plantilla d. la poliD. — Havíeu estat detingut'
cia :: La commemoració de la ReS. — Si. I quan es produí el movi•
pública Atracament Ming
ment del 8 de desembre vaig fugit
Badalona, 17. — Al seu domicili del
perqué jo era molt significas.
Confessa que té idees extremistes. carrer de Claven, 28, sha suicidat, disparant-se un tret d'escopeta al cap,
MANUEL SOTO A PENES
Domènec Fàbregues, de 54 anys, casat. Es creu que hi ha fet perque paDECLARA
tia una malaltia crúnica. El jutjat hi
Es el mis jove de toas. Fa cara de ha acudit, i ha ordenas raixecament
bon xicot. Porta un vestit blau de del cadiver.
mecànic. Explica que quan s'assaben— Han estat nomenats agents de
ti del nou domicili del seu germä va vigilancia, per prestar servei a la Deanar-lo a reune. Diu que no vivía legació de Policia de la nostra ciutat,
amb ell, sinó rellogat, i que no va els agents Francesc Detrell, com a
prendre part en la colocació de la cap; Jaume Capell i Jordana i Manuel
bomba. També diu que no coneixia Marimon i Pla. També han estat deels altres dos processats.
signats quatre agents mes per tal de
completar la dita Delegació.
DECLAREN ELS TESTIMONIS
— Les festes commemoratives de
El primer a fer-ho és ramo del la proclamació de la República s'han
forn. S'anomena Josep Buges. Expli- celebrat enmig d'un gran entusiasme.
ca la forma com va ocórrer el fet. A totes les societats polítiques i reDiu que la bomba fou carregada al creatives s'han organitzat balls lluiforn mateix, davant ¿'oms taulell. Que díssims i vetllades teatrals.
— Aquest matí s'ha presentat un
va fugir per demanar auxili, i que es
va lesionar al munyó. Ensenya el individu a la flequeria que Jaume Serra
i Flanell posseeix al carrer de Guisenyal de la (erida.
Allarga un anònim al Tribunal, en iré, 383, cantonada al carrer de Poel qual se l'amenaça de mort segons nerla i ha exigit a ramo que li !Hure s la quantitat de 25 pessetes per
la declaració que faci.
poder enterrar la sera mare, segons
Reconeix de seguida els quatre pro- ha dit, i
en negar - slii, ha tret la
cessats com els autors de la colocació de la bomba. (En aqueas moment pistola s'ha apoderas violentament de
resmentada
quantitat del calaix, i n'ha
unes dones protesten i el preside n t les
amenaça arnb que, si tornen a fer-ho, deixades tres, i sha fet escàpol tot
les ¡ara sortir de la sala.) Diu que ja segun.
— Ahir van prendre possessió els
els baria reconegut abans, en roda de
presos i per separat. El defensor fa nous agents de policía enviats per la
Ilegir la sera declaració anterior, en- Generalitat de Catalunya. De la Instre la qual i la d'ara sernbla que hi pecció se n'ha encarregat el senyor
Lluís Detrell.
ha contradiccions.
— Per al dia 29 del present la
El testimoni no sap explicar-les. I
torna a dir que carregaren la bomba Unió Democrätica de Catalunya ha
organitzat
un 'ultima al Cinema Nou,
damunt d'un taulell del seu establl
en el qual prendran part Angel Marin
El defensor de Lecha li pregunta ques, J. B. Roca i Cavan, Pau Rocom és que no va poder anar al Jut- mera i Manuel Carrasco i Eormiguera. — C.
jat perquè catara lesionat i en canvi
va poder anar a la Cornissaria. L'alSANT FELIU
tre defensor li pregunta a continuació si abans de la collocació de
DE
LLOBREGAT
la bomba tenia conflictes de carácter
social al seu establiment.
Pro-monument a Josep
El president pregunta si els pro- Foment
Roba
Obituari :: Les
cessats són, en efecte. els autora del Moragues
fet i en respondre que sí se sent una testes de la República :: Assemblea
veu de dona que din:
Conferencia :: Els arrees de justicia
—"Que lo linchen!"
popular
La major part del públic es mostra
Sant Feliu de Llobregat,16. —El darcontrari a l'amo de la fleca.
rer número del periòdic local "Foment"
publica, entre altres treballs interesMES TESTIMONIS
sants, la conferencia que sobre el presA continuada declaren Ignasi Car- supost municipal doni el senyor Joan
ner, Joan Valles, Joan Cairel, Josep Pasqual en el curse administrativo-muPujol, Jaume Busquets i dos testi- nicipal que organitzà el Foment Catalä
monis més, anomenats Francesa Vi- Republici
ves i Fermi Martinez. Aquests darrers
— L'entitat Foment Catalä Republiho fan citats per les defenses.
cä ha obert una subscripció a favor la
la
projectat monument al gran patriota caEls dos primers són obrers de
casa. Són molt jo y el. Carner els mira tala Josep Moragues. Es d'esperar que
i tot seguit diu que no en reconeix tots els bons catalanistes santfeliuencs
hi contribuiran.
cap.
El fiscal fa Ilegir la declaració que
— A raministració de loteries d'aalear
fa
baria fet abatís. El president
questa cintas han tornas a treure la scels processat i aleshores diu que a gana en el darrer sorteig celebras a
sembla reconeixer Lecha.
Madrid.
Valles, encara es mes jure que no
— Després d'una penosa malaltia ha
Carner. Tumbe ha acudit al judici a/1lb :non el senyor Joan Albereda. El sesansarreta i espardenyes. Recone:x nyor Albereda havia exercit durant una
immediatament Manuel Soto. Diu que serie d'ama el càrrec de substitut del
és el que portara abric. Un defensor registrador de la propietat d'aquest Parli pregunta si está afilias a la societat tit judicial. E. P. D.
"La Espiga". i contesta que sí.
Durant els dies 14, 13 i 16 han
El president el renya en to aspre ondas les banderes a les entit at s i c os
iIi recomana que una ultra regada
i en algunes cases par--poracinsfl
comparegui vestís amb jaqueta.
ticulars. Es de remarcas que en rara
Joan Calvet té dinou anya. Va lam- ministrada de Correus anejes I a
be, igualment que l'altre, amb samar- bandera catalana al costat de la de la
reta sense mänigues, pena vertnella República espanyola. Felicitem l'admiReconeix dos deis processats: Angel nistrador senyor Martínez.
Soto i Lecha.
— El Foment Catalä Republicà ceUn dels defensora li pregunta quin lebrará assernblea general ordinaria el
portara
abric
i
contesta
és el que
dia 24 d'aqueas mes al local social,
que era Lecha. Tambe li pregunta si (Laureä Miró, 17b),
estä afilias a "La Espiga" i contesta
— El doctor Vallespinosa ha donat
que no. El president tarnbé el renya
una conferencia pública al saló del !eper la samarreta. Josep Psjol, que
pis de l'Ajuntament sobre la t ugo:1
propietari de lasasa del carrer del berculosi.
Poble Nou, reconeix Manuel Soto.
— llan solicitas per ésser jutge muJaume Busquets, encarregat de la
els senyors Jaume Santa, Autoaltea de pa del Manicorm de Sant nicipal
ni
Prats i Josep Remira; per suplente:
Andreu, explica que Lecha, el da 4
els senyors Caries Carbonen, Pau Ride iebr er , va anar a la Beca a primera hora del matí i hl va estar fine gol Pere Dalmases; procurados, els
senyors Josep M. Mas, Tomas Gaspar
a les nou. Ho va trobar estrany i
Jaume Ribes, i suplents de procurava preguntar el per qué, i Lecha li va
dora,
els senyors Josep Montmany, Joan
dir que era perquè la feina no li baria
anat be. El testimoni va trabar-ho Sants i Francesc Fontanet.—C.
T'ion natural. Va dir que no hi havis
anal mal els diumenges, d'ença que
aquell treballa a la dita casa.
Un dels defensora li pregunta si es licte de collocació d'explosius. a dos
veritat que la policia el va amonestar mes per tinenea ¡Hiena d'arma, i a
perquè havia declaras en aquest sentit. 21 dies d'arrest i Soo pessetes de mulEl testimoni respon que Si.
ta pel ¿dicte d coacclons.
Vives i Martínez diuen que coneixen Lecha. El primer, que es el sereno del Manicomi, diu que a les CMC
del matí del dia 4 de febrer, Lecha
hi va anar a les cinc del mati i
va estar fins a les nota I Martínez explica que a la Comissaria va veure
Lecha en mal estat.

París, 17. — S'ha sabut que durant
el Consell de ministres craquest matí
el Govern ha acordat retirar a rcxcomissari de Guerra rus sen y or Trotaky rautorització per a residir en territori francés que li baria estas concedida anteriorment.
Aqueas acord es basa en què el fatnós líder comunista no ha respectat
la neutralitat política que se li hacia L'ACUSACIO I LES DEFENSES
exigit i que en promete en éster autoEl fiscal, senyor Valdecasas, fa un
ritzat per a residir a França.
discurs explicant els fets. Despees diu
que les declaracions dels darrers tesEL GOVERN FRANCES
timonis sena una coartada, i dóna com
ENVIA UN PROJECTE DE a definitives les seres conclusions
Els lletrats defensora fan igual amb
CONVENI COMERCIAL
les seres.
El senyor Suárez fa un altre discurs
A LONDRES
la nota principal del qual són el% malsPar ís, 17. — Als centres general- tractes soferts pels presos. Ensenya
ment ben informats s'assegura que el amb gest melodramätic una camisa de
Govern ha estiras a Lindres un pro- Lecha; mes ben dit. no l'ensenya, ja
jecti de Caneen; destinat a substituir que el que exhibeix is un paquet
els acords comereials que existien an- embolicat arnb ¿latas i din que en tot
teriorment i que foren denunciats fa el que ha passat hi ven la mi "oculmés d'una setmana.
ta" de la policia. I ¿emana rabsoluPer altra part, noticies d'origen par- ció de Lecha.
laute
ticular tendeixen a confirmar
Roasinyol fa un altre discurs, de
non informació.
l'ordre patétic, en el qual parla de
i d'esgarrifaments tot alhora
TATARESCO NO AN1RA martiris
Demana lambe' rabsolució dels alises
processats.
A .PARIS
Bucarest, 17. — L'Agència Redor
LA SENTENCIA
desmenteix el rumor que ha circulas
a t estranger, segons el qual el senyor
Poc despees el tribunal dicta senTatareseo tenia intenció de rtalitzar tineia i copdemna els quatre procesun viatge a París.
sats a tretze anys de orean pel de-

Vista de la causa per
l'atracament en un
bar, a Badalona
Ahir, al Tribunal d'Urgencia, es
velé, també, la causa contra Celedoni
Gonzalez i Pere Martín Sánchez.
Aquests dos individus, el dia guatee de febrer, entraren en un bar de
Badalona, i amenaçant arnb les pistoles que portaven al propietari i als
parroquiana s'apoderaren, primerament, de sis pessetes que hi havia al
calaix del taulell i dele diners que
portaren aquella Feme Martín i Celedoni Gonzälez anaven acompanyats
d'un altre individu que no fou detingut.
Negaren, en lacte de la vista, que
haguessin pres part en el dit atracament. Els testimonis que hi comparegueren no els van reconeixer. Els
guardies mrinicipals ¡ els agents de
policia de Badalona, en canvi, confirmaren que eren els autors de ratracament.
El Tribunal els condemni a sis
anys. onze tiesos 1 vint-i-un dies de
presa per rohatori a nsä armada, i a
Ce'edoni. pel delicte de tinença ilícita d'arma, a un anys de presó :tés.

GIRONA

Exposici6 a l'Atenas'
Denúncia
La designaci6 de miss Catalunya
Altree noves
Girona, 17. — El metge de Rosts
senyor Narcis Pujol i Denclar ha
denunciat a la guärdia civil d'aquella
població que halas rebut una carta
d'un tal Josep Escoiet, en la qual
l'amenaçava de mort pel fet ¿haverlo acorniadat del carece que com a
motorista d'un canot del susdit metge
ocupara.
La guardia civil fa gestiona per tal
de detenir l'autor de ramenaea.
— Com a incurs en la Ilei de vagabunds i ganduls ha estas detingut
per la policia i posat a disposició
del Jutjat d'Instrucció Lluc Vidal i
Moles.
— Josep Fita i Gimbernat ha denuncias a la policia que haría deixat
una bicicleta a un tal Pere Martínez,
que hacia de fer un viatge a Salt,
i e, l'hora que encara no ha tornat
a veure'l.
Del Jet se n'ha donas compte al
Jutjat.
— L'empresari de la piscina de la
Devesa, senyor Josep Esteva i Vila,
ha denunciat a la policia que havia
estas violentada una de les barraques
que hi ha en les obres de la dita
piscina. Els malfactors s'emportaren
unes guantes eines de treball.
El fet ha estat posat a coneixement
del Jutjat.
— Del 21 ael corrent al 5 de maig
Josep al. alanort tindrä exposades
diset teles a rAteneu de Girona.
Aquesta mateixa entitat celebrara
el proper dia 25 una conferencia a
càrrec del doctor Lluis Sayé, de Barcelona, el qual parlan ä de "Com conabatre la tuberculosi a Girona".
— El Consell "Provincial" d • Ensenyament ha fet els següents nomenaments de me s tres interins.
Teresa Sureda, per Calonge.
Montserrat Perramon, per Ogassa
Rosa Prats, per Espolia.
Amälia Gutiérrez, per Brunyola.
Maria Barratxina, per Aren ys
ir E mpord a.
— El tema obligas del dia és la
designació de "miss Catalunya - , escaigut en la senyoreta Carme Alberti,
miss Girona 1934. No es parla d'altra
cosa. Que hi fareml Nosaltres, però,
també la feliciten'.
— Han acabas ja els treballs de
construcció sie les noves escotes municipals de Sant Jordi Desvalls. S'anuncia que a la inauguració, que se
celebrara el proper dia 24, hi assistirä
el president de la Generalitat.
— Quan tornara ahir de La Bishal
el xofer taxista d'aquesta ciutat Joasi
Roques, de vint-i-sis anys, saltes.
concluint rautornóbil número 5205 , en
el <mal viatjaven els reina d'aquesta
capital Agustí l'aferres' i Joaquim
Martinoy. Ii sobrevingué un sincope
mori a lacte. L'automóbil, que quedi sense comandament, aria a catire
en un canto de la roma la carretera,
teme que, miraculosament, els viatgers sofrissin cap ferida d'importancia.
L'infortunat noi anara a contraure
matrimoni daci a pues dies.
— Demä, dimecres, a les set de la
tarda, el jutge de primera instancia
senvor Pau Balcells donará una conferencia a l'Escola Normal del alag isteri sobre el tema: "Educació de
les nenes anormal; a Rússia i la intervenció ciutadana en rensens . ament". Degut a que el senyor Balcells ha fet una estada de quatre
mesos a Rnssia, la dita conferencia
és esperada amb interes.
— Ha estas assistit al Dispensad
el nen J. Barca de tres anvs, domicilias al carrer del Carme, d'una ferida
al llavi inferior per haver-lo atropellas una bicicleta. — C.

TARRAGONA

-l'ORTOS-A'

Acte poli& al pantà de Riudeca- EI guanyador de la cursa de Crol,
nyes Comniemoraci6 del 54 d'abril Country Mar cinema :: Pardt, de
futbol :: Alcalde 'nutrí :: Vana,
Vieja
Tarragona, 16. — Organitzat pel
Tortosa, 16.—Ahir arriba. de Baz.
Centre Federal, va celebrar-se diumen- celona el guanyador de la cursa
ge al Pantä de Riudecanyes l'aplec de Cross-Country, el campió d'EspanA
les forces addictes al Partit Radical-So- Jeroni Joan.
cialista Independent. Hi lenco acte de
— Ahir, a la tarda, se celebra as,
presencia els senyors Cabús, Pinyana, reunió de forres vives de la duras se,
Homedes i molts alcaldes dels pobles tal de tractar de la tramesa a aquesu
dels voltants. També hi assistí l'ex-mi- chitas d'un regiment de tropa.
nistre d'Agricultura senyor ltfarcelli
— La carn que va ésser deconts
Domingo i l'ex-director general del Co- sada el divendres passat a un rama,.
merç senyor Ramon Naguas, els quals que volia entrar-la de contraban,
parlaren al públic, fehcitant-se del ter- estat nitrada a l'Hospital.
cer aniversari de la República, penó
— El partit de futbol celebrat d
queixant-se que s'hagués tergiversas el diumenge passat entre la Penya lae
de Tortosa, i l'Aldova C. C., va
sentit del 14 d'abril.
Després dels discursos se celebra un ser guanyat pels locals per 4 sla
àpat a l'aire hiere. Es calculà que la a. dos.
— L'Ajuntament ha obret un ces
gentada puja a unes 4.000 persones.
.Acabat el dinar, el senyor Domingo curs per a redició de 150 exemplan
matad. a Madrid, car havia de parlar del pressupost d'aquest any, pel
de 460 pessetes. L'adjudicar:O serà
al míting del cinema Pardirlas.
del mes que som.
— Ahir començaren les obres dins- Irla el clia 24
— A la ciutat d'Amposta van its
tallazió del telèfon automàtic.
tentar celebrar ahir una manifestada
— Actua al teatre Tarragona la els radicals, entre alguna dels miss
companyia d'Antònia Herrero.
elements d'esquerra es van crema
— Ahir i atol s'han celebrat amb algunes Paraules i es va produir al
de
la
commegros avalot. Va caldeé la interven:4
tnolta animació les festes
moració del 14 d'abril. Ha estas festa de la guardia civil.
— Els partits de futbol celebrats
completa per a l'element oficial i per
als treballadors del port. La majoria el dissabte i el diumenge entre 4
d'indústries han Saneas. Hi baria molla Penya Bastit, de Barcelona i el Dep
animad(*) als espectacles i a les atrae- tusa, al camp del naval va donar e
seguent resultat: dissabte, dos go;.,
dona de la fira. — C.
a zero a favor del Dertusa, i
menge, 4 gols a dos, taml: a farw
ST. FELIU DE GUIXOLS del darrer.
— Ha estat oberta la llista dels sr.
Les festes de l'aniversari de la Repú- cursionistes a la Secció local de la.
lestra la qual efectuará una sortit,
blica :: Municipi tt Altres novel
a Igualada i a Montserrat.—C.
Sara Feliu de Guixols, 17. — Tal
Dia 17. — Sembla que a Ampoitz
cona ja haviem anuncias en la darrera a darrera hora d'aquesta tarda, i azo
crónica, dissabte tingue nos al Casi- motiu de la sessió que celebrava
no "La Constancia" el ball en el qual juntament, un grup compost
havia d'ésser elegida ''Miss Prima- dos mil reina s'han apoderat de la
vera 1934". Finalment la Junta de difici i han destroeat els molan.
rentitat revoca el seu primer acord de L'alcalde senyor Palau, ha sorrn
fer relecció per votació de la concur- automòbil de la població.
rencia, i encarregà a un jurat la tria
— La nostra Alcaldia ha trames
de la senyoreta que havia d'ostentar telegrames
al ministre de la G11221
el titol. Fou elegida la senyoreta Anna
al comandant de la Quarta
Falgas. El saló de ball del Casino es- per tal que la
tramesa del regiment
sigue animadissim i la festa resulta. de muntanya sigui
un fet.
molt Iluida. Diumenge ''Miss Prima— Avui ha arribas de Barcelona :a
vera" ion obsequiada amb un banquet senyora Casimira Matamoros -Miss
junt arnb la sera Cort d'Honor, i al Tortosa". Ha acudit molta
gent a reseu hornenatge a la nit se celebri un bre-la.
altre ball de societat.
— Ha marxat a Barcelona, per tal
—El dia 14, davant del Centre Re- d'assistir a la reunió de la «Islilla deis
publica Federal Catalä i del Bar Savoy Sometents, l'alcalde senyor Beses.
hi Itagné audició de sardanes.
guer. S'ha encarregat interinament de
—Les orquestres locals Dazzling- l'Alcaldía el primer conseller
Jazz i Jazz-Guixols han estat contrac- Tudó.
tades a Llagostera i a Castell d'Aro,
— Després de les vacances reghrespectivarnent, el dia de l'aniversari mentados han començat les classes
de la República. Per aqueas motiu el l'Institut i a les escoles nacionals.
hall extraordinäri del Casino "La
— Treballant a la finca Tirret,t,..
Constancia", que /sena ressenyat,
serme municipal de Mas d'En Veras
amenitzat pel Jazz-(Jarreta.
Josep Puig i Puig, de 49 anys, s'a
—El senyor Raí-non Bonet, presti- clavas una branca de taronger en st
giós cornerciant de la localitat, presi- ull, i s'ha produit una ferida ireu.
dent de la Unió Gremial, ha estat ele- Ha estat curat pel metge de la dita
git president de la Federació Gremial població.— C.
de les Comarques Gironines.
—Dilluns al mati tingué lloc a la
MANRESA
nostra cintas renterrament del malaguanyat jove Herbert Greiner, del
Manresa, 17. — La Comissió
rras O á s del qual, ocorregut a Londres, Cultura de l'Ajuntament, per al proa:
a conseqüencia d'un accident d'auto, diumenge, a les onze del mata ha mas.
donaren' compte en la darrera cor- !lazas una conferencia, a cartee de Car..
respondencia.
les Soldevila, la qual será donada al
—El municipi ha apearas el plec de Paranimf de l'Institut de Segona Enescondicions que servirá de base per a nyança.
subhastar les obres del cobriment de
— Avui ha ingressat a la presó de
la Riera. El projecte está exposat al Manresa el rector de Sant Visen; de
públic als baixos de les Cases Coneja- Cassettes, el qual fou detíngut per detorials, per vuit dies. El tipus de sub- obediencia a les neta laiques de la Rehasta éS de 141.7o2 . 7o pessetes i ro- pública i per desacatament a l'autonbra ',aus. & ¿'éster lliurada al cap de tat,
sis mesas, a comptar després de vint— Ali j e, en absència del senyor ali-un dies de la publicació de la subhasta al Butlletí Oficial de la Gene- cuide, exerci interinatnent el da carrm
el
primer conseller, senyor Sant Iban
ra lita t.
— Ahir foren assistits al dispersaMATARO
—Els "Atines de la Sardana' han
contrastas la cobla "Unió Artística", mi municipal, d'unes ferides a diverses
Les festes del 14 d'abril :-: Sopar de Vidreres, per al dia de l'ataca del parta del co,, de pronòstic reservas
Fútbol
de germancr a A. C.
els seins de Barcelona Tomás %mies
mes de juny.
de quaranta-nou anys, i Felip Pones
ataró. 17. — Durant aquests dies
—Per la festa majar d'enguany el produides
a conseqüència d'un accidee
en tots els edificas pahliss i entitsti casino -La Constancia" ha contractas
politiquea han onejat les banderes na- la cobla "La Principal de la Bisbal" i d'auto ocorregut a la carretera de ala>
resa
a
Sallent.
Un cap curats de pr,
cionals. En algunes d'aquestes fati- rorquestea "Nois d'Olesa" (Sales).
mera intenció, prosseguiren el saatgts
mes i a l'Ajuntament també hart po—Després d'uns brillants exämens Barcelona, — C.
sat domassos.
a Madrid ha estas nomenat oficial de
Dissabte al matí tingué noc la des- Correus el jOVC d'aquesta ciutat IldeMOLENS DE REI
filada, que presenciaren les autoritats fons Pérez. — C.
des dels balcons de l'Ajuntament. del
regiment d'artilleria ¿aquesta plaea.
El tercer aniversari de la República
L'HOSPITALET
A la tarda se celebri al camp de
Molins de Rei, 17. — Per a ce:ebre'
l'Iluso el festival esportiu, en el qual
hi hagué partits de basquetbol, boxa, Detencions efectudes per la policia el tercer aniversari de la prociarrUt
concurs hipic i curses de quadrigues, destacada a la nostra ciutat :: Visita de la República, el nostre Ajuntantest
a cärrec de roficialitat del regiment. dels alumnes de les nostres escotes organitza una serie des festivals pote
lars, els quals es veieren concorregudia
Quant a aquestes últimes proves, si
Matrimoni
sima. . .4 les deu del mati. al Grup
be potser no hi ha altre terreny per
L'Hospitalet, 17. — Ahir a la tarda colar, es donaren unes conferencies Paa celebras-les, no creient tampoc que
triätiques, amb assistincia de les si:.
ion
detingut
per
la
policia
de
l'Hospitasigui el camp de futbol de l'Iluso el
let Un subjecte anomenat J aus ne Gas-- toritats, i toreo obsequiara amb d'verlloc indicas.
sigas i Mira, que viu al carmen de \ a- sos presenta els alumnes que hi feto
— El dia 14 a la nit se celebrä a
acre de presencia.
Acció Catalana el sopar en comiste- Ilespir, número 32, el qual es dedicara
A les onze, al saló de sessions de rA.
moració del tercer aniversari de la en plena via pública a la recaptació de
proclamació de la República. Hi as- cotitzacions per al Sindicas del Rann juntarnent, autoritats, alumnes
de la Fusta. Se li ocupareis molts car- avantatjats de les escoles i els invitan
sistiren un centenar de persones, la
de la C. N. T., centellara de se- escoltaren la transmissió dels disc''
qual cosa prora que lau un exit. nets
L'acte transcorregué etunig d'una gells de cotització i diverses notes per- sos que el Govern de la República
tanyents
a altres individua de diferents rigi a totes les institucions d'EspanSa
gran animació. A l'hora de les postres
feren ús de la paraula els membres sindicats de Catalunya. També per la Acabats aquests. es pronunciaren te'
policia
d'aquesta
Delegació, i asamlint lamenta allusius a l'acta els quals acadel Consell Direestiu de lentitas senyors Bas. Duran, Campins i Rabat, ordres de la Superioritat, ¡co detingut baren amb unes paraules de remerca.
els quals, en breus peda brillants par- En Francesc Reyna/sis i Pierna, domi- ment a carrec de l'alcalde, senyor Ja,"
lamenta esmentaren diversos mo- cilias a la barriada de la Torrassa; ion ere Folia
A la Plaga de la Vila fosen insta:ments i aspectes de la política local. trasnadat a la Brigada Social de BarEls senyors Rossend Liases i Eduard celona i posat a disposició del comis- lata tres potents altaveus a fi que al
nombrós públic pagues escoltar els 14°
Ragassol, que hi assistien en repte- sari general d'Ordre Públic.
Aprofitant les vacances de primavera laments donats, els quals foren aptas.
sentació del Partit, s'estengueren en
consideracions de política general. Fo- i les concedides amb motiu del tercer dits. A les tres de la tarda la Bastes
ren interromputs per les ovaciona aniversari de la proclamació de la Re- del Regiment d'Infanteria núm. lo esi.
dels assistents a räpat. El president pública, els alumnes de les Escoles Mu- rutä, sota la direcció del majos. .1051
de l'entitat doni per acabat l'acte a nicipals mimemos a i a ¿aquesta ciutat, Palanca, tres composicions musical , s
hora ben avançada de la nit: pera les acompanyats deis seus respectius pro- la placa de la República, i a les ciae•
converses entre Os assistents con- fessors, realitzaren les visites segnents: tres mes a la plua de Catalunya.
Una al Grup Escolar de Sarriä (abans den de la vetlla fou clausurada la f's.
tinuaren.
— Ahir, al lernen)' de I'lluro, es Cohlegi Maxim dels P. P. Jesuites); ta, i es crema un gran castell de loes
una
altra al Gabinet de Física de la d'artifici, el qual tingué lIce a la clac'
jugä un partit entre el primer equip
local i el del F. C. Girona. Aquest "Mentora Alzina", i finalment visita- Guimeri. Les entitats Federació Oare'
evidenciä una técnica molt superior, ren la interessant Exposició d'Escultu- ra i Foment A. I. C.. amb motiu de
si bi l'Hure perdé moltes ocasions res del nostre conciutadà l'artista En diada, celebraren, als seus respecti's
de marcar, degut a la poca eficäcia Rafel Solanic, professor de l'Escala local,. concorreguts baila de socieut
La crida feta pel nostre Ajuntarnesl
dels dos interiors. El Girona causa Normal de la Generalitat.
— El proper dijous el nostre parti- pregant que fossin endomassats eb bk
excellent impressió. Dels local, sodel
cular
amic
Fas
Jaume
Roqueta.
fin
cons,
etc., fou corresposta pel veras*
Amas
jugaren
tot
lament Mariages í
l'encontre ata encert i entusiacnie. procurador d'aquest Partit, N'Enric Ro- polde renuMki de la nnstra vila.
Montalhan féu alguna jugada que queta, contraurà matrimoni amb la gen- hagut llengeres excepcions. a cárrec
acredità la sera classe. El resultat til senyoreta N'Entiba Juré. Rebi l'es- dels esperits de tradieiä rutina i
fou de tres gola a zero, favorable a mentat amic la nostra mis sincera feli- glodites, els quals, com sempre, ensene'
citad& — C.
ren ben be la llama. — C.
l'equip toné. — C.
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Els gre cs de Rodes ese,
volten contra el feixistirte

Neville ChamberEl contlicte entre Fraga, en contestació a les Un individuacu- lain presenta, als
Yemen i Hedjaz i demandes angleses, es nega a su greument el Comuns, Cl proj coto
les repercussions acceptar la "legalització" deis "Frolic's" en de pressupostos
Guerra a Arba

DESARMAMENT

L'afer Stavisity

italià

i ele habitante gre c s . Han *miau
•
de dotas Mea, caos el sea It014 indices- cinc morts i a; ferió.
Els diaris grecs diuen, de Inés a
ha estat una vegada mía teclee desdeestat
bombarha
poble
liten
gregues
Avienes
mis,
que
el
veniments tragics.
foren llarg tema en poesessió de Tue- dejat per hidroavions italians.
El motiu de la topada sembla dequia, Pera durant la guerra ¡talo-turca
derituda du l'ocupació italiana de la Tri- gut a que els elements italiana han
politania, fores ocupades pels solda,: de tractat d'infhrie en les elecciems comunals.
Víctor Manuel.
L'incident ha causat gra n excitació
ilinb la PG11 d'Ourhy de 1912, habamitja
per
entre els habitants grecs del DodeGiolitt;
ment antelara per
Volpi--que després lumia d'arribar o un canes°. Les autoritats gregues han
elcust caer« en el régim feixista-, el establert una rigorosa censura en tots
Bona impressió
Dodecones resta temporalment aula el els missatges a l'estranger. La prentprotectora! ¡tedia. La pan boleanica de sa d'aquesta capital protesta en terEstats
Units
El Caire. 17. Slan desenLausana, de 1923 per la renaucia de mes de gran energía dele incidente
Londres
considera
fracassat
el
projectat
conveni
des
rolllat greus esdeveniments,
Londres, 17. - A la Cambra Vertizelos, havia de donar a Dalia la provocats pels italians.
Es d'observar que totes aqueste,
a
la
península
setmanes,
dels Comuns, que es trobava POSSCISid definitiva de Farxopelag.
de fa
Escara que ta Conferencia del Des- entre les principals potencies interessamentre el Govern de la illa estiqué noticies de font helénica, no han esarabiga; el.s Estala del Nedj i armamcnt j a hagi donat abans d'ara na des en la qiiestió del desarmament no
completament plena, ha estat
Hedjaz, reunits sota la domina- poJs motius de prcocupacia a les can- deinen entreveure possibilitats d'acord, Sembla que Carbone presentat pel senyor Neville en muna deis liberals demòcrates, tia ha- tat confirmades Per it äHlt.' •
Chamberlain el projecte de pres- bil ants de l'ar.ripelag-mis de 62. 00o- La censura no permetb oo.ô del rei ihn el Seud, cap deis ceileries, ha arriba: al paat tnés critic. hom crea que es a la Conferencia de
fruiren de toles llurs Hibertats. Pera ntlxer mas avia t la revolta
Wahabiteo, duna part, l'Estat de Es tracia de decidir sobre liefectuat Ginebra a qui corresponda continuar serit posat en llibertat supost.
l'adveniment del feixisme adhue en
aquestes negociacions, amb l'objecte d'arEn fer-Ito, el seiner ChalaYemen, sota la sobirania de riman rearmament aleman y , oficialment reveaquelles Mes la política slia tornat dicLondres, 17.-E1 corresponsal dr.I
las per Faugment dcl pressuPost militar. ribar a la conclusió d'un Conveni.
provisional
berlain ha dit que aquest pres- tatorial, i en aquests darrers temps es
Yehia, han arribat a trencar les
"Dalle Herald" a Atenes telegrafia
.4 Londres Unan ja definitivantent Escepticismo a Londres ::
es presentara en Ulla at- par/ara dama possible revolta de l'elesupost
hostilitats. Les causes daquesta
un
que fins avui no s'han rebut les priperduda la possibilital d'arribar a
mosfera nuilt millor que en els ment grec, que is el predominant.
tensid sön múltiples i bastant colit•eui. i °Lita acuse esperar l'arribada
Londres, 17. - Si bé a Londres no
meres noticies de ta revolta °corregilíen, 17. - La policia ha de- dos
alguns
ciutadans
de
daanvs ilarrers.
(lineas de precisar. Desig
S'havia dit que
de la nota francesa de resPosta a les es te encara una informació precisa tingut un subjecte anornenat Sida a la illa de Rodes, degut a la
DesPres de parlar extensament Rodcs, que es la capital de Farxipilag, rigorosa censura establerta a sota la
ereixer llur influencia politica, darreres Preguntes del Foreign Office. sobre el contingut de la nota francian que eslava reclamat pel Jut- sobre la situarle, dels valora. la havien geslionat que Maximes, ministre illa.
cesa,
les.tndicacions
rebudes
de
Paris
.4
París
estas
fermament
decidils
a
voluntat
destendre
Ilur
religiosa,
jat de Marsella. En el curs de
en el Pacte
dominaeiú de fet en el territori rrbutjar una legalització, is a dir. un fan preveure que França no esta dis- l'interrogatori ha declarat que, qual ha dit que era min. millor grec de l'Exterior, iscloguis
qite ahans de la 7.:urra, ha posa( balcànic una cláusula comprenent la tor- No a'han emprat avions,
tampón d'Asal,r que separa Ye - reconeixemant del fet constottat - tesi p osada a acceptar, en presencia dels
a
Grecia.
El govern dlu l'ambalxador italli
en
Dodecattes
trobant-se
sense
feina,
entra
nada
del
augrnents
introduits
en
el
pressupost
sostinguda
per
Stresentann
es
¡fa
St.
relleu que el rotura de la
nien de Hedjaz, i atribuir-se ves "Mental- jets" - s iexigeix que militar d'Alemanya, una reducció dels relaciona ainb un polonès a Paal grec, i
producció industrial ha augmen- ¡lana destosa explicacions
Londres, 17.-L'ambainador italli
aquestes Nastes extensions po- s'obligui el Reich a respectar el ¡racial seus armaments actuals, i aquesta acque
tal
clan:tila
no
rís, el qua] l'havia portat al Tea- tat, restablint-se l'equilibri en el aquest Ii assegura
blades de tribus litiasis fa temps de l'entalles.
titud és considerada pels dirigents Ire Erolic, on fou rebut per Trie.ristia. Pera des d iaguell mamen l los en aquesta capital nega que per a reque
batalle
de
pagaments,
cosa
tretes de Hura dominis pel cap
usat el majar rigor feixista envera la prendre els desordres ocorreguts a la
Segons la Cnited Presa - habitual- anglesos corn a plenament justifi- bout. Mes tard fou sotmes a un
ha provocat tan estat d'esperartea poblarla. Per fi, den liare r eselatat la illa de Rodes s'hagi empleas un avió.
dels Wahabiles; en realitat
mote bes informada - Franca, en la cada.
interrogatori
per un individu al i de confiança
Es fa notar que tan sola ea tracia
daquests
de
Londres
sera nota hartria propasas a Londres
protesta i la repressió deu haver esta:
Segons informacions
forc per apoderar-se
miel anornenaven el "Comand'una baralla entre camperols i que
La minora de la situació del violenta.
territoris que rollen els ¡loca una na(na faeniula de conveni - recal- que rep l'Agencia Ha y as, la impres- dant", el (mal l'acomiada dient
B.51El govern ¡tala, directament ¡ a tra- en intervenir-hi la policia no ha fet
sants, j assegurar-se'n la pos- cada per Espanya, SlifCia, Suissa, le- sió que dominava ahir als tercies als que el voltaven: "Amb aquest país és deguda quasi totalment
es
gin,
Polònia
que
es
esst'ncia
politics
anglesos
era
que
la
nota
frana
l'expansid
del
mercat
interior.
vés
de l'antbaixador de Londres, ha des- as de les armes.
semblen
esser
sessió definitiva
mentit el caracter plitic de l'incideat.
Soria en l'observarlo Mirara/ deis cesa es tanta per endavant la Porta no cal pensar amb el de Dijon”.
El
comerç
d'exportad&
per
be
que
\Vallafet
El que dlu Roma ::
les raons que han
de pan. Es gairebe segur que a tota convenció de "desarmament"
Han sortit diversos agents de que ha millorat, és eneara infe- Pera cal acollir-ho amb reserves, cor el
biles i Yemenites hagin entrat tractats
precedent
Tiodescu hattra portat a aquest pla l'ad- pròpiament dita.
Roma, 16.-En rebatió arrib la inParia per tal de sotmetre a un rior al d'alguna anys enrera, no govern ¡tedia te m , després del
en guerra.
Lúnic acord possible ara sois po- interrogatori mes detallat al de- perquè Anglaterra hagi estat de Corfú, que ropinió pública anglesa formació que ha circulas sobre els
hesió de la renta Futesa i del bloc balesdeveniper
un
aixecat
impressionor-se
ha
drá referir-se a la limitació dels ar- tingut Sician.
puguui
Aquest conflicte
incidents ocorreguts a la illa de Roderrotada per la concurrencia,
tnent ami que, tenint lloc a la Medite.No es pot dir guises decisions arras maments.
ale Círcols ben inuna forta enlodó a tot el mön
tota regada que ha reconquistat ránia, no por deixar .4nglaterra ittdi- dea es fa notar
dies. pena no és adtotitaquesta
treses
temptatives
formase, que l'ocorregut ha estas que
de
la
senyoDeclaracions
les
múltiples
àrab, 1
de
"Paris-Midl"
Comentanl
el
lloc
que
abans
ocupara
com
a
sib:e que en l'interés de la pan es deixi
ferent.
a la vila de Salojev ala produit cincle mediad() no han tingut, fins
primer país exportador, sind per Cal esPerar noticies de font grrga Per tivament una baralla entre campen:11s
Paris, 17. - El "Paris Midi", par- ra Watson
que A/etnanya s'ami menyspreant tots
ara, cap èxit. De moment les
la
situació
desastrosa
del comen; o Poder retire el revers de la medalla.
els
tractats.
lant
del
problema
del
desarmament,
Versalles,
17.-El
jutge
d'insembriacs per rivalitat entre ells, però
hostilitats segueixen sinn inenysEl moment, com es Vett, fa gen, i que travessa actualment una tase depres declarad() internadonni,
Atenes, 17.- Telegranies de prem- que en la dita baralla, a conseqüència
preu dels interessos de les tri- iiustifica cf nceziosisnle drls cercles in- cisiva, diu que en legalitzar-se els trucció arui ha
Ha afegit que amb el nacio- a anuncien que a Salachi, localitat de de la qual han resultat dos morts
a la senyora Walson, la qual ha
bus que estan sota l'autoritat tetinariontls, .9ra al.s que mal Anula- armarnents d'Alemanya es legalitzamanifestat que ¡baria sorprès nalisme econärnic, que continua la illa de Rodes, ha ocorregut una quatre ferits, no hi ha intervingut la
dels dos sobirans i en despit
ferro centres una gran responsabilitat. rien probablement també els armaeseampant-se,
sorgeixen conti- greu topada entre la policía italiana policia sinó per a restablir fordre.
Es desertor que se n'adoni i obri en ments dels antics aliats a la dita po- molt el relat de Brunneau.
Dur roluntat.
nuament nous obstacles per al
afirmat
aquesta
senyora
Ha
tencia, Hongria i Austria especialPer a aquestes el risc es con- couseqiii.nria.
que no havia sentit mai parlar descabdellament del comerç inment.
siderable, car de Hur posició en
París, 1 7. - Durant el Consell de miLa situaei6 alemanya
d'un
projecte de rapte del seu ternaciónal.
La situaci6 austriaca
Situada
entre
la
firma
del
protocol
El senyor Chamberlain ha sela regiö inuntanyosa de l'Asan' nistres celebrat aquest mati tots els mi- de Roma i el próxim viatge del se- esrVn s per la banda de Lussats.
guit
dient
que
en
presencia
de
depen la seguretat de les eMtats nistres han aprovat per unanimitat el nyor Barthou a Varsävia, es tracta
ha
Per la sera part, Brunneau
sanies Meca i Medina. Fa anys text de la nota francesa redactada en igualment per a la Petita Enteca mantingut les seres declara- les eircumstancies proposava,
contestació al darrer memorandum bricon) l'any passat, que no es faci
que dura el conflicle. Tot i resd'exatninar en quines condicions és
cap prerisid per al deute de
tar parifie, el conflicte en certs tànic.
possible de collaborar en la reorgaSegons informes recollits en finalt- nització de l'Europa central.
greu,
un
catre
pres
guerra a inb els Eslats Unit s, ni
La Illbertat de Carbone ::
moments ha
zar •el Consell, sembla que adlitic arreA la vetlla del viatge en que el
per al pagarnent dels denles de
especialtnent giran, per ordre del ciart en tot el sea valor l'evolució dels
Par-París,
17.
"Le
Petit
guerra i reparacions que es
rel Imn, els Wahabites van treu- dirigents anglesos envers una millar sensor Barthou examinara amb el seen
els
Cfreols
poque
diu
a
sien"
nyor Beck els mitjans de donar
re els ldriasis d'Assir j s'estor- comprensió dels desigs de Franca en laliança franco-polonesa un desenrot- litics es din que dimecres sera deuen a Anglaterra.
Les despeses per a l'exereici
çaren d'installar-sli. Ya seguir materia de aeguretat. el govern francas
Ilament real i positiu, el "Paris Midi" decretada la llibertat provisional
llavors una insurrecció sagnant s'ha pronunciat rotundament contra tot termina dient que aquest resultas no i sota fiança del detingut Car- 1934-35 s'evaluen en 698.124.000
que
tindria
com
a
efecte
Iltures esterlines, j els ingressos
contra els enraidors. El cap dels procediment,
podra ésser obtingut si s'obliden els bone.
sobre la base lels impostos
re%'oltats Ibn Iterada ton vençut "legalitzar" el rearmament que Mema- interessos i els drets de la Petisa Enque en els baixos fons tents, en 727.200.000 lliuresclicAfegeix
nva
fa
violant
els
tractats.
Lamed entre Dollfuss • Starhemberg,
aquest
esBerlín. 17. - El ministre lid
i se ji talla el cap. En
sigui que les conversee directes tesa.
le Marsella s'han fet eoneeles terlines. (En 1933-3i els ingres- que is a Roma per a conferenciar «Vid Propaganda del Reich, aelaYin
Com
va
intervenir
riman
Vemoment
reunir
la
rtimcia
per
a
d'imp o
sos pujaren 72 .1.7,67.000 n'urea amb Mussolini, rot donar-se per Dem- Goebbels.-ha rebut una represenlila; intervenciÚ amical que va
totalitat de les fiane p s que si- esterlines i les desposes aseen- uelan, i la lleimuehr seguira existinl taciö dels qui han prestat el seu
tracassar. Llavors hi hague les
sota tos altre norn i formara part de
guin
exigidos
per
a
'liberta'
dels
Els esdeveniments
(-tiren a 693.191.000
primeres hostilitats, en el cura
l'Estat. Starhemberg entrard al sea mi- concurs personal a l'obra d'aja
tres detinguts per presumpta
L'excedent es ealeula en nisteri, pera el que ell pretin és el vice- durtint aquest hivern darrer. als
de les quals els ïentettites s'acomplicitat en l'assassinat del 29.100.000 Mitres esterlines, que
del 6 de febrer
v anearen envera Nedjiran j ocucaneenerat, que aviti ocupa el mariscal quals ha adreçat la paraula en
inagistrat Prince.
As el mes gran consignat des de Fr',, el qual, ron: oficial de la Heirateehr, aquests termes:
paren Assir.
fa deu anys, el qual pertnetra is los mbordinat de Starhemberg. Pera
La vista de la causa per
Avui, al seu torn, el rei dels
GrädPS a l'obra d'hivern s'hari
oomenear les desgravacions que és fitcil que s'arribi a un arraiiMmene
Wahabites ha pres les armes per
!a Cla. Fencidre
Amb tot, fa- oonvertit al nacional-socialisme
dos
/tomes.
entre
aquesta
temps
s'esperen
des
de
fa
ilion
molls dels nostres adversaria
reconquistar aquestes regions, i
creure quia amb aix(3
Budapest, 17. - La inauguraParis, 17.-Aquesta tarda ha- per a ininvar la carrega i els r
el seu fill, l'emir Faical, avain;a
dedicada a la
normalitxt la situada interna austria- Aquesta obra ha tingut la virtut
d()
de
la
lápida
davant
el
Tricelebrar-se
sacrificio
imposats
al
pais
en
els
via de
räpidament. No es gaire possica. El naxisme In s'aa estingit i els le- de donar a conèixer a restranmemòria dels 300 espanyols que bunal d'apelladó la vista de la ,larren.s anys.
ger que el nacional-socialisme
ble, davant la dificultat, doblegitimismes esteren la sena hora.
e n en 1686 a la presa ca us a d e l pror e s incoat contra
participar
El
senyorChamberlain
afegl
sonir els resenyamenis exactes
Berlin, 17. - La prernsa alemanya no consisten en frases buides,
de Bud sobre els tures, s'ha ve- els administradora de la Com- g u te en el pressupost es consigna
de
les
a les noticies sind que As sostingut per idees.
bre el nombie i ia qualitat
rifient avui. La placa ha estat pagnie Foncière des Travaux un augment en els drets sobre dedica preierent atenció
trepes en presencia, d'apreciar
oficials arribades de Viena, segons !es
Aquesta obra ha realitzat, de
oferta solemnernent per Vencer- Publica, fundada per Starisky.
d'arc
eta
carbona
les
lärnpares
de
heirnwehren
quals
l'organització
possibilitats
respectives
dels
les
Paris, 17 - "Le Temps" re- regat d'Afers d'Espanya senyor
fet. el socialisme. Interrompuda
definitiva
del
de
cidros.
i
cerles
classes
a
formar
part
de
Yemen,
el
Tribunal
de
consentit
apareiAbans
d'aix6,
invasiö
que
dos reis. La
produeix un article
per ara l'obra d'hivern, ser ä emconde de los Arcos.
A partir del primer de gener Front Patriòtic, i s'ha sotmès, per cong eiö havia d'adoptar una deregló muntanyosa, es molt difi- :cera denla al setinanari "Mapresa la d'ajut a la mare i a
El comandan( de l'exereit hon- Ca g A
a la direcció de Dollfues.
segiient,
rinent
la
laxa
d'una
Mitra
eslleis
de
les
Hedjaz
sembla
moll
infracció
ió
sobre
ri
g
sie
ci l ; la
i a la tardon sera rea
rianne".
pres. general Karpati. ha reEl "Berliner Borrsen Zeitung" din: l'infant,
de vapor, autoterlina
per
cavan
Societats,
molt
perillosa,
les
regeixen
senyor
el
es
que
fàcil
j
En
aquest
artiele,
mes
presentat el regent d'Hongria,
be que certes declaracions i llui- presa l'obra d'ajut hivernal.
serä recluida a 15 xliings, tes"Per
realitat, per la sobirania ' v a- Riegue r afirma que el dia 2 de que no ha pogut assistir-hi per pon', com que el sumari no ha
de supremacia, especialment entre
Els visitants han anat despres
arribat a temps, el Tribunal ha al-ab la reducció corresponent la heimwehren del Tirol i els cristianohabita i, per la sera proximitat febrer, davant diversos testirno- trobar-se matan.
a la Cancelleria, on el senyor
socials tirolesos, es contradiuen amb Hitler els ha donat les gräcies
deis !loes sants, finalitat evident nis, el general Latee de Tasigny.
'Lambe hi ha assistit liarxidue ajornat la vista del procés fins per a les motocicletes.
El projecte de pressupost i lo- l'esmentat comunicat oficial austriac; es
dc l'esforç yemenita tial esperar que ocupa un alt cärrec a l'Eslat Josep. ex-generalfssim de l'exer- al dia 1 de maig.
per la sera activitat, i ha ineistit
tes les resolucions referents al indubtable que no tindran mes remei
els esdevenimetits, que, essent Major general de l'exercit, havia cit aust ro-hongarès.
a recordar l'erecta produit a
la
Comis316
pariamenA
que
completar
llur
solidaritat,
si
be
és
estat
adopiniporReal
del
han
mateix
projecte
recornatial al senyor
próxima, semblen niOlt
La premsa hongaresa relata
l'estranger per la reat1tzaci6 de
ho
faran
tremalant
de
dents.
segur
que
Comuna
Cambra
dels
dels
directius
d'Action
tades
per
la
Liarla
tanta per la política musulmana. Sarte. un
arnb tota mena de detalls la cel'obra hivernal.
En tot cas Dolltuss ha aconseguit
el
veure
a
escrutini.
cense
Franeaise
que
anés
La importancia molla i Focorimbnia, que considera com a • París, 17. - Davant la Cornisposar-se, ¡ els heimwehren s'hauran de
Ha afegit que ara es tutela de
dia
6
que
el
senyor
FroL
afegint
símbol de l'amistat hispano- sió parlamenthria d'enquesta so- Bona Imprimid als Esteta
sotmetre a la dictadura negra per ha- combatre Latur forçós fina a repació de les ciutats de Meca i
asaode
febrer
els
esdeveniments
hongaresa.
Medina no interessen solametif
ver renunclat el seu passat nacional. No soldre'l totalment.
bre laten Stavisky la declarat el Units
En la inauguració de la lapida, suplent senyor Druzin, que haels Estats araba, sind igual- lirien la maxima graretat.
hi ha dubte que aquista darrera jugada
Abans de la guerra Alemanya
Real del S'arte va el comte de los Arcos, encarresenyor
Washington,
17.
El
diacurs
El
les
potencies
colonial,
constitueix un cap contra el r ice-can- tenia 800.000 obrers parats; si
ene d'intervenir en els asan/tipment
enèrgicament
aquesta
ille
pretensions
del
qual
per
Neu
rebutjar
pronunciat
pel
senyor
les
els
Fe',
ha
proque
això
gat
d'Afers
d'Espanya,
celler
substituint
europees, i es per
les Stavisky en 1931,
propost a i contestà que única- nunciat un discurs en el qual el magistrat senyor Prinee.
Chamberlain en presentar a la a la próxima distribució de llocs deci- redunn - ha dit - el nombre
interesaos anglesos, francesos 1
el senyor brot ha recordat que els espanyols
projecte sine intranquillitzaren Stahrember g i d'obrers sense feina fins a un
En la dita epoca, a judici del Cambra deis Comuna el
italians del:len seguir amb aten- ment considerara
aliar-se de milió, haureni resolt el problecan- rom un francmaçó, que notnes harien anal allí, cona a altres declarant, l'informe Grimpois es- de nous pressupostos, en el Dollfuss. preferint ambdós
dei
desenromp,,ment
rió el
ma, puix que aquesta: mitra és
pensara a instaurar la dictadura 'loes, durant les etapes de la
qual
ha fet ressaltar la recons- moment."
els
Wahabiles
i
els
sumara
tara
incorporal
al
entre
filete
Referint-se a la qiiestia de qui ener- la que pot considerar-se com a
protectora de Stavisky.
Yemenites. conflicte que pot te- dels selinanari -Marianne" con- història, a cornbatre per un ideal. • La Comissió parlamentaria tilució de la Gran Bretanya,
cärrec
de
president
federal
en
el
normal.
El
El conde de los Arcos ha exproduil una impressió favorable cirà
virtut de la nova Constitucia, diti que
nir serioses repercussi o ns a tot sidera aquesta doclaraciú com a
els assumptes Stavisky
Einalment. el setiyin Hitler ha
pressat seva gratitud al regent sobre
als Círcols d'aquesta capital.
també de poca imd'uun
poc
probable
i
l'informe
examinat
avni
és
l'Islam.
sensaciomil.
d'Hongria i als ambaixadors que
Abatis de comentar la decisió portancia que si Stahremher g entra en exaltat l'esperit de saerifici del
dele
seus
vice-presidents,
el
docassistien a la cerimònia, i
de no preveure en el pressupost el gahinet es crein dificultats entre el poble alemany, el qual, malgrat
el seu empobriment, ha sabut redanat lambe les grades al Muni- tor Fio, diputat, sobre la contra- britänic el pagament de les anua- particular.
del
cadaver
del
magispsia
ò
aut
cipi de Budapest. En nom del
Viena, t7. - Un camunicat oficial unir durant l'hivern passat per,
Wats als Esteta Units, el senyor
qual
trat
senyor
Prince,
a
la
sera
federal
a l'ajut hivernal 320 milions,
Ciovern del seu pata ha ofert a
Hull ha dit que cal es- diu que la gendanneria
completada aviat per milis aspirante.
l'alcalde de la ciutat el monu- assislt.
perar informations oficials brisolament
ele
membres
del
Fin
considera
con)
a
n
Asuler(ón, :7. - EI ministre de la
El
senynr
S'admetra
inenl, be i expressant el seu contäniques respecte de Eassumpte. cas de voluntaris de protecció que re- Minva la cobertura or
Defensa Nacional ha facilitat un comuy ealciment que la capital d'Hon- insostenible la tesi del suicidi, i
De 1718elleili
Nang-Ilai,
centment foren llicenciats. E g tracta
Berlin, 17. - Segons el bagria vetilaris per la sera con- afirma formalment que es tracia
na-at en el (mal es diu que les tropes paIndo Paeffic:
d'il g uns milers de nous gendarmes.
lime setmanal del Reiebsbank,
servad&
d'un crim.
raguaies avançaren ahir deu quilòmetres
PROJECTE
D'ESTABLIcerdee
oficial%
e%
declara
ave
ele
En
premsa
anuncia
que
La
amb data del 14 d'abril, l'encaix
Ha acabat el seu discurs suben direrció a Ballirian.
nombre total d'efectius de la gen- er i divises ha minvat, novament.
el ministre de Negocie, EstranmonuMENT D'UNA UNJA DE el
La Paz, 17. - Amb carácter oficial gers del Govern de Nanqufn, en ratllant que l'ereceiö .del
darmeria i policia acordada pel tractat
aconsement permetra en l'avenir, enLa cobertura és actualment
de Saint Germain no ha citas
a'anuncia que ha atabal la batalla que un discurs que ha pronunciat en
del 88 per 100 en !loe del 69,
sems que tributar un homenatge
ELS EX-COMBATENTS DIRIGIBLES ENTRE ELS guit fine ara.
(*ha vingut sostenint durant cent hores aquesta capital, ha declarat que als herois, demostrar d'una mad'Austria
a que ascendia la setmana pre,
la iniciativa del gove.rn
ESTATS UNITS I EUROPA s'inierarrla
a 'a regió denominada las Conchitas, i Xina ha de preparar-se contra nera visible els sentiraents que
generalment con, un intent e edent,
FRANCESOS ES TORNAea la qual les tropes bolivianes han ob- l'amenaea d'una guerra ruso- existeixen de pregona amistat
per redimir el nombre de membres del
Washington, 17. - A la Can> ros voluntari de pratecci5 que fins ara
tiagut un complet exit. i amb aquest japonesa, que sembla inevitable. entre Espanya i Hongria.
RAN A REUNIR
cariebra de Representants ha estat figurara al cap del Govern amh
m'AM han estat felicitades per l'alt copolftica in.
dipositada una propOsiciú de hei ter d'una Una de Defensa
mandament.
manera pasear a
dependent.
D'aquesta
París, 17.- L'Oficina de la Eede- encaminada a l'establiment d'un
del GoAsunciAn. 17. - FI general Estigard'ex-combatents i vic- servei transalläntic amb dirigi- les animes directes i immediates
EL GOVERN ESPANYOL SEMBLA QUE EL GOVERN racha Nacional
ribia. cap ele lea tropes paraguaies destimes de la guerra ha publicat un bles entre els Estats Units 1 Eu- vern.
ment categkicament els comunicats del
de protesta contra les disCONSTRUIRÁ DOTZE
BIUTANIC NO S'OPOSARA comunicat
posicions dels decrets- lleis que reduei. ropa.
eamandament enemic sobre suposades
Segons la dita proposició, la EL NOU AMBAIXADOR ESseves
penaions a comptar del
les
VAIXELLS
vietóries. Ha afirmat que les accione a
A L'ENTRADA DE RUSSIA 'ten
Bucarest, 19. - L'acta d'acudie 6 del mes que som, en comptes R. F. C. prestaria 12 milions de
que es refereixen salan limitat a petites
York,
Maduro,
17. - El senyor
Nova
datare a la Respetó; Aeronauti- PANYOL A BRUSSEL.LES sació contra les persones comde comencar el Primer de juliol
A LA S. DE N.
tnpades amb la reraguarda enemiga, la director de la Companyia TransatlänGorporations
en el complot per a inshavien demanat ells.
cal Engineering
PRESENTA LES CREDEN- plicades
mica Espan y ola, ha arribat del sea vialLondres, 17.- Es creu saber que e'
La Federació adverteix que queda Craulon (Ithode Islam') per a la
taurar la Dictadura, confirma
cual es bat en retirada constaptment
ge
per
les
Antilles.
Ha
declarat
que
el
convocada
una
Assemblea
per
a
finals
Govern
In-ha:tic
no
s'oposarà
a
qué
ConC1ALS
Forti
conetrucció
de
die
diri
que
ela
acusats
no catasen ere
de
la
presa
del
Deapras
g i bl es que
esaallsol tara construir dtze n a . Rtiss:a ingresi a la Societat de Na. ile juny per a examinar de p eor) la tindrien una capacitat de 708
relució amb els Centres de relee.
:hitas, les trapes paraguaies. continuen govern
ambaixador
El
nou
Criasen«,
17.
vilis per al serve¡ Eepanya-Estats
Consell
nc
el
pala
hagi
descabdellat
labor que
cions, &entere i cuan el dit
milions de pena cúbica.
Oerseguint els fugitius, sense trobar re- Ibero Ämkrica. Deeplaearan es mil to- posi cap condició per entrar a for- de Ministres i ai pl caz bo
d'Espanya ha presentas aquest matf les cit ni amb cap organitact6,
La- referid& quantilat seria erres cartea credencial. amb el mi- que l'aeció d'aquista isidiviel
sistencia, i han auaneat onze quilóme- ma i desenrotIlaran una velocitat de mar part de l'organisme internacional ter-lo responsable de l'incoa:0mm
reembossada en deu anaalitals. monial de Costeen.
era completament 1,821a4bi
1111401,
de la uva min16.
de (iinebra. t.-;e"
'res a ¡'out

a l'Islam

armaments alemanys

l'assassinat de

El Dadaranie-orsipilag mediterram

als

Prime

Dollfuss i Starhemberg han
arribat a un
acord

Goebbels torna a
parlar de l'ajuda
als parats

Inauguració d'una lápida a honor d'uns

¿El general Latré de
Tusigny, de l'Estat
Major, esteva en re-

soldats espanyols

lacions amb Frot?

conflicte del Chaco Xina tem una guerra
russo-japonesa

El complot militar
a Romania

LA PUSLIOITAT

Pels

sti
Centres

GENERALITAT
Presidencia. — A la Generali-

Set s'han rebut durant aquests
darrers dies gran nombre de telegrames i telefonemes d'adhesi6 a Vade celebrat diumenge
davant la tomba de Francesa
Macla. També s'han rebut incomptables comunicacions d e
felicitació amb motiu d'escaure's
l'aniversari de la proclamació de
la República.
DIU el Presiden!. — Els periodistes conversaren uns moments
amb el senyor Companys.
—Res de non — va dir—. Unicament que amb els senyors
Gassol. Martí Esteve i Denetts
ara anem a descobrir la lapida
que ha de donar el nom de Sabin
Arana t un dels carrers de la
cintita
Avul es reunirà el Consell. —
'Aquesta tarda, a les cinc. es
reunirà el Consell Executiu de la
Generalitat, sota la presidencia
del senyor Companys.
Inauguració d'una nova Unla
de navegacle marítima. —
el senyor Companys fou invitat a
assistir a un dinar que s'havia
de celebrar a hard del "Mar Negre - . el vaixell que periòdicament far e la travessia Barcelona - Bulgària.
Impossibilitat d'assistir-hi, el
senyor Companys va delegar la
cera representacia en el senyor
Ca s a p o y e s.
Conminarla de Governanle. —
En rebre els periodistes ahir al
migdia el senyor Selves els digue
que a les quatre de la tarda es
reuniria la Cornissi6 organitza'dora del Sometent de Catalunya.
* També els digué que el
rector de Sant Vicenç de Gastellet fan' detingut diumenge per
haver-se oposat en forma violenta a un enterrament civil.
Dilluns a la tarda fou portat a
Barcelona per una mella de la
guardia civil i posat a disposició
del Jutjat de Manresa amb les
diligencies inst rolde s.
*

Ofieials

carral' de Lope de Vega, 44. He-

rrera i el tabac foren posats a
disposició del delegat d'Hisenda.
* Ahir fou detingut Caries
Méndez Bicoy, a poden del qual
fou trobada la papereta d'empenyoratnent d'un mentó de Manila que fou robat a Josep Torres la matinada del dia 7 d'aquest
mes al carrer de Borrell, després
d'haver estat agredit per aquell.

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA
Han estat expulsats per indesitjables Humberto Adami, argenta i Ismael Suliniata
* La subscripció a benefici
de la familia de l'agent senyor
Guevara, mort a conseqüeneia de
l'atracament de l'auto de l'empresa Cinaes, puja actual/1-mM
6.342'30 pessetes.

AJUNTAMENT
Avis als petlts credltors. — Es
posa a coneixenlent deis senyors
comerciants i industrials que
han subministrat generes a 1 A-

juntament per initjä del Negociat de Compres, durant tot l'any
1933 t gener, lehren i mar': de
1934, lamport dels guata no ultrapassin de 100 pessetes, i que
no hagin presentat les corresponents factures, que vulguin presentar-les ' al Registre (planta
baixa de la Casa de la Ciutat),
com més acial nililor, tots els
dies häbils, de les deu del mati

El Conseller de Governació

va manifestar al vespre als periadistes que 8 'havia rennit la
Junta Organitzadora del Some
tent de Catalunya i que s'havia
procedit a la designació del Copermanent, segons l'artimit permanent,
cle 17 de l'esmentada Junta.
Aquesta comissió executiva consta de dos vocals nats, que san
el Conseller de Governació i el
cap del Sometent, i Cinc vocals
de lliure elecció. Foren elegits
vocals els senyors Deulofeu, alcalde de Badalona; Frontera,
alcalde de l'Hospitalet; Prunés,
Comissari delegat d'Ordre Públic
'de Girona; Pujol i Font, delegat
de Tarragona, i Valldeoriola, delegat de Lleida. Aquesta comissió ejecutiva es reuní a les set
de la tarda per tal de centellear
les seves tasques.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Els agents de la brigada d'investigaci6 criminal s'incautaren
ahir de 150 quarterons de tabac
de contraban que Félix Herrera
tenia amagat al seu domicili del

a la Una de la tarda, fine al 15
de maig vinent. Finida aquesta
data no seran abonadas.

OREP LLAVORAT BODA
per • vestir
el metre, 110 ptes.

envara
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D'EUROPA A LES 7 NORIA 0111.
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II centre dl bolsee prlealoas da
Forieldent d'Europa esta eltuat • leo
sedes d'Irlanda I •stes la seas intluanada • les »les BrItäniques, •
Pinanpa, SI, INAMM Dalles 5 • Alamenys, in le neboloaftat nle general i ea registren pluses I tarasestel.
Lee altea semitono steettnen per
l'Europa mistral I I, libedlterrbnla,

fine al noe4 eArelee.
A la PenInsule %Mea domina bon
essepte a les costes de Ilaeant, en, degut • Iniciar-e. la Tmmacla d'un sutil smundarl, hl ha
molla INIIIIIMitat I NONO EVO arriban fine • lea Illes Baleare.

a.
DEI.

CATALUNYA. A LIS VUIT
A tot l'interior del palo, des del
Priorat I cure Inferior del Migre ins
ala Pireneue, fa bon tempe, amb
col completar/4M eme I vente flulape.
A lit rneltat ~tomara ee malogra
malta me/boli:45st I &Monee balees,
ele venta edn moderats del sector
nord.
La temperatura mialma d'shlr, •
Tremp, fea de 30 prime, I la mínima
d'avul, al Oso [atingente, ha estat
de 2 graue ~re zero.
Mes Observadons del temps a

nerceinne. a lea set, van a la mullera de la primera Edwin:LA

de propasas dele concursos per

al suluninistrament de roba ale
davantals, espardenyes, inolxilles i capells per als nois i les
noies que integraran les Gülönies de l'estiu d'eliguany.
També seran facilitadas les
bases j models de proposta del
ramales per al subministrament
le capells per als nois i noies

que es beneficiaran dels Banys
de mar, durant la mateixa apoca.
El termini d'admissió de propostes acabara el dia 28 del corcena

Tribunals

i jutjats

optar a la confecció i subministrament de vestits d'estiu, d'uniforme, que saín necessaris per a
l'ús del personal administran'',
encarregats, ordenances, vigitenis de dia i personal d'enterraments dels Cementiris de la
cartel, amb subjecció a les bases, mostres i detalls que fina
a aquella data estacan exposats a
l'esmentat Negociat.

denes. El fiscal sollicitä que li fos Pa llares.
aplicada la pena de quatre meses i
A les onze. — Acciaent del treball:
un dia de presa.
foses, Peity contra Angel Lletjas.
A les enze. — Accident del treball:
* A la Sesea:, Segona no se ceAndreu Muntaner contra Companyia
lebraren vistes.
Fabricació
Industrial.
* A la Secció Tercera va com
parèixer Josefa Fontvila, acusada
cl'haver venut un establiinent que
eslava embargat. El fiscal sollicitä
que li fos aplicada la pena de quatre ANUNCIS JUDICIALS
meses de presó.
4, A la Secció Quarta no hi haLa propletat tunerärla. — Es
EDICTO
posa a coneixement de les per- gué assenyalaments.
Por el presente que se expide en consones que hagin adquirit problimiento de lo dispuesto en providencia
pietats funeràries als Cementidel día de hoy, dictada en los autos
TRIBUNAL D'URGENCIA
ris de la eautat que poden pasde juicio seguidos por dolia Josefa ,(o
sar pal Negociat de Cementiris
veié una causa contra Dama ca Agramunt contra dua Luis Solé Vade l'Ajuntament a recollir els ti- Díaz, acusat de tinença ¡Ilícita d'ar- qué, de ignorado paradero, ante el Juzbis definitius mitjaneant la pre- ma de foc. Fou condemnat a la pena gado de Primera Instancia número cinco de los de esta ciudad, Secretaria del
sentarla del provisional, qualse- de sis meses de presó.
que autoriza, se cita al indicado demanvol dia feiner, de les nou del
dado don Luis Solé, a fin de que el día
niatt a la una de la tarda, semveintiocho del actual, a las diez y media,
V AR fa
pre que es refereixin a compres
comparezca ante dichos Juzgado y Seefectuadas fins al dia 2 del conDel Jutjat d'Alcanyis s'ha rebut cretaría con 21 fin de absolver baja ju
rent, advertint -los que el fet de un exhort perquè Isidre Pons, que
-ramentoidcslpnequ
no passar a retirar-los els pot está detingut a la Presó Cellular com se le formulen y sean declaradas per-

ocasionar perjudica
El concert de "Le Revell" de
Foix. — El conjunt musical "Le
Eleven", de Foix, donà diumange
al migdia un eoneert a la Plaça
de la República. Els executants
foren rebuts a la Casa de la
Ciutat, per delegada del senyor
alcalde, pel conseller senyor Domenech, al qual acompanyava

REBAIXES
MIMOS OREP EATAMPAT
a 15 cèntims
el metre

' 4 de Catalunya

i acaba trametent Ilur salutació
a Catalunya i Barcelona.
Després els visitante recorregueren els salons de la Casa de

la Ciutat i foren obsequiats amb
un lunch.
L'equip Itallä de rugby.—L'alcalde, senyor Caries Pi i Sunyer,
va rebre alair la visita de l'equip
de rugby italià, al qual acompanyaven el senyor Barone Riccardo Melodia i el senyor Boix,
que s'acomiadaren d'ell. També
rebe la visita de corniat de l'alcalde de Foja, M. Capdeville.
La PubIlla deis Mercat.. — La
senyoreta Maria Casete, del Mers
cat de la Goncepciú, que fou elegida Pubilla deis Mercats, aconipanyada del senyor Matias Serrano, president de l'Associacia
del Mercal de la Concepció, en
sortir, abans-d'ahir, del Palau
Nacional, fau ofrena a la tomba
del president Maciä de les flora
que R fiaren lliurades en Vade
del seu nomenament.
Vestits per als Infanta de les
Colbnles Escotara. — A les Oficines de Colònies. Escolars, situadas al Palau de Selles Arte.
seran facilitadas bases i raodels

d'última novetat
VESTIT8 DE 8ENYORA
de crespó de note estampat
a 310 ples.

a encobridor de l'atracament a la casa tinentes, apercibido de que si no lo veSera sigui presentas a l'Audiència de rifica le parará el perjuicio a que en

Terol per un dende de tinença d'armes i a mis d'explosius.
El Jutjat número cinc ha de•
clarat clos el sumari que instruia en
concepte de Jutjat especial pels suscessos ocorreguts la nit del 8 de gerier de 1933. Hi ha 42 detinguts processats. Dos d'ells estan declarats en
rebellia: catorze, tancats a la presó,
i els altres, en llibertat provisional.

derecho haya lugar.
Barcelona, diecisiete de abril de mil
novecientos treinta y cuatro.

El Se cretaHo Judicial

Firma ilegible
EL INFRASCRITO SECRETARIO.
Certifico: que los autos a que se contrae el anterior edicto se tramitan en
forma de pobre.
Barcelona, fecha la anterior.
Firma ilegible

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORI NL
Sala primera. — Menor quantia:
Oliva ¡ Boada contra Antoni Porta.
Revisió: Josep Gregorio contra Joan
Bautista.
Sala segona. — Divorci: Enriqueta
Pares i Recasens contra Emili Hons
i Puig. Menor quantia: Teresa Moncanut i Moncanut contra Cecilia Ragi
i Torrents. Incident: Maria Terral i
Sola contra Pere Bernadi i l'advocat
de l'Estat.

AUDIENCIA PROVINCIAL

Secció primera. — Dos orals per
tinença darme contra Antoni Garcia
i Martí Nolla. Dos orate més per
VESTITS DE SENYORA
robatori i expedient de vagabundeig
contra Manuel Fabregat i Joan Ande crep tintaste
toni Quites, respectivanient. Un dia 810 ptas. vorci: R. Martínez contra A. Gabalde.

Secció segona. — Tres erais per

tinença d'arma, estala i furt contra
Eusebi Mur i un atrae, loan Soler i
CATES DE IBERYORA
SEDES, guantea superior*,
molt bona tenfeciole, en percales Francesc Arroyo, respectivament.
a 215, 240 i 250 Mes.
Secció tercera. — Dos orals per
de novetat, a 315 pies.
el m et re
aternptat i furt contra Carme l'idal
i Angel Benito, respectivament. Un
divorci: Josep Graus contra Trinitat
QUIMONOS DE IIENYORA
Loe minora PERCALES
Martín.
Secció quarta. — Dos orals per furt
de vistosos estampats,
per a vsstIts 1 bates
Lluís Oliva i altres i Rafael
a 515 ples. contra
• Mitre, 115 Ves.
Rodríguez. Dos orals mis per estafa
i lesions contra Jaume Enrich ¡ Joan
Garganta, respectivament.

CÉDULA DE REQUERIMIENTO
En virtud de lo dispuesto por el seflor Juez de primera instancia número
uno de esta ciutat, en providencia de
esta fecha, dictada en el juicio ejecutivo seguido por Don Lorenzo afontserrat
Revira contra los ignorados herederos
de Don Pedro Sagués Boada; por la
presente se requiere a los ejecutados,
los ignorados herederos de Don Pedro
Sagues Boada, para que dentro de seis
días presenten en Secretaría los titules
de propiedad de los bienes embargados
en dicho juicio, especialmente hipotecados en la escritura de préstamo, base
del mismo, consistentes en una casa seCulada de número ocho antes diez bis,
de la calle de Orense, de la barriada
de San Andrés de Palomar, de esta ciudaa, y una porción de terreno, en el que
existen varios eobertiross con frente a
una calle sin nombre, hoy de Pardo,
sin número de la misma barriada: bajo
apercibimiento, si no lo verifican, de pararles el perjuicio que haya lugar en
derecha.
Barcelona, trece de abril de mil noverienios treinta y cuatro.
El Secretario

BIENVENIDO PaSCO

wirn
No podem publicar les notes

CESTITO DE SENYOR, InsupeROYAL ESTAMPA,"
pregades que no vinguin esTRIBUNAL INDUSTRIAL
rables per genere 1 sonfeoole Antejudicis a les deu. — Reclamagran ootisocie
a 45 pessetes
el metre, 110 Ves.
da tic salaris: Andreu Guardia con- crites en catalä amb un
tra Domènec Oliva. Accident del treliall: Frederic Contener. contra Acers timbre o signatura coneguda
Ele cegato de temporada també te- Fina S. A. Reclamació de salaria: 11144444M444114114114441
Abelard bieir contra Xamona Romaper poco diee gosa.
men ele pron.
1111111911111111.1191111111

rebaixats

nes que ho demanin i l'hagin nie.
regent triomiam d'un examen cultural.
,

Servei Pleteerokele

Pisca de proposice. — Al Negociat de Cernent iris de l'Ajuntarnent, baixos de la Casa de la
Judicis a dos quarts frotare. — ReCAUSES VISTES AHIR clamada
te salaris: Sala ador Pubill
Ciutat, s'achnetran fina al eta 24
contra
Ancela Piquer.
del corrent, de deu a dotze dels
A la aterió Primera es velé una
A
tres
quarts
dome. — Accielent
dies feiuers, proposicions per a causa per estafa contra Manuel Badel treball: Antoni Mota contra Joan

EL BARATO
només per poes dies
en ateo'«

l'oficial de Cerimonial senyor
Puigdomenech.
Amb eta . nadita enyora esreiteren el coticen des del baleó
de l'Ajuntament l'alcalde de Foil,
M. Rafel Capdeville, j el president de l'entitat, M. Langlade.
Després del cuneen els milalee franceses i Hura acuilmanyants (oren presentats al elansellen senyor Domenech, el qual
els 'Muceta cordials paraules de
benvinguda, i els expressà el deslía que nur estada a la nostra
ciutat els sigui grata. Correspongue el senyor alcalde de Folx,
el qual feu ressortir l'afinitat
Haeos que ens uneixen amb elle,

Dimecres, 15 d'abril de 1934
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AL CIRCOL ART/ST/C
—
La conferencia de Prancesc Pujo!.
Al Circo' Artistic ha tin g ut ll oa la
primera ccmerinCia del cicle erg.nitzat per al present caes, la ilual
ha anat a carrec del notable escriptor Francesc Pujols.
Comença dient que d'entre les maltes activitats de Catalunya cal assenyalar la poesia lírica, la pintura i la
ciencia. Exposà que les florides i decadències de la civilització catalana
han estas sempre mercadee pels
i baixos d'aquestes tres maniiestacions culturals. Referint-se a la poesia
lírica esmenta els dderents gentes
que han asoenyalat el canal de la nostra histäria. Ausias March, Vallfogona i Verdeguea entre altres, que
posa a la considerada del públic.
Referent a la pintura esmentä
també els nonas dels nostres grans
p;ntors, entre els quals inclogué Ribera, valencia, i Cesant, provençal.
S'estén en comentaris sobra el nostre passat i present pictòric. Diu que
per damunt d'aquestes manifestacions
brillantíssimes hi ha encara la de la
ciencia universal, que fa efecte el problema mes gran de la humanitat, que
és el problema religiós.
Posa de relleu els noma de Renten
Llull, Sibiuda ¡ Balases. Diu que
aquestes figures corresponen entre
elles, tant les de la Lirica. Pintura,
cont la Ciencia, per remarcar la nostra vida cultural; insistí sobretot en
la que és MES important que la científica, que és la que ms diferencia
més de les altres nacions.
La nata dictes, omplenada d'un
p úblic selecte i distinga, va premiar
la labor del conferenciant amb molts
aplaucliments.
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA I LEGISLACIO
—
Conferencia del servor Josep M.
Porcioles i Colomer
Organitzada per l'Acadèmia de
Jurisprudencia i Legislada, de Catalunya, tinqué lloc al saló d'actes
del Collegi Notarial de Catalunya
l'anunciada conferencia del senyor
Josep af. Porcioles sobre el tema:
"Regina económico-familiar al Baix
Urgell i Segria". 1.a conferencia
forma part del alele que ha organitzat l'Acadèmia esnaentada sota el terna "Varietats comarcals del dret
civil catete.
Presidiren l'acte els senyors Roas
i Bergada, president de l'Academia:
afaluquer i Viladot, president de la
Cornissió Jurídica Assessora, i el deEa del CoHegi de Notaria senyor Par
i Tusquets.
Comença el senyor Porcieles caposant les consideracions de caracter
doctrinal que han fet els autors que
alas ocupat d'estudiar els règims econamico familiar& a Espanya.
Després teta una extensa exposició
histarica de les divisions que salan
produit a les comarques catalanes
sota el pum de vista dels seas easturns, com són els testarnents, repartiments d'herencies, etc.
Es referí després a l'época actual,
en la qual estudia els capitel; entre
hereu i cavalers i entre cavalers í altres formes d'heretaments que es troben encara al Baix Urgell i Segriä.
També s'ocupä de les diverses formes d'aportacions locals. in s gaals
san caracteristiques de la comarca.
Com a resum maniiestä que en
aquesta el matrimoni soírtix una torta crisi, i s'observa una radical !rannforinació; les relacions entre els patrimonis i les famílies són cada sesada menys estretes. A més els pares
no fan donacions en tanta quantitat
com abans, i es limiten a prendre
aquelles mesures que tendeixen a assegaran-los Ilur vellesa. No seit, pera
que s'hagi de modificar per això el
dret caseta que regula les institucions
econdmico-familiars, sine mantenir-lo
tal com este actualment, pera fent-hi
lleugeres modificacions en benefici de
l'economia del país.
El conferenciant fou molt aplaudit.
ACADEMIA
ACADEMIA D'HIGIENE DE
CATALUNYA
En la sessió darrerament celebrada
a l'Academia d'Higiene de Catalunya
va ocupar la tribuna el doctor Llufs
af °raptes i Pomar, el qual va maniana

Un caes d'alts estudis, a cärrec de
catedratiea de la Universitat i espe-

.5 la Pri- cialistes funcionará també. perd solamavera, iptca en la oual els inste- ment durant el mes d'agost i serä
tes comencen a manifestar-se, ser:a únicament reservas ais senyors es.
MOJE convenient recordar a la Genetrangers, ja professors de francés en
reatas i a l'Aiuntamint, and com al ltur pais, que vulguin aprofitar la
päblic en general, el Perill que com- seva estada a França ampliant Iturs
testar que, havent entrat

porten les mosques a la salut pública. coneixernents de l'idioma, literatura,
Va remarcar la campanya que laaca - art i cultura.
démia ha seguit fent des de la aneas
La direcció té cura d'organitzar
anys i que sempre ha estat secundada nombroses excursions als Hoce mes
per les autoritats i tambe ben vista pintorescs del Pireneu, aixa com tampel nostre poble. Opina que actual- bé de proporcionar informes, cercar
ment ha de recordar-se i ha de Pro hotels, habitacions o pensiono a toa
mitians-curaevits(pol hom que ho demani.
possibles) tot quant afavoreixi les
La matrícula deis cursos queda
eras i alimentació de les mosques, ja oberta, i quedará saneada tan prompte
que aquestes san les transmissores de aomplin tots els alzas disponibles, es
moltes malalties i lambe dels seus quals van en nombre limitat.
gèrmens.
Per a informes adrecar-se al senyar
Va remarcar la conveniencia d'ex- Cazes, catedrit:c de l'Institut Frantremar la vigilancia de la neteja ur- cas, Provensa, 325. 0 be escriure al
bana, com tumbé, va recordar al pú- director dels cursos d'estiu, senyor
blic, el peral que comporta l'amunte- Rothschild, 32, place Mercadieu, a
gar i hangar pels carrers les escora- Tarbes (Htes-Pnées), França.
braries i detritus orgànics de tota
mena, ja que aquests san focus de reproducció i alimentació de les mesPER A AVIP
qUeS.

Va recordar l'eficäcia que van reportar els carteas i fascicles de divulgació sanitaria, la qual cosa han de ¡intentar i propagar les autoritats del
nostre Ajuntament.
LES POLEMIQUES DE L'ATENEU ENCICLOPEDIC POPULAR
—
Com tots els diana. densa, a les
deu de la nit, tindri lloc a la sal:,
d'actes de l'Ateneu Enciclopedic Popular, Carme, 30, racosturnada pelémica pública dels dijous de l'Ateneo
El tema escollit és: "Cona sera estructurada l'econornia obrera després del
trienal de la Revolució". i el ponent
serä Jaurne aliravallea Corn Es costana lacte será públic i després de
l'exposiciú del ponent odran detnanar
la paraula i intervenir a la discussió
tots els assistents que he desitgin.
CURSOS DE CATALA

Hospital del Sagrat Cor.—A les
II. el Cos Facultatiu celebrara la sea516 científica mensual. El doctor
A. Henríquez Cabree, dissertará sobre
"Síntesi ò ssia. Dos casos clinics".

Institut de Fisiologia.— A les re,
a la sala "Cervantes". de l'Institat

d'Estudis Catalana Otto Ifeyerhee
director de l'Institut de Fisiologia de
Heidelberg, donará una conferencia

sobre "Els fenòmens lisics que acotapanyen la contracció muscular".

Aquesta conferencia, que ser à pablica, forma part del curset sobre
-Bioquímica de lacontracció muscalar i de la fermeatació alcohólica",
organitzada per l'Institut de Fisiologia.
Institut Francés (Provenga, 32)..b les /9, M. G. Gaillard parlará de
"Les salons de peinture de la restauration" (amb projeccions).

Institució Cultural Pedagogium
(Balines, 292).—A les 19, el doctor
B. Oliver i Sunyer, dissertara sobre
"Els orígens de l'Alpinisme. la seva
evolució i el seu esta: actual a Catalunya".
Academia i Laboratori de Ciències
Mediques de Catalunya.— A les la.
sessió cientilica en la qual seran presentades les següents comunicacions:
doctors J. Soler i Julia i J. Barbera:
1. as d s Schsvannoma gästrica Doctor J. Trueta i Raspall: "Tractament
quirúrgic de l'espondiliti anquilosa:a
Presentada d'un malea".
Ateneu Popular de Gracia (Salmerón, 6).—s 1. les 20, Jaume Miravalles donará una conferencia sobre
el tema "Les joventuts i la cultura".
L'acte será públic.

A Palestra es &me un curs práctic de catalä cada dimarts i dijous
den quart de vuit a un quart de nos:
del vespre. Aquest curs te una durada
de tres meses i va a carrec del professor senyor Jaume .aime. Es mout
indicat per a aquelles persones que
valen aprendre rápidament d'escriure
el catete amb correcció ortográlica.
Durant els mateixos dies es dena
tanibe a Palestra un cura superior de
catalä que tindrà la mateixa durada
i será dirigit samba' pel professor senyor Alma- Es donare dan quart
nou a un quart de deu. Aquest cura
és el coronament del Curs Complet
de Catete. que Palestra ha organitzat durant l'any escolar 1933-1934
Tractarä preierentrnent de la sintaxi
i la correcció d'esta.
alatriculeu-vos a Palestra qualsevol
dia, de dotze a dues i de set a nou
del vespre.
Cii grup de socas del Centre
La inscripció val 12 pessetes, per
tot el curs. Els socis de PaleOtra !to- Autonomista de Dependents del
Comerç i de la Indústria , volent
mes pagaran sis pessetes.

VIDA CORPORATIVA

seguir el vell costura de entumeCURSOS DE FRANCES D'ESTIU morar l'aniversari de la fundaA BAGNERES DE BIGORRE
ció d'aquella entitat, ha organitEls cursos de francas per a estrangers, que han gaudit je, des d'anys
passats de tanta fama i èxit merescuts. funcionaran aquest anv a Baguares de Bigorre a principie del mes
de juliol. No cal parlar aci de la
formosor de Bagneres, població molt
atractivola al cor del Pireneu. ciutat

zat un dinar de confraternitat
per al dia 22 del mes que som.
Per a tiquets cal adreçar-se a,
les oficines del Centre.
L'Empar Mutual, Sumió creada al si de la Unió i Defensa de

Germandats de Catalunya, celeriallera veritablement encisadora anth brarà reunió general ordinària
el seu clima atemperat i els seus vol- el dia 22 de l'actual, a les deu
tants d'una bellesa insuperable, on del mata a l'estatge del carrer
els forastets troben una cordial i aten- del Carme, núm. 30, pral., sota.
ta hespitalitat.

Els cursos cornençaran ami, unes Verdee del dia reglamentara
guantes desees preparatòries nue des
del dia 5 de julio! es donaran per als
alumnes pea versats en el coneixe- EXPOSICIONS D'ART
ment de l'idioma francas, perque e%
vagin familiaritzant amb les seves GALERIES LAIETANES
principals dificultats i perque després
VILA CINCO
Pintura
ELVIRA NOMS
puguin aprofitar-se dels cursos nor!MARO FERRER I TURMA.
mals de veritable ampliació.
D. SANTSALVADOR
Dibujase
Fine al 23 del Corrent
Aquests darrers duraran del 16 de
julio! al 2 de seternbre i comprener
classes diäries de vocabulari, pràcti- LA PINACOTECA
ques de francas, fonética. literatura i
PASSEIG 5£ GRACIA 34
EXPOSICIO J. PORCAR
quasi diàriament conferencies sobre
Pina al 20 del Gorrera
temes actuals de civilització, art c
administrada i govern de França. Er
SALA BUSQUETS
finalitzar els cursos. el claustre
PASSEICI DE GRACIA , Ila
professors &mara un diploma d'asNobles l obJeetire d'ert
sistencia i daprofitament als aluna
MINI TRALLERO
Pintura
JAUME MERCADER

Fina al

44.1141144.44444+044444+044.144444444444~44.44.44444*
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SYRA

EXAMINEU LES NOVETATS
QUE OFEREIXEN ELS NOUS 11
ii
12.21i

DOIDCIE
1934
Rodes independents. Més potencia arnb

igual cubicació. Carrosseries mes àmplies
i elegants. Pneumàtics superbaló ntée grans
i rodes d'acer. Mecanisme de direcció millorat. Embragatge major i funcionament
més fàcil

DIPUTADO. 261
Telifon 15710
ART I ORNAMENTACIO
JOSEP AMAT
chbuiror
PtlU
Pintura
4082P O. JANISANA
Fina al 27. La Inaugurad,/ ite et d'amable,
a lee 1 2 del migala

SALA PARES
PETRITXOL,
AVELI PALA
VILA PUIG

SALA GASPAR
CONSELL DE CANT, 323 - Tel. /toa
Pintores, Olbullos, Marea. Orlaste.
&Uribe 1 IlatIlureo
EtpOsicIA ute Effitura de casa, MINORELL,
MUNTANER, EIALOFRER I altre.

GALERIES VALENCIANO
ca Pintura
ixposicreile=".
—
REN ART
Dioutaoiri. 271 • Toliblen 111217
Mas Si ella 27 d'abril sera ingemat a la
matelia Sala /tenme un selecta resull de
dIbulam d'artist e s catalina del bella XIX,
gas fleuren en dl
colatosiono

partioular,

1

LLIBRES !!

antever.. dIbulsos, Mluarellei
i el mes liaran ara ashmliment 14
private de earcélons
EAMONCIÓ i vétlaz a

BALTASAR FIOL Aving. 14 Abril, 413

Pintura

balas

preus tuversema:

METROPOLITANA
LUDRI.» ISSIA 11n011/1
Canuda Si, baleo. de la esta Mozart

,

A
BAR - CELONA **
LA Mili:1011"AT

1.1

L'Activitat Política
Acció Catalana Republicana
CICL E D'ESTUDIS DE DIVULCACIO DE LA JOVENTUT
D'ACCIO CATALANA
flema, dijous. se celebrara la no«no sessió que anirà a cartee de
llame López. el qual dissertarà sobre el terna: "Catalunya i la cultura
:15:Z3-. L'acta, que sera públic. Cidra
llec al local social, Corta Catalanes.
ala. pral., i carnenaara p21tualmen1
¡ les vuit del vespre.
REUNIÓ DEL COMITÉ COMARCAL DE BARCELONA-CIUTAT
Es prega als delegats al Comité
Comarcal que se serveixin assistir a
la reunió que tindrà Une avui, a les
ru:t del vespre.
JOVENTUT D'ACCIO CATALANA
REPUBLICANA DEL DTE. IX
AVOi, dirneeres, de salt a nau del
cesare, tindri lloc consulta jurici:ca
ar raz del senyor Josep Ma Imbert.
Denla., d'amas. a :es deu del vespre,
se celebrara una conferència a caz.ac de Pau Vila sobre el terna "Evoaaa urbana de Barcelona...
ACCIÓ CATALANA DE LA
BARCELON ETA
Diamenge, a la t arda, tal com esuva anunciat, tingue lloc al local so rial Catalana de la Barre:aneto la conferencia de Josep Piara i
Cabanyes, amb el terna "El 14 d'abril
:la seca significació històrica".
L'esmentada dissertació bou escoltada per un bon nombre de socis que
aplaudiren l'orador en finalitzar el seo
ir:amena
ACTE D'AFIRMACIO REPUBLICANA A SARRAL
Dissabte passat, dia as d'abril, se
celebra a Acció Catalana de Sarral.
arte commemorat iu de la procia.:ació de la República. A les nou
nit i CO l'espaiosa sala de lentarot. fou obert lacte pel president se-vor Posan, que saludà el nombrós
i digue que per majá d'a::e;1 arte es mantenia la costura de
arnmemorar la inatauracia del rég:ni
llibertat que actualment impera
De seguida ido la presentada , dels
cradors i cedí la paraula al senyor
Eduard Costa, el qua; recordà la Rerablica Catalana, comenta l'obra de
as Corta Constituents, estaba un pa:aael amb les Corte actuals, i en trape la conseqüencia que aquest terer aniversari no el podetn celebrar
2.b massa entusiasme, puix que tors
eiern corra existeixen molts perills
ier a la República i per a l'Estatut de
inaMnya. Després parà Emir Bisque recorda les tares del regirn
'arrbónic, ataca durament el govern
aerraux, fustiga les dretes catalares per la Seca amistat amb els parcontraris de l'Estatut i
rs
maniíesta la seca confiança en el
atar de la Gencralitat. Clogué l'acte
Francesc Salvat, que saluda l'a y
-ditorenm'A.CBaclon
:tara els politics contraris de Catalurya i digué que la nostra terra tindrà
llibertats i prosperitats que ella
sipig
conquerir-se. Els oradors
a
ren aplaudits arnb entus:asme.
La Lliga Catalana dala Drets de
l'Home i la pena de mort
:_.a Lliga Catalana de Defensa dels
drets de llame i del ciutada ha diaza t ran docurnent al pres:dent del

nifestar que actuen independents tots
malgrat totes les indicacions que
seis han fet, per considerar que rexisthcia d'un Concita únic a Catalu•
nya és imprescindible, per a rea litzar
millar aquesta acció de conjunt tan
necessària per a la bona marxa i eficacia de l'organització antibellicista
al nostre país. Malgrat aquestes manifestacions, al marga del Camita Ca•
tala contra la guerra. el Comité celebra cordialment totes aquellas actuacions que sense iinalitat política de cap
mena, portin a terma altres nuclls 3
Catalunya. Les menas nombroses
Delegacions fan una tasca constant
contra la guerra i el ieixisme, intensificant cada dia mes aquesta croada
i tenim l'honor d'haver desvetllat la
consciencia catalana a favor de la
pau entre els pobles."

Guerra del Río, Estadella, Rocha i
aladariaga el següent telegrama:
"Després grans concessions a dre.
tea i enemics República, esperen sus.
tinquen anni energia, cense regateigs,
reivindicacions mestres laics, seus an _
tics caliaboradors i lleials defensora
República."
•

o...... r.,.4.,
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La Mar i l'Aire FETS DIVERSOS

Al caree de Fallan un individu
es Ilanak sota an tramvia de la línia
46. Resulta amb una ferida
número
Observaolons meteoroldilques:
al cap amb arrencament del cuir
A sol ixent vent a 1 . 0 , llutx, cerpilas i fractura del nas, de pronettic
ina aelincobert; al migdia ta, a. ti.
reservat. Fou auxiliat al Dispensad
ASSOCIACIO PROTECTORA fresa, cel ciar i horitzons boatod'Hora, on digué que S'anornenava
Joan Aranyó, de setanta-sis anys,
hob, a sol punent 8. O. també
DE L'ENSENYANÇA
amb domicili al carrer de Vilapiscina,
fresca mar marejada del S. O. i
CATALANA
número lOO, baixos. Alela; que s'havia
el carde queda anib dimulus.
llançat a sota el tramvia amb el proBarlmetre, 756'5. - TermaRabuda d'un donador. - L'Asso- matra, 16.
pasa de suicidar-se. Va ingressar a
ciació Protectora de l'Ensenyança Cal'Hospital de Sant Tau.
talana ha rebut un donatiu de duesIllovIment do vaixells a posta
- Al dispensari del Pohle Nou
rentes cinquanta pessetes de la se- de sol. - Demoren a l'E. un
fou auxiliat el nen Joan Solsona, de
nyora Teresa Ermengol de Gambús, barganti goleta de dos pals que
quatre an ...s, de ferides contusas al
en tribut a la niembria de la seva tia, ca de balina, i una goleta que va
veinte, que li causa un curo en
la malaguanaada poetessa Agnes Eratropellar-lo.
La formada, del Partir Republicà mengol, que tanta devocia havia mor:- en pupa. Pel S. un paliaba!,
- Al carrer d'Armó, cruilla amb
d'Esquerra
MOVIMENT D'AVIONS
el de Bailén, ahir a la rnatinada topatrat sernpre per l'obra de la "Pro- motor de dos pals, que va ,str,
a
la
mateixa
direcció
una
baA la Secretaria general d'Esquerra tectora". El Consell directiu dagues ren els taxis d'aquesta matricula miRepublicana de Catalunya s'han rebut la Associaci6 ha acorcha regraciar landra que pasan a ponent, i al
meros 40 .654 i 2 ts.351, guiara per AnAHIR
efusivament la seva generositat a la 5. 0. una balandra, un pailebot
toni Campos i Enric Fernandez, resels següents telegrames:
"Castellaa-Dia memorable cona- distingida donadora i perpetuar en la i un bergantf goleta que venen
Aeròdrom de 1911r Franca. - pectivament. Aquest últim, que té el
Murió Partit Esquerra Republicana seca llista de socis difunts el noto en P upa ; una corbeta i dos psi- Procedent de Tolosa, a les 7114 seu domicili al carrer de la Llana,
País Valencia, ens plau feral present de la illustre patricia suara traspas- cholo que van de bolina; de vela arriba l'avió amb correa, merca- quart pis, primera porta, resalta, a
els nostres sentiments germans en la sada.
conseqüència de la topada, amb con'latina uso falutxo cap a diverses darles i sense passatgers.
defensa d'una República d'Esquerres
les tusmns de pronòstic reservat en diíedirecelons.
a
Proceden
d
eMarsella,
en els quas prenem exemple de l'Esrenta parts del cos. Fou auxiliat a
10 arribis l'avió amb corral', la Casa de Socors de la Ronda de
guerra Catalana.- Signat, Cases, Samercaderies i sense passatgers. Sant Pece.
la, Nomdedeu."
MOVIMENT DEL PORT
Proceden de Casablanca, a les
"Segovia.-Izquierda Republicana
- En passar pal coste de la casa
Segoviana, al constituir-se, saluda Es12'28 arribä l'avió ami) correu, número 345 del correr de les Navas
VaIxella
entraba.
De
Pahua,
ELS OBRERS
guerra Catalana, salvaguardia esende Talaba l'anciana Josefa Josefa
mercaderies 1 5 passatgers.
¡tila) a uri e u, mercaderies 1 257
cia germina República española.A les 1237 sorti l'avió cap a Aguirre, de seixanta-set anys, rebé
Ele urbana. - La Secció Guar- "Liudad de Barcelona", dc la
Firmado, la Comisión organizadora."
un fort cop al cap, que li produí un
dia iarhana de l'Associacia Ins- Cia. Tranameditervania; de Bil- Tolosa amb vorren, mercaderies Ins de fusta que li tiraren des d'un
Esquerra radical-socialista de
tructiva d'Obrers i Empleals de bao i eacales, amb earrega gu- i 5 passatgers.
deis pisos de la casa citada. L'anciana
Catalunya
A les 12'34 sortf l'avió cap a foil auxiliada al Dispensan de Sant
l'Ajuntament celebrara asseni- uaral i de trànsit, el vaixell "Cusecretar:.
Marsella
amb
correu,
mercadecelebrara
assemblea
Martí, per presentar una ferida conAquest partit
Mea general extraordinaria de- ba, Curvoeiro", del senyor t'in de
Comité Casilla contra la Guerra
tusa a la regia parietal.
avui, dimecres. a dos quarts de vine
dijous, a les deu del vespre t'ami Busch; de Trie..sle, Vena- res sense passatgers.
- Ahir, a les onze del mata al
Se'ns prega la publicació d'aquesta de primera convocatòria i a les ama i a l'estalge social, per tal de cía, Fiume i Gimova, amb narreA les 100 .1 sorti l'avió cap a
següent
de segmia, per a tractar del
nota:
tractar de l'informe de la Junta ga general i ele träusil, ¡ amb 2 Casablanca amb corren, marea- carrer de Sant Gil, 23. entresol. Núordre
del
dia:
Primer.Deliberar:6
Bosch i Cervera, de quaranta-set
ria
Catalunya
"Moltes Delegacions de
passatgers per a aquest port i deries i 1 passatger.
directiva en el cas Feerus•
anys, engolí una certa quantitat
que pertanyen a aquest Comite, ens sobre la política del partit a Cataluel
vaixell
italih
18
de
transit,
aeropostal
que
sorti
el
Las
id
!lumias, segurament amb la intuida,
Front Unlo de Treballadora
pregunten si les Associacions i Cami- nya. Segon.- Nomenament dele detas que actuen contra la guerra ho legats que hauran de acendre part al Mereantlls.-Complimentant l'a- "Itialto", del senyor Emili Cit- dia 8 d'abril a les 9'12 horca de suicidar-se. Es produi una intoxifan sota el castre patronatge i en Congrés que se celebrará a aladrid cairel que es va prendre en l'as- iandini; de Susak, Cranjic, Split atina correal, ha arrabal a Rio de cació de pronastic reservat. Després
Duhrovio, el vaixell iugoslau Janeiro el dia 14 a les 1230 ho- d'ésser curada al Dispensari del carrelució amb aquest Comité. Per tal els dies 3 i 4 de maig. Tercer.- Preds semblea de Detall r Alimenlació
d'evitar confusionismes, hem de ma- i preguntes.
ras; a Buenos Aires el dio 15 a rer de Sepúlveda, passa a l'Hospital
celebrada a la Sala Capsir, i dea- -Kuslrent - , dels senyors
Clinic.
apareauts els motius que impe- lIli i Figneres; de Durban i es- les 9 horas, i a Santiago de Xile
- L'auto B.-52.183 atropella al
cel(
•
>,
amb
càrrega
general
j
de
el
antela
dia
a
les
17
hores.
el
práctica,
en
dien posar-lo
carmen de Rosal el noi de dotze anys
Causal' directiu del Front Unir trinan, el vaixell ¡tafia "Sabina",
Antoni
Carmona Romero, Li Causä
Aerbdrom de l'Aeronlutloa Nade Treballadors Mercantils en la riel senyor Emili Carandini; de val. - Procedent d'Estutgard. contusiona als genolls.
Valparaíso
i
escales,
"t'ab
dure- Ahir al matí, al carrer de la
seva darrera reunid va acordar
Domènec »ella Pujol, Emili un pla de propaganda pel cono- ga general i de tränsit, i arnb 69 amb escales a Ginebra ¡ Marse- Cooperació, un carro atropella el nett
UNIVERSITAT AUTONOMA Ferrer,
Màrquez Garcia, Teresa Miguel Pa- pliment dels laudes de Detall i pass:algers per a aquest pont i lla, a les 1715 arribà l'avió de dos anys Nicalau Sinchez i CorLópez Pérez. Pau
259 de tränsit, el correu naba ''ROHRBACH D-1692" amb cor- tada, que resulta amb contusió i eroRectorat. - Ahir al migdia, en re- mies. Gurnersind
Roca, Gabriel Garcia. Pau Es- Alimentad& que consistirh en la
ale Id S. A. E. 31. A. R.; ren, mercaderes i 2 passatgers. sió al peu airea Fou curat al Busbre el Rector els periodiste s , mani- Adcil
publicad() d'un manifest, convo_
taper
Grata
Tornas
Curell
Sunyol,
testa que no tenia cap noticia per a
Procedent de Madrid a les pensad i de Sant Andreu.
entina de cases afectadas per de aele, amb carrega general, el
Tomas.
Francesa
Bertrand
Joaquirn
- A l'interior de la clínica que el
comunicar-los. El doctor Bosch i Gim- Cordoncillo, Agusti Carreres Altura, l'incompliment deis laudes i vaixell espanyol "La Guardia", 1150 arriba l'avió "FOKKER lo
doctor Mafia Beeten i Plandiura té
pera els mostrà la seva satisfacció per
l
senyor
J.
Gulabert.
EC-AMA"
amb
corren
mercaded
e
Higuera culminan amb la celebrad('
installada al carrer de Montaner. 474.
la festa que s'havia celebrat la nit Enric López López. JoanJosep
Ponce, Joan Llovet Joven,
bou sorpresa una dona que baria
Vela. - De Villal'ÓS, ami) car- rías i 5 passatgers.
d'un gran miting d'afirmacii i ¡
anterior, la qual resuita
Jo- orient ació.
caverno
Vidal,
Lluis
Relat
Bolet.
entrat a les habitacions particulars
A
les
810
sorti
l'avió
"ROERraga
general,
el
-Pepito".
dintre un caire nou en els nostres
sep Maria Castellsaguer, Josep RaBACH D-1727" cap a Estutgard, del citat doctor i s'havia apoderat de
costums protocollaris.
Distància
Val:1411s
sortits.
Enría
Noma
Sánchez,
mirez Estévez.
anib escales a Marsella i Gine- joies i altres objectes de valor taxats
navegada dels vaixells que han
Conferències científiques. - Denla, Angel Marco Martín, Alexandre Rien unes cinc mil pessetes. En asear
bra, amb corren mercaderies
dijous, dia lq. a les set de la tarda, gat Busquets. Antoni Rosselló Oliver,
detinguda manifesti que havia entrat
elarttt: iota d'hala tú es traban
4
passatgers.
i a l'aula de Química general, el pro- Lluis Raso Muñoz. Joan Raso Muñoz.
a la clínica penqui en cridar per deels espanyols "Betis", auth eärfessor de la Universitat de Tolosa
A
les
9'30
sortf
"FOKmanar almoina coba la porta oberta,
Videlleia 1
La Comissió de Cultura de la rega general, cap a
M. Jean Plassard donará una interesKER
11
EC-PPA"
cap
a
Madrid
i que peneträ a l'interior sense intenSuccesescales, de la 31aritima
Delegada
del
districte
lesa
del
sant conferencia en irances, sobre el
amb corren, mercaderies ¡ 7 pus- ció de robar. Digué que s'anomenava
ELS MESTRES
tema: "Problema de la responsabiliPartit Nacionalista Republivä sora de P. Garcias i Seguí; el satgers, entre ello els diputats Carme Alvarez Garcia, de vint-i-einc
tat civil en repara contemporània".
Deganat de Mestres Nacionals de d'Esquerra (Passeig del Tramita tratisatlantic correu "Cristóbal senyors Pellicena, Tomás j Pia- anys, el qual nom se suposa que as
Barcelona.
- El Consell directiu del número 70. P. N.). ha cread una Colón", amb passalge j carrega ra, Estelrich, Palel, Ventosa. (ata
El
mateix
dia,
a
dos
quarts
de
*
general, cap a Veracruz i esca- Al carrer de l'Est un individu
vuit de la tarda, el doctor Vila i Nadal, Deganat convoca els socis a rassern- oficina de correcció i astil que les, de la Cia. Transatlàntica; Simó i Serra i Moret.
desconegut entra en un establiment
de la Facultat de Ciencies. donará a blea general extraordinaria que se ce- posa gratuitament a la disposi21 , a les sis de
"Ciudad
de
BarceGonçal Xiva i robi to
lebrara
dissabte,
dia
curreus
.
eis
propietat
de
la
nostra
ciuRase Aeronaval.-A les 7 sortí
cid dele industria Is i comerl' Institut Maragall,
la tarda, al seu estatge social (Plaga
tat, una interessant conierencia sobre: d'Urquinaona, .1, pral 1, per tractar: ciante del Poble Nou que encara lona", amb passatge i càrrega
italiä "I-RUDO" cap pessetes que hi havia al calaix del
tautell.
general, cap a Palma, i el "Le"Els aparells practica per a maten-liPrimer. De les gestione de la Di- 11e1 tenen en catalä els rètols de gazpi", amb passatge i earrega a Marsella. Ganova i Roma, amb
- A la plaga de Catalunya dos
tigues experimentals".
correu, mercaderies ¡ 4 passat- desconeguts llagaren l'auto al xofer
rectiva referents als problemes cero- Ilurs establiments.
general, cap a Santa Isabel, tots gers.
Crida a diversas persones. - Per lars que hi ha plantejats a Barcelona,
Miquel Garcia i Vivanco. En arribar
assabentar-los d'un assumpte que els i estudiar la manera ele resoldre'ls.
La Delegar-id d'Hisenda ha dos de la Cia. Transinediterräal carrer d'Urgell l'amenaçaren
interessa, són pregats de passar per
De les proposicions presen- a5aent • alat per a aviii els se- nia; l'italiä "Capo Pino", amb
Segon.
a Ii prengueren el colare. Al
pistoles
les oficinas del Patronat de la Un:- tarles pele socis al Consell directiu.
güent e pagaments: Ildefons He- earrega general de tränsit, cap a
cap d'unes guantes hoces el cotxe fou
veas:tu eas senyors segiients:
Marsella
i
Nàpols,
del
activar
Llegiu LA PUBLICITAT trobat abandonat a la carretera del
Els mestres laica. - L'Agrupació rrero, 12.128'65 pessetes; MaJosep Llobera Fortit, Antoni Grau
manicomi de Sant Andreu. El cotxe
nuel R. Codolä, 37013, ¡ Ferran Joan Salvador; el finlandès
Cervelló, Joan de la C. Quadrada, de Mestres Latas Històrics de Cataporta el número 52.530.
cap
aGante,
ma",
amb
potassa,
,
Propagueu-la!
de
Torres,
23'56
Julia Alaban Pao, Salvador Manyi lunya ha remas als senyors Lerroux,

Consell de Ministres en el qual diuen
que ahan oposat sumare a tot atemptat de a vida realitzat en neun d'una
entitat organitzada o d'un Estar; per
això, ara ha de fer una crida als ho.
raes de bona voluntat penqui sopesin a l'aprovació de qualsevol llei
que restableixi la pena de mart.
Manifesten en el document que no
desconeixen els argumenta que s'addueixen a favor d'aguda restabament.
però examinats severament tots ella
són mancats de consistencia. Encara que la pena de mort és un sírnptonta de la debilitat de l'Estat, al cava
desconfía de corregir el delinqüent
de no poder extirpar les causes de
la crMtMa::tat.
Manifesten també que es vancri
preocupant pel projecte d'amnistia, el
qual troben injust, deixaat de banda
tots els prejudicis pala: a s i Ilurs CO:1'
semiancies. per quan declara que
s'exclouen els que han delinquit despr eis de determinada data. Creuen que
una cegada compres determinat &arte, toas els seas culpables han
d'ésser amnistiats.
Acaba el document dient que pel
prestigi de la República i deis seas
governants no es restablirà la pena
de mora Car el contrari seria debilitar el principi d'autoritat que neces.
sita exercir-se amh la màxima justicia i imparcialitat. Signen el dacament el president senyor Ventura Rodríguez i el senyor Retllo Marine a

SEMAFOR DE MONTJUIC

del senyor Toms Mallol i Bosch;
l'anglès "Cid - , amb càrrega general de trinan, cap a Saín Fenal ale Guixols, dels senyors
Andrews i Cla.;e1 finlandés
“Sinut", amh riarrega general,
cap a València, deis senyors Fills
de M. Condemines; el noruec,
-Bessa", ami) càrrega general i
de trànsit, cap a Oslo i escales,
del senyor A. Ripol; el cOrreli
Italia "Viradas", amb passatge
i ctirrega general i de transit,
E.
cap a Ganova, de la S.
.M. A. II.
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MERCAT DE LLOTJA Dia 17 d'abril de 1934
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Borsa Finanees
himen oficials
CATALANA DE 0A8 I ELECTRI/WAT! 3. A.
•: Skavisa- tils• aenyors tenidors
d'Obligacicins serie E emissió de

21 de ganar de 1913 d'aquesta
Societat, que els dies 20 i 21 del
corrent mes, de den a dotze del
mati, podran presentar Ilurs
respeetius Mole. a fi d'agregarlos els nous , fulls de cupons
corresponents. domicili social
(Avinguda del Portal de l'Angel.
número 22). Cal prèviament omplir els fulls relació impresos
que a l'erecta els facilitaran a la
Secretaria.,-Transcorreguts els
esmentats les, podran verificar-to tots els divendres feiners.
á lea..eaateixes bases.
Bancetorta;,.16 4'abril de 1933.

titzable 4 per too emissió 1928 series
A i B.
Le obligacions de Tresoreria de la
Generalitat, sostingudes a la par: els
deutes municipals en la sessi5 d'ahir

TEATRE

MERCAT LUCRE

M. Rif
Explosius

6125

6125

139'75 14075

Colonial

Mercat de Llotja

49 .00

110.25 1 0 485
5365 5 300

per Luclen Baroux
Sperieer Trans' 1 Colleen MoOre en la formidable produccIA

Companyla orlo* LLUIte CALVO

LA CHULAPONA

Diversas
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GRANJA ROYAL

Blats: Continuen amb la ma fermesa de fa alguns dies.

LAS GOLONDRINAS

amb el debut de la primera tiple
Concepold Banyule. Reparument estupend. Superb conJunt. DIssable,
tarda, eran programa a 0 " m ' P°P'''
lars. Nit: LAS GOLONDRINAS. Dinmenge, larda: LA DOLOROSA, per
Planes I GOd. 1301,
' I

i l'oferiment moit limilat, Arnh
tot , no fou possible d'anotar cap

car aquests compradors
segueixen pite disposals encara
negocio.
a fer
Ordi 1 oleada: Semilla que ha
minvat una mica la tivantor en
els preus de colitzacid de dios

venda.

i

1 MATILDE VAZQUEZ
[avene" larda I nit, no lb hattrA
fundó per a as saigs de la propera
i
estrena

La chulapona

1

!

TEATRE BARCELONA

civada succeeix gairebé igual,

en la mano

Denla. dijous. larda I oil:
POR TIERRA DE HIDALGOS

/

Apelle. - Tarda: "La corona d'espines":

nit: "La gloriosa".

Barcelona. - Tarda: "Por tierra de hidalgos"; nit: "EI pan comido en la
mano".
Cenia. - Tarda: "La camIsa de la Pompadour"; nit: "Las peponas".
Espanytal. - "El rel fa treballs forcats".
Nou. - p ernO, nit, a les 10: "Las nIflaS
de dona Santa" no apta per a se nyoreles).
Nevetato. - Avrit no Cl ha fundó. Ditaus. tarda: "Las golondrinas". •
Olympla. - Clec Eullestre.
Pellones'. - Tarda: "Arpil esta mi Mu"El en..."
jer";
Romea. - Tarda 1 nit: "El divino Impa.
tiente".
itudlum. - Diumenge, 22: '' Na le ofendas, Beatriz".

Talla. - « El himno de la victoria", "Unidos en la venganza" 1 "Yo, la y ellal
TrIanon. - "Se necesita un rival", "Par.
sa contra farsa" I "Mt debilidad".
Ti gelt. - "La ciudad de cartón".
Trlornf. - -Las dos huerfanlias", .1C1k1",
"Tentación" 1 "Por un estornudo".
Urquinaona. - "La re/na Cristina de Suevolea. - "El balle" dlnirament tarda),
"1105 o nunca" I "vuelan rms. canelo-

MUSIC-HALLS
Apolo. - Vartetats 1 Mercedes FM.
Ba-Te-Clan. - Varletats. Rosa& ValitS 1
Lita Ragul.
Pompeya. - inau gurad() de la temporada
de primavera. Grans atraccions.
Edén Concert. - Varletat I Pilar Atrayde.
Excalalor. - Varietats 1 Una d'Aro:./a.
Moulln Mime. - sn amistes, 10. Ronde.
na t Angola Martin.
Stambul. - Ethel Alderson.

CINEMES

DIVERSOS
allalson Darte. - Orquestes escenifica
rae fiappi Jazz.
Salé Doré (Granja Royal). - 10 Crary
Boys.
Triana. - Tiple cate flamean, dlrigit per
Pepe Hurtado.
Casa Ubre. - Aval 1 cada (ala, The dansant.
Motei Ritz, - Avul I cada dla, The dar>
sant.

l i

1217der 174m1ste"P°J:37'sjiti:

4 "snerta".

Companyla d• JOSEP SANTPERE
Aval, ~erres, ‚lit, a le sta:

EL REI FA TREBALLS
FORÇATS

Xile. - "La tiesta de Mirkey". "Alma
de centauro" 1 "Noches en venta".

Metualltata. - Reportat ges d'actualitat.
"El rey de los fósforos", "FM
Charolo" I "Rapteme usted".
- "Guerra en el cuartel", "El
• hacha Justiciera" 1 "El ordenanza",
espanym.
Menee. - "La tierra de las discordias",
"Barsud" 1 -Boliche".
-Avinguda. - "Noches en venta", "La her'
. mana blanca" 1 - Hombre de leyes" (Miamen% tarda).
-vuelan mis canelones", "La
locura del dólar", "La casa es seria",
en espanyol, I MI1 mareos por una au.
che".
Elohernla. - "Noche de San Juan" I "Chofer con faldas", en espanvoL
Broadway. - "La gran duquesa", "El
hombre del antifaz blanco" 1 "S. 0. S.
Iceberg".
Capitel. - "Ana la del remolcador".
Calolonye. - "La mascara del otro".
Colleerum, - "Sobrenatural" I -El bl.lo
Improvisado".
~Ud. - "El chico de la parroquia",
"Samarang" 1 "Su Oltlma pelea".
Cornelia - "Odlo", "Amante Improvisa,
do" 1 "SIntonla subterranea", en copa- nyol.
+Colom. - "Atilda a las armas", "iiumanldad" I "Vida azaiosa".
• Elle/ama. - "Esplas en acción", "Muertachas de uniforme' 1 "Con el frac de
( 111)".
- "Central park" (Unicament tu.- da). "La gran duquesa Alejandra" I
"Raerlo chino", en esnanvor
niapablioe. - "Amor, honor y carnanduras" (dnicsment tarda). "ena vida" 1
esterada en azul».
Multaste. - "Se ha fugado un preso".
- "Dona Francisqulta".
Frigoll. - "Se necesIta un rival", -Parsa contra (arsa.' 1 "MI debilidad".
"El testamento del doctor MaPuse", "Er cate de la marina", en catala. "Hoy o nunca. 1 "La casa es sella".
baile" 1 "Una aventaust_Cdnoma. , tura amorosa.".
Park. - "Vuelan mls canelones" I
I,• Et .testlittenlo del doctor Mabuse".
consentirla" (únicament
Iturual. . Larda). "Ahnos encontradas » I "Soy un
-ertgabundo".
Majeello. - "La novela de una noche",
"Dos buenos camaradas ' 1 -Su primer
•
amor".
• Mundial. - "Catalina de Rusia", «Noches
en venta" 1 "Nochebuena".
..1111mina. - "Las dos huerfanitaa".
"Tentación" I "Por un estornudo".
; go opo ,of,
..carlomagno".
í 'Monumental. - "Idilio en el Cairo", "Un
disparo al amanecer" 1 "Barrio chino".
- en espanyol.
muco de la parroquia" (dril.
cament tarda). "Samarang" 1 "Su Ultima pelea".
- "alegre a la vista". "El ezpre.
so fantasma" I "Parla Solell".
Parle. - "Por el mar viene la ilusión" I
•
"El poder y la gloria".
e' IUIU Paleas. - "tu vida", "El Oh.
• vIrup • 1 "Melodia en astil".
Pede&
"Noche de San Juan", "Chofer con faldas", en eSpelyol.
PM, C41111212..-- Reportatae2 d'actualltaL
Itasolgoo. - "La senda del diamante" 1
"Por el mar.vieüe la llusIdn".
Mayal, - "Un disparo al amanecer", "Id1.
no en el cidro", "Barrio chino", en es.
PanYal.

etv. -

GRAN TEATRE ESP.ANYOL

d'Altons Roncal música del mestre Sonyer.
150 l'estila nous de la casa Canal und
liar)', 1 1 decoracions noves de Batlle,
Lluis 1 Buye. BalIableS de iloberio.
Jazz, planos
Es despatza a tots els centres de locall:stn

TEATRE CATALA
Companyla catalana
Primera actrlu: ASSUMPCIO CÁSALE
Primer actor I director: JOSEP CLAPERA
Ay o!, dimecre s , a les 5 de la tarda.
Bulagues a 1 pta.. general. 040 pies.
LA CORONA D'ESPINES
NII, 1 Cada 1111;
L'Hit deis Culta

LA GLORIOSA

OLYMPIA!

2040 PERSONES MORIREN d'ASMA i BRONQUITIS
a MADRID i BARCELONA en 1929.
Direcció de Sanitat de Madrid

SALONS CINAES
TIVOLI
5'30 tarda 1 to nit: Pa-melar) t Documental: "La rallad de cartón", Catalina Barcena I Antonio Moreno. Al-toldó personal
de Catalina Barcena
CAPITOI.
4 tarda I .10
"Ana la del remolcador", simia Dre , ler I Wallace Beery.
Cómigues
CATALUNYA
tarda I in nit: "La eran Jurada". Lo.
reta Voung. -La mässara del otro",
lionald Callosa
EURBAAL
4 tarda I 9'30 nIt: "La consentida" (tInlrament tarda). "Almas eneontradan", en
espanyol. -Soy un vagabundo'', Al Jolson
AAAAA PALACE
Continua 4 tarda: "50 $ iloa vida". "El
adivino'', en esBanycil. "Melodía en azul".
xoliciari

grama. Els senyors espectadora de les 3
poden, poi unido veo, veure el programa d'estrena. CURIOSITATS MUNDIALS,
Interensants reporiatzes son malcome.
LA GRAN OPERA, diverilt dit. oix :sonar
Terrylone. NOTICIAR! FOX SONOR, ‚mit.
eles d'Espanya: restes del 'creer /unv e rsan Sr la Itepubllea a Madrid I a Barla la ns arriben a Macelona; els caes
eh-1 1 canten davant Se l'Ajuntarnent;
batana flors al passei g de Gracia; ropre,cntacló de "El alcalde ele Zalantea-,
le Calderón de la Bares, a la Placa monumental de Madrid; la Piada de Sliges,
amb assistenria de len senyoretes guanYadores dels soncursno de bellesa: gran eavolcada regional a Madrid; festival de danSeS de tales les regions a la placa
l'Arrnerla, de Madrid; cursa de braus be.
nefida a 51ralrld; gran revista militar a la
C3,6, 1116,1: parla de rozily Llboa-Ntarlrld.
NOTICIARI FOX SONOR Internaeional:
Al Brown gliallya 1611-6,)a per klidek-OUI
EXCELSIOR
a Ginebra; nons modelo de rateat per a
sarda I 9'30 TM: "Amor, honor y casenyores: la cursa Ciclista Parls-Brusselmana/das"
11/n1c:unen/
tarda). "50 5 una
nestle
les; Paris 1 Londres ',meneen a
Ceses g ales de primavera, I abres. TRES vida". "Melodia en azul", Notician I
Dibulaos
LLADRES PELUTS, documenta! U. F. A.
IIIRIA
4 tarda 1 Tan nit: "El fhICO de la P arro quia" ninicament tarda). "Samarang".
"Su intima pelea", en enpansol
ORAN TEATRE COMTAL
Continua 345 tarda: -El chico de la parroquia". -Camarnig". "Su Ultima pelea'', co espanyol. Notician
Tarda, a les 4. I nit. les 10,
La mes grandie, crearla de
MONUMENTAL
Grata Garbo en
Continua 345 tarda: "Idilio en el Cairo",
-Un disparo al amanecer". "Barrio chino",
LA REINA CRISTINA DE SUECIA
en espauyol
arob lohn Gilbert 1 Lewis Sione
ROYAL
Producció Metro Goldwyn Mayer
Es despatxen Inealitals arnb vflit dies
Continua 3'45 tarda: "Un disparo al amad'anticIpacI6
necer". -Idilio el, e/ Cairo". "Barrio
Avot, estrena del nno Notician Foz
chino'', co espanyol. Comica
amb les darreres noticies mundlais
BOHEMIA I PEOR'
Nota: Apuesta pe/Denla no es proles/ara a Cap ines saló de Bareelona
Continua 345 tarda: "Noche de San
durant la present temporada
luan", -Chofer con faldas" en espanyol.
Dibuhas 1 una Mira

wgzultmona

Bose eelerel

No permeteu que la Bronquitis o

l'Asma siguin La ruina de la vostra salta.
Existeix una cura per a v n; s en la mateixa forma que el Senyor Pellaja acotaseguí guarir - se (vegeu la Carta que
apareix mis avall, contigua al cupó).
Desprès de catorze anys de sofriments,
el greu sao del Senyor Pellaja
guarit pel Asmacura del Dr. Hain, Aquest
cavaller deu la seva immunitat als atacs
al A s macura del Dr. Hair, la qual proparaciO, segons ell indica, permet que

totes les persones que pateixen d'asma
puguin passar

DE VIDA A MUERTE
El gran alleujament aconseguit i el
Cura recomenada per la
rapid restabliment obtingut com a resulgran actorltat médica
tat del seu ús-després d'haver assajat
tota mena de remeis sense cap resultat - Sir Morell Mackenzle
han inspirat el testimoni més entusiasta de centenars de persones
que ea
el passat sofrien i que actualment gaudeixen de la millor salut. Prenent
l'Asmacura del Dr. Huir (liquid concentrat) estareu en condicions d'allilar-vos sense cap temor a veure-us atacat, gaudireu d'un son tranquil

tota la nit i podreu observar molt aviat que el vostre pes augmenta, i que
aneu recobrant la vostra salut i vigoria,
zPer que tolerar mis sofriments? El nom del Dr. Hair és una paraula
freqüent en milers de llars de persones agraides. L'Asmacura és un
remei
administrat ert- culleradetes, que elimina la dificultat a alenar
i permet que el fatigat pacient pugui dormir tranquillament, aixecant-se
al tnatí seguent periectament reposat.

DEMANEU AVUI MATEIX UN OPUSCLE GRATUIT
El dit opuscle explica la causa i el tractament de la bronquitis i l'asma;
proporciona valuosos informes sobre la dieta i la higiene, inclou igualment meravellosos restimonis ele part de metges i altres persones. El

SPLENDID CINEMA
cansen de Cont. ZIT • TeNton 10915

AVUI I DEMA
no hi ha funció
poder InataRar el
MERAVELLOS, NOU I ENLLUERNADOR ESPECTACLE
del
per 5

IMEI!!!!,CIREI

I

DIVENDRES, 20 I
a les deu de la nit
11 1111AGNESPZVarlnTS AINERICANES

25 CAVALLS

DE CARRÉ
L'Orquestra de Simis

metres. Melodies irlandeses.
- illunio, 405 m. "Flota
Burclie", opereta de Suppé.
2030. - Estrasburg, 349 m.
Concert pel cor de l'Esglesia

CAVALLETS RAES

11 sorprenents
celebritats
NONES A
alegres I mol, divertida*, que

reformada, des de la Sala del Palau de Fastas: Mozart, Beetho-

formen el veritable circ

443

Ante-En despatxa a comptadorla
?tense rap augnient.
'Maques a trae mitotee
General, 1 pta.

metres. Música antiga.
Embola regional, 373

metres.

"Don Joan", ?mera de
Mozart, primer acte.
21'05.-Luxemburg, 1.304 me
tres. Recital Beethoven i Chopin.

dalm.M.Mnn•n•amix•IMXIMOIMonMe•IIMIMINI•n•nn

TEATRE NOU
Gempanyla Antenta Herrare. nema, dllous,

Las niñas de Doña Santa

melga especial

(no apta per a senyoreles)

teessoclara priel. meder. que 18 consulton!
ben muntat prop SIn. Cataludye. Eserlure
4611, Vergara, 3

TEATRE POLIORAMA

.nnnn•

Oren

4.grit.-GD:gri);;ZdtadeleggZle
qua

Cometerla de Comedias Carrilque•

LEPE RIVAS CACHO
larda, a les 515, popular: LA
PRUDENCIA. Nil, a lee 1015: EL EX...

Val".
1114aart Ctoorea. - "Catalina de Suela",
e
"MIGRE en venta" 1 "Nochebuena".
11,144114 Poema. - "La tamdtneea"a
estoma ilsoolesiaon.

El de fasta, tarda 1 n11. Paml, tarda t nit,
I cada dla: El. EX... Aviat, estrella de

usssisrms leibh10..., de serrano anguila,
•

DEL

EL BOLIDO

Pasee!, de Gracia, 23 - Telf. IRME
Avul, de qual re a vult, FeSSIÓ f0/111bus, 1 n11, a les deu:
l'éolt de la ninematografla nacional

per Loreta Savers
DIBUIXOS SONORS
L'estupenda producel6

Doña Francisquita

ONDAS MUSICALES

Interpretada per Raquel Rodriga, Olatilde %Moqueo, Ferran Cortes I Anlaut
Palacios
Enema ~mana de proJeeenä
No delseu de veure-la
•••••n••n••••n••n•••n•n•n•n•n••n••n•n••••

trl Eur ROIPOLL

Liarla. 1 1 4 - Talaren 111222
Aavul, dimecres, tarda, sensló ronlInua de
4 a 8, I nli, a les 10:
la gran superproducció

CARLOMAGNO
pels amos de la pantalla francesa Ralmü,
Marte Glory I Luden Baroux
Tren: 275 pies,

1

ASMACURA
DRHAIR

Avul, colOSSal prOgralna:
La boulca cOMerlia
LA TAQUIMECA
per Mane Glory I Jean Mural
La prodticelt)

‚retIene 34540

20'30. - Leipzle, 382 metres.
Concert simfònic.
2030. - Londres regional, 342

Amb

1 Ricardo Nilflez
Dernä, estrena de
LAS SORPRESAS DEL COCHE-CAMA
per Florelle

A P OLLO

europeus
selectes

2043. -

l'Asma i de la
Bronquitis

cupó que apareix mes avall pot ésser enviat sota sobre obert iranquejat

Programes

ven, Liszt.
- BuIssa romanxa,

per al guarimeat de

amb dos cèntims.

La T. S. F.
Dimeores, 18 d'abril
2000. - Brusselles franoesa,
48 m. Concert de música classica.
2000. - Praga, 470 metres.
"La promesa venuda", ópera cómica de Smetana.
20'02. - Varsövla, 1.339 in.
Concert de música alemanya.
2008. - Viena, 507 metres.
Concert simfänic.
2810.-Poste Parisien, 313 m.
Marie Dubas en el seu repertori:
Succés i cançons de nens.
2015. - Alpe - Grenoble, 310
metres. Concert: Boieldieu, Saint
Saens, Verdi.

logia.

UN LLIBRE GRATIS

-~01Pr-

El pan comido

TEATRES

delICIOSa comedia per EdIth Mera I
Ja-qu e s Catelaln
(Sess10 continua)

per Juan de. Landa. Bonita Din

Doña Francisquita 1 PUBLI CINEMA
pel gran Siso tenor
continua de 3 tarda a 1 mannada.
HIPOLIT LAZARO I SesSitä
Selent, 1 pta. Avul. a les 4, canvi de pro-

ment no hi ha compradors. Amis

Programes d'avui

POR EL MAR
VIENE LA ILUSION

Se ha fugado un preso

MARCOS REDONDO

tema

la

CINE RAMBLAS

nou a una). Especial d'Art Atque,

Academia de Medicina i CirtIrgio,„
Cada ella gran toa deis
Carme, 45,
10 CRAZY BOYS
que *M'en en els TES 1 SORTIDA DE
Acció Social, - Amadeu Vives, y
TEATRES
Academia de Bones Lletres. De 10 a 12. int: 8E37E7 TOLOSA
DeMtt, caneen extraordinari, amb la cooperarló de la notable pianista Maria López res' del Bisbe Caçador.

Avul, tarda. de 4 a S, 1 ni!, a le s lo:
Darrer cha de /a graciosa comedia

Dema, dijous, tarda, esdeveniment
lirio. La gran crearle) del ramos divo

de Sant Jordi. - Casa Lloge (di

EL PODER Y LA GLORIA

Rasilla'. dar Centre, 36 - Telf. 1 5972
Revista Paramount 1 Dibulam,
LA SENDA DEL DIAMANTE, per
Re y Rell.

d'onza a una del matt)
Academia de Ciencia 1 Arta
Rambla deis Estudia, a, pral,
Academia Catalana de Bella Art#

Vet“tenio

Aval Se suspenen les funelons per a
assalg de l'obra

de poca importancia.

-1' 00
+025

Completaran e/ programa obres de Bach,
Mozart 1 $1. Strauss. Despato ele localitats:
Unió Musical Casa Werner, Passeig
Gracia, 54

TEATRE NOVETATS

La sessió d'ahir en aquest
mercal, ésser forca concorrepida, si be les transaccions foren

-

au:
Grau MIL de /a carnecita
uy, ti,,. u

Por el mar viene la ilusión

1•••••nn••n••nn••••n•nn•n•n••n••••n••n••••••n•nn

Companyia de Comedia
lambe per la poca demanda que
frene López Heredia
+540 hi ha.
+06 5
Avul,
dimecres,
la rrla, a un quart de
,
segueixen
Els
preus
Despulles:
sis:
formidable
exit de la rontedia de
-050
2350
23.00
51. Linares Blvas
moll sostinguts les vendes amb
16'35
1 650
Docks
I POR TIERRAS
xic d'animació.
relgueres
435043'50
+050
Morase: Van reduint-se les
172 . 00 17150
DE HIDALGOS
existències i els prens es manNit , a un quart d'onze, oegona
bonament lovenint Tradicionalista:
BORSA AL COMPTAT
timen ferms. tal rom hem exI la magnifica romAilla de Benavente
pressat en altres informacions.
deutes de l'Estat han seguit la
i
generes
res
de
als
altres
Per
tendincia de puja, destacant-se per les
diterincies de minora assolida l'Amor- nou.

49.25

Gas E
Bulleres
Transversal

latuu,

Cotizairtam

TEATRE

53'00 5320 -dao possibilitat d'aconseguir quel47.1 04730- 0 '20 com a 3350 pies., perö de mo-

Nord
Alacant

3IMFONIA BELS PSALMS

LAS PEPONAS

Cinemas

enrera, tota vegada que. ultra
existir mes oferta. aquesta lo és
Tasca
Alca
o
Dia 17
amb tendencia a minorar; tant
anterior boira As així. que s'oferia ordi de Castella a 3375 lates. origen, amb

Valors

LICEU

De Catalunya. - Biaba, 3 en., 111
Joveatut Socialista de Barcelcub.,
Rambla da Santa Manir." 49, seseo.
(Oberta al públic tots els dies feinen,
de set a non de la nit Diumenge%

PALAU MUSICA CATALANA
Dama, Moto, torete amen titilen
pel meslre Pau Casa/8 amb la coHaboracld de Graclenc. Primera ami!.
ció pública de la famosa obra de StramInskl

COMIC
TEATRE
REVISTES

Tea t res

ARXIUS I BIBLIOTEQUQ

Orquestra Pau Ca3ala

.1111311111111111111.1.1.

Aval, tarda, a les S: LA CAMISA DE LA
van tornar a reprendre la puja paulaPOMPADOUR. Nit, a les 1015, el gran San
tina, veient-se sollicitats, i obtingueren GRAN
DEL
millores d'un quart a mig enter en les
Dissabte, tercera de ProPletat 1 a bona
series cotitzades.
Demä, tarda 1 nit: LAS PEPONA!,
-ment,arsgiduelM.PrLes obligacions ferroviiries, sense va- mer festival per la celebre mansa coral de
riacions d'importancia; tant les del sec- Rettlianla Cantaren Romanlel. 100 caen
tanta. Ventas tiples de Ilur pals. Repertor Nord com Alacant; s'han destacat tor) classIc I popular. Hl cooperara la ceen aquest sector els ferrocarrils de Ca- lebre concertista d'arpa Florence Lupascu.
Trena populars. Es aespatxa a comptaciorta
quals
talunya 5 per too i 6 per loo, els
de 5925 passen a 6I'50 (+1'25), i els
del 6 per 100 de 73 per 100 passen a
75 per ion
ROMEA
Obligacions Aigua, Gas i Electricitat
Titilen 194381
sense variacions, llevat del Gas Lebon
diem de EL
Neme, ele guatee
6 per loo, que de 96 per ion passa a
IMPACIENTE. Pesas ultrapopu05111, tarda, a les 4. I oh. a les in:
9725 per Dilo (125). Indjstries diverses, DIVINO
taro Tetes les bitoque. a 3 ptee. (Atta
REVISTA AAAAA OUNT. SOBRENAla Maquinista Terrestre Marítima de cha, a les 6 1 a les lu'15: EL DIVINO
TURAL, per Carota Lombard I Railper
Pernio,
de
Josep
M.
En
el
secIMPACIENTE,
nolpn Sean (a les 5'36 tarda.1 a
9025 passa a 9225 (+2 00 ).
Ricardo Calvo, Alfonso Muno., Resulte
les 1015 nill. EL HIJO IMPROVItor d'accions al comptat les variacions Iglesia.. Els millaca ValOrS de l'encella
SADO, per Fernand Grava' I FlOrelle
(a les 4 1 a les 640 tarda, 1 a les
ban estat de petita iinportincia, i en ge- espanyola.
1120 'lit). Són films Paramount
neral, pos negad.

Moviment borsari
En començar la setmana hem cotitzat en general canvis Inés fluixos que
els del dicendres proppassat.
Els Montserrat, Gas E. i Mulleres
s'han vist mes soHicitats, puix que
l'Aeri Montserrat, en el borsi del mati,
després de tallar el cupó, s'han cotitzat a 6525. Les accions Mulleres han
demostrat mis fermesa en arribar a fer
Se'co per sao, i el Gas E ha obtingut
ursa puja rápida, passant a cotitzar
110.25 per lo«
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Wats en la reunió de borsa:

ESPECTACLES

Concerts

EL REMEDIO LIQUIDO EFICAZ

per Bine Crosby
Demä, /a superproducrió Fox parlada
en espanyol

E l perNIDO
1E ti MOR
Elisna Landi 1
Ernest Truep

n••n••n••n••••nnn•n••••n•n•••n

•n•

CINEMA ESPLAI
CORSECIA. entre Montaner I Arlbau
REVISTA PARAMOUNT, CENTRAL
PARK, per Juan Blanden (nomen a
la tarda). LA GRAN DUQUESA ALEJA NDRA, per Mana Jarana

BARRIO CHINO

Demaneu-ho a totes
farmàcies, al presa de ptes. 7'70 el flascó, o dirigir.
tes directamcnt a ¡ 'aéreo indicado en el cupé quo apareis al pes&

DE MUERTE A VIDA a anua GRATIS aman•
Immediatament vale ad quirir un

Cascó, 1 des del primer rogué ob•

servar un alleujament sorprenent
la desaparició dels atacs d'asma.
Ile sotert per Peal de Catana
anys I he pres una inflnilat Se medicines, sense que cap em proporciones el menor renultal. Mal no
censaré d'enaltIr el seu esperitle I
taró esment dels seus meras en
totes les ocasions Que se'm primen.
411. L'exIt per mi aconsegUlt no
pot menys de convencer tothom
que toles les persones que safrelzen, en prendre e/ seu especIfle,
poden passar de mort a vida.
(Hrmall Anacleto Pellafa

per Ruth Chatterton 1 James 5furray
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Srs. Comercial Antmuna
V ENÇ FE ER
( Dept.
RiRComere„
Ribera,
6o

Barcelona
Sarrlu-roa remetre'm, gratultamant
poeta pagata, Topaseis del Dr. Hale
32 pp. sobro "Rama, Brongultla
i Catarro"
NOM
DOMICILL

•••

AZ•11 111• 111 11 1MII

EL P . 111 . 4. 34

1
ls, dermatóless aconsellen
e *0
emplear les a-emes O 1:13.3IC3 per •

a
DeabSeRsili .1, Iill:111131:::
DITSM ERR_A.1.EA
COMPAN A TRA

totea
'
les formes sabonoses (vegis ..•Ma7u9.1 Je'
Cosm g ticas-, Je . Saafeld. -traclucci6:Je1
Dr. Peyti, 'plgina 86)
.Eo4jajtoteeltes'Ire-remcii
rlIfM;t15E. ami> p'referéncia'al malle

MADRID: Pasme de la Castellana. 14. - BARCELONA: Vla (Atelana. 2
LINIA RANDA DE e AN LUXE RCE ORA-CARIZ-CANARIAS
510111dea setmanals ala d'es
11.
u o el serven lea r010-0111
t ClUDAD
E Lu mr La Da MADRID,"
LINIA IMPIDA DE GRAN LUXE •ARCELONA-PALPA UE MALLORCA
IllOrtklea cada as (excepto eni dlumenges), de Barcelona 1 Palma. a leti os
harea, per lea moto-nata
«CIUDAD DI BARCELONA' . I "CIUDAD en PALMA°
SERME REGULARE ENTRE TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT I PALMA DE
MALLORCA. BARCELONA.MAd I BARCELONA-1114MA
LIBIA COMERCIAL AMB ESCALES a TOTS ELS PORTS DE LA MEDITERRAN1A
190 110 D'anima 1 CANARIES.
sortidea qu'arenal, de aarceions ela dIJOus
LIMA, Cu'IERCIAL B I LBAO-CADIZ-CANARIES, AMb ESCALA A TOfS
PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - Sortides quinzenals de Bilbao ala den.
LIMA 11 45 I 04 BEGULAB ENTRE ESPANYA I TEIlltIrORIS DE LA llilINts
ESPANYOLA treattaNno P00). Sortides el dla 17 de cada mes, anua escales a
Valencia. Alatant ttacultellvat, Cartagena (facultativa), Cadiz, Las Palma&
Santa Cruz do Tenerife, RIO de Oro ltacultathal, Monrerla o Freetown (tacuil*.
;leal, Santa Isabel de Fernando POJ. Bala (fleditallelh Enea I RIO

l

ka estat elaiy o-r4acia' pe'itsant - ene

„

pell. re! .7ela Ga enialr
. ra
t
itacional
# '
pcors, rans, e1C- v": ša cara, després
itrataitar-se • h CinerlarÄ fsn-a. fresca, miau!
/eme aquell encarcarament que' li
,
aemblar que té a, Muscles ieana sola pe'ca:
ni aquella cremor tan molesta, Je
tat a I antiga:it
•fr.
Demmu-ho en &yperita 5 pertumerin ei petes
ele la

(tacunsitva), pos tapen

"PLUS ULTRA" 1 "LIMAZPIt
LINIA NAPIDA RECULAR ENTRE IIARCILJNA I VALENCIA
SortIclea de Barcelona eta Minina 1 datatta, • lea 20 torea
"CIUDAD DE VALENCIA»
~I • 1100ert5: VIO pro& BRINZe lanada i tortada a oreas ~luna
SERVIA QUINZINAL MEDI
IA-CANTABRICA
amb ~ala a tota ala poeta de la Peninaula. &mudes de Barcelona ola ~crea
LISIA REGULAR ENTRE BARCELONA ALACANT • ORAN • !MULLA • VILLA
ALHUCEMAS
CEUTA 1 VICE-VE118/1
Sorildea de Barcelona cada diamante, a lea 3 llores; MAIscant ele dimana
S'Orla Ida Säuberto, d'Orbe un a
almario I d'Alma. top
Barcelona ele tintinee'.
la lila. entre Maleas t Menta. - A
la alieerae-Cauta. Dues sortlors
Cada Cta 0e2 00 cada port - Pernil Algiselrae- A
. VInci. - Servia blutmenal
AleNNIPIENIIIIA. Ion« mulas 0.14113-1.mala. Cerval setrnitsal Boroolone-Cartaffle
Dele gado da la conmuta a 14I1a 111111 POtte

seeam iIs

PIASTA
4,. A - dt--,

ele

jte :So mame, tul>
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